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01-(Faap-SP) O conflito de difícil solução que se arrasta há anos, no Oriente Médio, ocorre entre: 
 
( A ) egípcios e israelenses. 
( B ) libaneses e jordanianos. 
( C ) palestinos e israelenses. 
( D ) egípcios e palestinos. 
( E ) sírios e palestinos. 
 
02-(PUC-MG) É uma região estratégica em nível mundial. Nos conflitos regionais, destacam-se os 
confrontos entre árabes e judeus. Para conquistar uma nação independente, os palestinos têm adotado 
táticas diversas, que vão das negociações diplomáticas às ações armadas. 
 

 Assinale a região que corresponde ao texto. 
 
( A ) Europa Oriental. 
( B ) África Ocidental. 
( C ) Oriente Médio. 
( D ) Sudeste Asiático. 
( E ) Índia, Israel e Paquistão. 
 
03-(PUC-MG) Islamismo e fundamentalismo islâmico têm sido utilizados como expressões sinônimas, com 
certa freqüência, nos meios de comunicação. Entretanto, estão longe de constituir exatamente a mesma 
coisa. Dentre as afirmações abaixo, aquela que NÃO apresenta análise correta da questão islâmica é: 
 
( A ) O islamismo tem sido utilizado como uma resposta às políticas imperialistas internacionais na região 
do Oriente Médio. 
( B ) O islamismo é uma religião exclusiva de povos árabes do Oriente Médio e norte da África. 
( C ) O fundamentalismo islâmico se relaciona à leitura literal do Corão, aplicando-se, inclusive, Ás questões 
políticas. 
( D ) O fundamentalismo islâmico surge como uma resposta à ausência de possibilidades de negociação 
para as questões políticas e sociais regionais. 
 
 
 
 
 
 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES! 

 

 Leia a atividade avaliativa atentamente. 

 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 

 As respostas têm que estar no local próprio e à 

caneta, para que sejam consideradas. 

 Responda com caneta azul ou preta não deixe nada a 

lápis. 

 



04-Leia as afirmativas e assinale a alternativa correta. 
 
I - As maiores densidades demográficas do continente asiático encontram-se próximo aos grandes rios e 
cidades litorâneas. 
II – A Ásia abriga cerca da metade da população mundial, sendo que a China e o Japão são os países mais 
populosos. 
III – Apesar de as condições de vida terem melhorado significativamente em alguns países asiáticos, ainda 
são observados elevados índices de mortalidade infantil e baixa expectativa de vida. 
IV – A distribuição da população asiática é bastante regular, apresentando densidade elevada em todos os 
países do continente. 
V – Com o contínuo crescimento da população asiática, o ambiente tem apresentado problemas, 
principalmente no que se refere à preservação dos rios, lagos e oceanos. 
 
( A ) I e V. 
( B ) I, II e IV. 
( C ) II e V. 
( D ) I, III e V. 
( E ) I, IV e V. 
 
05-(UFF) O território da Caxemira tem sido alvo de disputas políticas e ações militares, envolvendo estados 
nacionais na Ásia Ocidental. 
 

 Assinale a opção que faz referência a uma causa desses confrontos. 
 
( A ) o crescimento da religião budista na Caxemira potencializou um forte movimento que contesta o 
domínio hindu na região. Esse movimento recebe a solidariedade diplomática e a proteção do exército do 
Nepal. 
( B ) a Caxemira, de maioria hindu e bengali, reclama a sua autonomia diante do controle territorial 
exercido pelo Paquistão, reivindicação que recebe o apoio político e militar da Índia. 
( C ) a presença de grandes jazidas de carvão e de petróleo são os elementos principais que estabelecem a 
disputa pelo controle territorial da Caxemira entre a Índia e a China. 
( D ) por tratar-se de uma região fronteiriça entre países com regimes políticos e religiões muito diferentes, 
a Caxemira tornou-se um palco permanente de tensões entre o Paquistão e a China. 
( E ) o controle da Caxemira, historicamente exercido pela Índia, é contestado pela maioria muçulmana. 
Por outro lado, o Paquistão, ao apoiar os grupos islâmicos separatistas, reivindica a sua anexação 
territorial. 
  
06-No continente asiático encontra-se a maior concentração populacional do planeta. Por isso em alguns 
países o governo adota políticas de controle demográficos. Explique como essa proposta funciona na 
China. 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
07-As grandes concentrações populacionais ocorrem principalmente nas regiões litorâneas, e nas áreas de 
grandes rios. Relacione essa urbanização crescente com a pressão que exerce sobre o meio ambiente.  
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 



08-Os governos asiáticos enfrentam um grande desafio: buscar o desenvolvimento econômico com 
distribuição de renda para mais de 1,5 bilhão de habitantes que vivem em condições precárias. Caracterize 
o setor primário na Ásia.  
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
09-Milhares de pessoas chegam anualmente a Benares para purificar seu espírito nas águas do rio sagrado. 
Durante as cheias, suas águas depositam grande quantidade de limo nas margens, fazendo com que as 
terras cortadas pelo rio sagrado sejam talvez, as mais férteis do mundo, concentrando-se aí cerca de 150 
milhões de pessoas cuja maioria vive de agricultura e, portanto, do benefício direto e indireto do sagrado 
rio. 
 
 
Entre as alternativas abaixo, o texto melhor se aplica ao rio e ao país:  
 
a) Tigre, Irã. 
b) Ganges, Índia. 
c) Meckong, Vietnã. 
d) Eufrates, Iraque. 
e) Indo, Paquistão 
 
 

10-(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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


