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1. Observe as imagens a seguir, que representam duas regiões asiáticas – a Sibéria e o sudeste asiático: 

Pixabay/<pixabay.com> 

 

Pixabay/<pixabay.com> 

 

Rua na Sibéria. Praia tailandesa. 

Com base na análise das imagens e em seus conhecimentos, explique por que o continente asiático 
apresenta paisagens tão distintas quanto a clima e relevo, citando ao menos uma característica 
econômica de cada região destacada nas imagens. 
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2. Observe a imagem a seguir, que mostra soldados na Guerra do Afeganistão: 

Wikipedia/Wikimedia Commons/U.S. Navy photo by Chief Photographer's Mate Johnny Bivera 

 

Militares estadunidenses em patrulha no Afeganistão, em 2001. 

Com base na análise da imagem e em seus conhecimentos sobre o assunto, cite quais eventos 
ocorridos no Ocidente gestaram essa guerra a partir de 2001 e explique por que ela perdura até hoje. 
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3. Leia o trecho a seguir, extraído de um artigo publicado em 1993, que destaca o crescimento econômico 
dos Tigres Asiáticos:  

O Pacífico Asiático é uma das regiões do mundo com maiores taxas de  

crescimento econômico nos últimos anos. Uma das principais causas está sendo a po-

lítica de desenvolvimento orientada pelas exportações. Os países do Pacífico Asiático 

têm diferentes graus de desenvolvimento e sistema econômico. 

MIYAZAKI, Silvio Yoshiro Mizuguchi. Economias do pacífico asiático: "tigres e dragões". Revista de Administração de Empresas, v. 33, 

n. 2, p. 112-123, mar./abr. 1993. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rae/v33n2/a11v33n2.pdf>. Acesso em: 6 nov. 2018. 

Com base na leitura do texto e em seus conhecimentos, indique e explique o modelo econômico 
que esses países seguiram e que tipo de alterações ocorreram nesses Estados. 
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4. Observe o mapa a seguir: 

Mapa-múndi: placas tectônicas 

Blatant World/Flickr/Creative Commons 2.0 

 
Fonte: DRM-RJ. Ponto de Interesse Geológico: Ponta da Lagoinha. Disponível em: <http://www.drm.rj.gov.br/index.php/downloads/category/ 

50-armao-de-bzios?download=428%3Aponta-da-lagoinha-painel-1>. Acesso em: 17 nov. 2018. 

O mapa apresenta, em azul, os limites das placas tectônicas, com pontos amarelos que indicam 
epicentros de terremotos mais intensos e pontos vermelhos que indicam vulcões ativos. Por meio 
da leitura do mapa e com base nos seus conhecimentos, explique por que a Austrália apresenta 
estabilidade tectônica, destacando também a relação entre as atividades vulcânicas e as ilhas que 
compõem a Oceania. 
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5. Leia o texto a seguir e analise a imagem: 

A Austrália é o território mais seco do mundo. Sua delicada situação exige uma 

política inovadora em larga escala, o que implica um alto investimento e a retribuição 

do uso de uma das duas bacias mais importantes do país. 

LA AUDAZ reforma del agua que enfrenta Australia, uno de los territorios más secos del mundo. Programa Asia Pacífico, 11 maio 

2012. Disponível em: <https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/politica-publica-agua-australia>.  

Acesso em: 6 nov. 2018. (tradução nossa) 

 

Mapa-múndi: umidade do solo na superfície – 2015 

Reprodução/NASA/JPL-Caltech/GSFC 

 
Fonte: NASA. SMAP Global Map of Surface Soil Moisture (Aug. 25-27, 2015).  

Disponível em: <https://www.jpl.nasa.gov/spaceimages/details.php?id=PIA19877>. Acesso em: 13 nov. 2018. 

O texto comenta um dos maiores desafios da Austrália. Com base na leitura e na comparação do 
texto com o mapa, aponte a principal consequência dessa situação para a economia australiana.  
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6. Observe a fotografia, que retrata o cultivo de arroz na Ásia: 

PublicDomainPictures/<publicdomainpictures.net> 

 

Cultivo de arroz em Sumatra. 

O cultivo de arroz se faz presente como um dos principais produtos da economia do continente 
asiático na seguinte sub-região: 

a) Ásia central, por conta dos desertos. 

b) Sibéria, em razão da baixa densidade demográfica. 

c) sul e sudeste, em virtude da presença dos ventos de monções. 

d) Oriente Médio, por conta dos desertos. 

e) leste, em razão das economias industrializadas. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

4º bimestre – Avaliação 

7. Observe a fotografia, que retrata a cidade-Estado de Cingapura, no sudeste da Ásia: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Cidade-Estado de Cingapura, 2010. 

Sobre a urbanização asiática, é incorreto afirmar. 

a) Nenhuma das cidades asiáticas é considerada uma cidade alfa. 

b) A maioria das megacidades do mundo está localizada no continente asiático. 

c) Mais da metade dos países mais populosos do mundo encontra-se na Ásia. 

d) As maiores cidades do continente asiático estão situadas no sudeste. 

e) As maiores cidades encontram-se em países com economia mais globalizada. 
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8. Observe a fotografia a seguir, que retrata a cidade de Tóquio, uma das mais populosas do mundo: 

Marco Verch/flickr/Creative Commons 2.0 

 

Vista aérea de Tóquio, 2017. 

Sobre o Japão, é possível afirmar. 

a) É a maior economia da Ásia em números absolutos. 

b) Tem um enorme crescimento econômico atualmente. 

c) O parque industrial japonês é extremamente diversificado. 

d) Todas as indústrias japonesas atuam apenas no Japão. 

e) As empresas japonesas são distribuídas igualmente em todo o país. 
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9. Observe o mapa a seguir, que mostra alguns desertos australianos: 

Desertos da Austrália – 2004 

Reprodução/NASA/JPL/NGA 

 
Fonte: NASA. Australia, Shaded Relief and Colored Height.  

Disponível em: <https://www.jpl.nasa.gov/spaceimages/details.php?id=PIA06665>. Acesso em: 13 nov. 2018. 

Os desertos da Austrália são muito extensos. Sobre eles, é correto afirmar que: 

a) impedem o cultivo e a pecuária em todo o país. 

b) sofrem com terremotos de elevada magnitude. 

c) não têm relevos muito desgastados. 

d) nas periferias, de clima semiárido, a agricultura é irrigada, e a pecuária, extensiva. 

e) assim como o sertão brasileiro, são locais de maior pobreza. 
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10. Leia o texto a seguir, que trata de um estudo publicado em 2011 sobre um projeto de lei 
australiano que pune casos de incitação ao ódio por motivos raciais, étnicos, religiosos ou contra 
qualquer minoria: 

A lei antidiscriminação na Austrália que pune o discurso de ódio 

[...] o estudo de McNamara e Gelber é conclusivo quanto à relevância da lei, uma 

vez que seus entrevistados de diferentes comunidades étnicas australianas valorizavam 

a existência de leis contra o discurso do ódio. "Elas [as leis] são importantes e não devem 

ser manipuladas. Embora muitos argumentem que nunca apresentariam uma queixa 

[...], as leis contra incitação ao ódio são um símbolo precioso, pois, saber que elas estão 

lá, faz com que se sintam menos vulneráveis ", afirma o artigo.  

LA LEY contra la discriminación en Australia que castiga la incitación al odio. Programa Asia Pacífico, 4 set. 2017.  

Disponível em: <https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/ley-discriminacion-racial-australia-incitacion-odio>.  

Acesso em: 6 nov. 2018. (tradução nossa) 

O texto trata da situação atual dos aborígenes da Austrália. Sobre esses grupos, é incorreto afirmar 
que eles: 

a) sofreram muita discriminação ao longo da história. 

b) foram os primeiros habitantes das terras australianas. 

c) já se miscigenaram com o restante da população. 

d) nas últimas décadas, migraram para as cidades. 

e) não têm sua cultura e sua identidade valorizadas. 


