ESCOLA SEM
MUROS:
EM CASA
TAMBÉM SE
APRENDE

9º Ano

GEOGRAFIA

Nessa aula você irá
aprender sobre:

ÁSIA E OCEANIA

Habilidades:

(EF09GE15C) Comparar e classificar diferentes
regiões da Ásia e da Oceania com base em
informações populacionais, econômicas e
socioambientais representadas em mapas
temáticos e com diferentes projeções
cartográficas
VAMOS COMEÇAR?

Olá!
Vamos realizar algumas atividades
sobre o tema
estudado?

ATIVIDADES
1. (BE) Devido ao rápido desenvolvimento econômico durante a década de 1970, além da
localização, quatro países da Ásia ficaram conhecidos mundialmente como os “Tigres
Asiáticos”. Marque a alternativa que indica essas quatro nações.

a. Indonésia, Coréia do Sul, China e Taiwan (Formosa).
b. Taiwan (Formosa), Coréia do Sul, Malásia e Cingapura.
c. Coréia do Sul, Hong Kong, Taiwan (Formosa) e Cingapura.

d. Índia, Cingapura, Coréia do Norte e Hong Kong.

2. (BE) Relacione cada região geográfica da Ásia as suas devidas características.
REGIÕES ASIÁTICAS
(A) Ásia Meridional

CARACTERÍSTICAS
(__) Conhecida como Extremo Oriente, considerada uma das regiões mais populosas,
abrangendo território de países, como a China e o Japão.

(B) Ásia Central

(__) Região localizada entre o Mar Cáspio, norte do Irã, sul da Sibéria e centro-oeste da China.
Abrange os territórios de países, como Cazaquistão, Quirguistão e Uzbequistão.

(C) Leste Asiático

(__) Região situada ao sul do continente asiático, considerada uma das menos desenvolvidas,
compreende os territórios de países, como Índia, Maldivas e Paquistão.

(D) Ásia Ocidental

(__) Nessa região, mais de 70% da população vive na zona rural. Países, como Malásia, Brunei e
Cingapura, fazem parte dessa região.

(E) Sudeste Asiático

(__) Região conhecida também como Oriente Médio, é uma das mais conflituosas do mundo e
abrange os territórios de países, como Iraque, Irã, Afeganistão e Israel.

(F)
Comunidade
dos (__) Região que abrange as áreas das nações que pertenciam à antiga União Soviética, como
Estados Independentes
Rússia e Moldávia.

3. (BE) O Islã foi o alicerce sobre o qual se ergueu um grande império. O mundo muçulmano,
que se estende pelo Oriente Médio, África do Norte, Ásia Setentrional e um pequeno trecho
da Europa, é o fruto desse império. Mundo árabe não se confunde com mundo muçulmano.
[...] O Oriente Médio, núcleo histórico e cultural do Islã e do mundo árabe, figura como foco
de conflitos geopolíticos, nacionais e religiosos. Um dos eixos desse conflito é a disputa pela
influência na região petrolífera do golfo pérsico. O outro eixo é a questão nacional entre
Israel e Palestina, que tem repercussões mundiais. MAGNOLI, Demétrio. Geografia para o
Ensino Médio. São Paulo: Atual, 2008. p.523.

Com base no texto acima e nos conhecimentos gerais sobre a cultura árabe no Oriente
Médio, podemos afirmar que a diferença entre mundo árabe e islamismo é:
a. Árabe é uma expressão utilizada para expressar os costumes e a cultura muçulmana.
b. Árabe refere-se à língua e muçulmano refere-se à religião.
c. As diferenças entre mundo árabe e mundo muçulmano são praticamente nulas e tais

palavras podem ser utilizadas como sinônimas.
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Parabéns, você realizou as
atividades de Geografia!

Até a próxima aula! ☺
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