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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Geografia 

Quantidade de Questões 10 QUESTÕES 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) consultada(s) para a 
realização da Atividade: 

Unidades 10 e 11 ( Apostila 4 ) 

Data que foi postado o trabalho 30/11 

Data limite para entrega do trabalho 03/12 

E-mail para onde deve ser enviado o trabalho 
vieirasandro25@hotmail.com  

( OBS: Somente será aceito neste e-mail ) 

OBSERVAÇOES 

Procure entregar o trabalho no dia em que ele foi 
passado. Assim, você terá uma semana inteira para 
descansar.  

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 
 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 
 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia acima especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-mail descrito a seguir; 

2º. PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a Avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail, no horário estipulado no 
cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total de 70 pontos; 

4º. CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem como os direcionamentos 
indicados; 

5º. TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o e-mail do professor (PRESTE 
BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o aluno não tenha um scanner, e não consiga em 
hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail 
especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo do 3º bimestre que o 
aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º. DÚVIDAS 

 Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo Messenger do Facebook do 
Colégio ou para o Whatsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 

 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus!  Um grande abraço!  

Equipe CAQ 
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1: Dentre os principais conflitos e impasses étnico-territoriais na região do Oriente Médio, um deles se caracteriza pela 
luta para a criação de um Estado Nacional que abrigaria aquela que é a maior nação sem pátria do mundo. O texto 
se refere:  
a) aos Curdos, que lutam pela criação do Curdistão. 
b) aos Turcos, que tiveram seu território perdido desde a dissolução do Império Turco-Otomano. 
c) aos povos da Mesopotâmia, que lutam em uma guerra civil sem trégua para a criação de seu território. 
d) aos povos bascos, que liderados pelo grupo terrorista ETA buscam a independência de seu território. 
e) aos palestinos, que até hoje não possuem seu Estado e território reconhecidos pela comunidade internacional. 

 
2: O governo sueco reconheceu o Estado da Palestina nesta quinta-feira, 30, por decreto. A Suécia se torna 

assim o primeiro país ocidental da União Europeia (UE) a tomar esta decisão. […] No início de outubro, o 
primeiro-ministro Stefan Löfven anunciou que a Suécia reconheceria o Estado da Palestina, o que provocou 
muitas críticas de Israel e dos Estados Unidos. 
O motivo das críticas de Israel e dos Estados Unidos mediante o reconhecimento do Estado da Palestina deve-se:  
a) ao fato de os palestinos estarem entre os envolvidos nos atentatos de 11 de setembro de 2001. 
b) às históricas disputas territoriais entre israelenses e palestinos e o constante apoio dado pelos EUA aos primeiros. 
c) ao argumento de que a Suécia estaria indo contra a regulamentação da ONU, que dá proibição irrestrita à 

existência dos territórios palestinos sob um governo formal. 
d) à ameaça que a legitimidade da Palestina representa ao comércio de petróleo, elemento abundante na região em 

questão.  
 
3: A ONU disse, neste domingo (22.10), que o número de refugiados rohingyas já ultrapassa os 600 mil. [...] A 

ONU classificou a situação como uma “emergência humanitária crítica” e afirmou que os refugiados, após 
esgotarem seus recursos na viagem, dependem de ajuda para comer e sobreviver. 
O grupo rohingya:  
a) vive no Iêmen e se tornou perseguido por não renunciar à religião budista. 
b) tem procurado se estabelecer no sul da Europa onde vive em campos de refugiados. 
c) é uma minoria muçulmana perseguida que vive em Mianmar, país do sul da Ásia.  
d) ocupa parte do Afeganistão, mas tem perdido as terras para os radicais Talibãs. 
e) vive ao norte da Índia e constitui minoria tratada como estrangeira em suas próprias terras. 

 
4: Os povos das Estepes ocupam a Ásia Central e os povos da Taiga ocupam a Ásia Setentrional, sendo entendidos 

como minorias. Assinale nas alternativas respectivamente, as atividades que se destacam estes povos: 
a) agricultores e extrativistas 
b) pecuaristas e extrativistas 
c) pastores e caçadores 

d) caçadores e pescadores 
e) pescadores e extrativistas 

 
5: Além da renda per capita do país, quais são os outros critérios levados em conta na avaliação do IDH?  
 a) Mortalidade infantil, número de hospitais e número de analfabetos. 
 b) Criminalidade, número de crianças matriculadas em escolas e acesso à energia elétrica. 
 c) Número de casas com esgoto, número de analfabetos e número de anos que se espera que as crianças 

permaneçam na escola. 
 d) Expectativa de vida, média de escolaridade dos adultos e número de anos que se espera que as crianças 

permaneçam na escola. 
 e) As taxas altas de fecundidade proporcionam maior expectativa de vida para a população 
 

6: Os três países que apresentam as melhores médias de Índice de Desenvolvimento Humano são, respectivamente:  
a) Estados Unidos, França e Reino Unido 
b) Brasil, Austrália e Japão 

c) Níger, Finlândia e Alemanha 

d) Noruega, Austrália e Islândia 

e) Japão, Noruega e Suíça

 

7: É a região composta por China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Mongólia, Hong Kong e Macau 
caracterizada como a sub região asiática do extremo oriente , é correto considerar essa região como:  
a) a mais povoada do continente 
b) a menos populosa do continente 
c) a menos povoada do continente 

d) a mais populosa do continente 
e) a menos populosa e menos povoada do continente

 
 
 
 
 
 
 
 



Avaliação (Trabalho avaliativo) de Geografia – 4º bimestre – 9ano 

Pág         /  3 3 

8: Ásia é o maior dos continentes, tanto em área como em população. Abrange um terço das partes sólidas da superfície 
da Terra e é responsável por abrigar quase três quintos da população mundial. A Ásia faz fronteira no lado ocidental 
com a África e com a Europa, e no lado oriental com o oceano Pacífico, a Oceania e, em menor proporção, com 
a América do Norte, pelo Estreito de Bering. O ponto extremo setentrional do continente está localizado no oceano 
Glacial Ártico. Por seu tamanho tão extenso o continente foi divido em algumas regiões. Tendo essas regiões em 
mente, as que representam economias fortes no cenário global são:  

 a) Ásia Meridional e Ásia Central. 
 b) Ásia Central e o Extremo Oriente. 
 c) Oriente Médio e o Extremo Oriente. 
 d) Ásia Setentrional e Ásia Meridional. 
 e) Ásia Meridional e o Sudeste Asiático 
 
9: Faça a associação correta entre o nome das regiões da Ásia e suas respectivas características. 
 

ÁSIA CENTRAL – ORIENTE MÉDIO – SUDESTE ASIÁTICO – ÁSIA MERIDIONAL 
ÁSIA SETENTRIONAL – EXTREMO ORIENTE 

 
(     ) região localizada ao norte, destacando-se o domínio de taiga e tundra, além do frio 
(     ) região marcada pela população árabe, islâmica produção de petróleo e conflitos 
(     ) região marcada pela densidade populacional, e os países distribuídos por ilhas e na península da Indochina 
(     ) região marcada pelo domínio das estepes, pela fé islâmica e herança da ex-URSS 
(     ) região marcada por países populosos e alguns dos mais poderosos da economia mundial, como China e Japão 
(     ) região marcada pela influência das monções, pelo hinduísmo e muito populosa. 
 
10: Observe o mapa abaixo e assinale a alternativa correta:  
  
 O mapa indica: 
 
 a) a zona de conflito entre as duas Coreias. 
 b) os espaços de transporte clandestino de imigrantes norte-coreanos 

que deixam ilegalmente o país. 
 c) a fronteira entre Coreia do Norte e Coreia do sul, estabelecida após 

o Armistício de Panmunjom, localizada no 38º paralelo. 
 d) O projeto de um estreito marítimo que dividiria geograficamente as 

duas coreias e que seria utilizado para facilitar a navegação. 
 e) A zona militar norte-coreana, cujos mísseis já estão apontados 

para os rivais sul-coreanos. 


