
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que são monções? 

Por Redação Mundo Estranho 
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São ventos que mudam de direção de acordo com as estações do ano, levando ar úmido do oceano para o 

continente em uma determinada época e ar seco da terra para o mar em outra. O fenômeno acontece em 

aproximadamente 25% da área tropical do planeta, mas seus efeitos são mais visíveis no sul e sudeste 

asiáticos, especialmente em países como Índia, Paquistão e Bangladesh. Por lá, os ventos trazem chuvas 

torrenciais de junho a agosto, período do verão indiano, mas deixam a região à míngua no inverno, entre 

dezembro e fevereiro. Na Índia, a importância das monções é tão grande que o clima governa muitos hábitos 

do país, como lembra o meteorologista Carlos Augusto Morales, da Universidade de São Paulo (USP): 

“Quando as chuvas não vêm na hora certa, a principal atividade econômica da região, o plantio de arroz, fica 

seriamente prejudicado.(...) 

 

Questões sobre o texto.01-O que são as monções? 

01-O que são as monções? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO DOM HÉLDER CÂMARA 

AVALIAÇÃO: EXERCÍCIO COMPLEMENTAR   III                         

 

 

DISCIPLINA:  GEOGRAFIA  
PROFESSOR(A):  __________________________________________________DATA: ____/____/_____ 
ALUNO(A): ______________________________________________________  SÉRIE:  _8_ º ANO 

NOTA: ______    DESC. ORTOG.: _______   NOTA FINAL: _______    RUBR. DO PROF.: __________ 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES ! 
 

 Leia a atividade avaliativa atentamente. 

 Responda com caneta  azul  ou  preta  não  deixe    nada a lápis. 

 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 

 As respostas têm que estar no local próprio e à caneta, para 

que sejam consideradas. 
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02-Onde esse fenômeno é mais visível? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

03-O que os ventos das monções provocam? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

04- Agora, tendo por base o que foi visto em aula assinale a alterantiva correta. 

a)Todos os países asiáticos são considerados subdesenvolvidos, pois a economia desse continente baseia-
se nas atividades agrícolas. 

( A ) Verdadeira.   ( B ) Falsa. 

b) A Ásia, em especial os países do Oriente Médio, é responsável pela produção de cerca de 50% do 
petróleo mundial. 

( A ) Verdadeira.   ( B ) Falsa. 

05- (GV) Ventos que sopram de Outubro a Março do continente para o oceano, e no sentido contrário de 
abril a setembro, carregados de umidade, marcam, de forma contrastante, o regime de chuvas: 

a) no trecho equatorial da América do Sul; 

b) na costa ocidental da África; 

c) no litoral do Pacífico, América do Norte; 

d) no Atlântico Norte, entre EUA e Canadá; 
e) na Ásia de Sudeste. 

 

06-(PUC) A Índia é um país: 

a) de mais de 800 milhões de habitantes, bramanista e de alto PNB/habitante; 

b) da Ásia Meridional, monçônico e grande produtor de algodão; 
c) planáltico, de baixa renda per capita e de altas latitudes; 
d) da Comunidade Britânica de Nações, rico em petróleo e de grande densidade demográfica; 

e) do Hemisfério Norte, socialista e grande produtor de arroz. 
 

07-(USJT) Cingapura, Taiwan, Hong Kong e Coréia do Sul são países que nos últimos anos têm mostrado 

forte crescimento econômico caracterizado por uma economia aberta e com grande parte da produção 

destinada à exportação. Esses países são conhecidos como: 

a) os quatro grandes 

b) os leões orientais 

c) os quatro gigantes 

d) tigres asiáticos 

e) templos de consumo 

08-Caracterize o sul da Ásia no que se refere a economia. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



09- É muito grande a diversidade étnica no Sul da Ásia quanto à origem da população, à cor da pele, aos 

idiomas, às religiões, etc. Comente o caso da Índia. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

10-Explique esta afirmação:  

“ Os choques religiosos marcam a imagem do Sul da Ásia diante do mundo”. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 


