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1-O Oriente Médio é um dos conjuntos regionais da Ásia. 
Com relação a países dessa região, é correto afirmar que: 
(01) O território do Iraque é limitado por tradicionais rivais, 
como o Irã, a Jordânia e o Líbano. 
(02) O país mais extenso e mais importante da região, 
graças à produção de petróleo, é o Egito. 
(04) Embora parte de seu território esteja localizado na 
Europa, a Turquia, por sua religião, tradição histórica e 
valores culturais, é considerada integrante do Oriente 
Médio. 
(08) Os rios Tigre e Eufrates estabelecem os limites do 
Iraque com o Irã e com a Arábia Saudita, respectivamente. 
(16) Os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait registram os 
mais altos índices de renda per capita do mundo, porém 
apresentam violentas desigualdades sociais. 
soma = ( ) 
 
2-Qual das características a seguir mais se aplica ao 
processo de industrialização que ocorre em certos países 
não desenvolvidos da Ásia de Sudeste e do Extremo 
Oriente, como Formosa, Coréia do Sul, Malásia, 
Singapura? 
a) Processo de industrialização com base no mercado 
consumidor externo. 
b) Predomínio de capitais americanos. 
c) Predomínio de indústrias de bens de produção. 
d) Forte incremento industrial desde a crise de 1929. 
e) Industrialização com base no processo de substituição 
de importação de manufaturados. 
 
3-As depressões absolutas mais importantes da Ásia 
estão: 
a) na China - Tibet. 
b) na Cordilheira do Himalaia. 
c) na Planície Siberiana. 
d) nos Mares Morto e Cáspio. 
e) na Indonésia. 
 
4-"Graças ao Guanxi (conexões de um clã), o sistema 
econômico tornou-se global na China", afirma o senhor 
Charlie, poderoso patriarca do clã Chan, que controla as 
finanças de um banco em Hong Kong, enquanto os filhos 
dirigem empresas em Formosa e os sobrinhos, em 
Shenzen (Sul da China). Os produtos fabricados por essas 
empresas serão adquiridos e revendidos pelos primos 
Chan em Pequim. 

O texto ilustra uma geografia originada na antiga 
estrutura de clãs ligada à expansão do capitalismo em 
grande parte da Ásia Oriental. 
Com base no texto e conhecendo outras características 
desse processo é correto afirmar que: 
a) A expansão do capitalismo no Extremo Oriente, que 
hoje é líder em crescimento no mundo, deve-se, 
fundamentalmente, aos investimentos a "fundo perdido" 
feitos pelos EUA após a Segunda Guerra Mundial, 
principalmente junto às, famílias japonesas de longa 
tradição comercial. 
b) Ao contrário do que muitas vezes se difunde, o papel do 
Estado foi fundamental no crescimento capitalista do 
Japão, dos Tigres Asiáticos e, mais ainda, da China, onde, 
ao lado de expressivo controle estatal, destacam-se 
importantes empresas com fortes laços familiares. 
c) A expansão recente do capitalismo na Ásia Oriental é 
uma decorrência da cultura confuciana que preza a 
disciplina e o respeito à hierarquia familiar, sendo sua 
principal base financeira - vinculada às máfias de grandes 
famílias (ou guanxi) centradas em Hong-Kong. 
d) O capitalismo que se implantou no Extremo Oriente, 
especialmente após a Segunda Guerra Mundial, nos Tigres 
Asiáticos, a partir dos anos 60 e na China após os anos 80 
é, na verdade, um "socialismo de mercado", dado o peso 
do papel familiar e comunitário das empresas. 
e) Redes familiares, como a citada no texto, são 
características apenas do capitalismo implantado na China, 
Formosa e Hong Kong, já que somente estes países 
estiveram sob o regime socialista baseado nas comunas 
familiares implantadas por Mao Tse-Tung. 
 
5-De acordo Com os dados recentemente publicados pela 
ONU, de todas as regiões do mundo, a menos afetada 
pela crise de desemprego é a Ásia, onde, apesar de essa 
crise ter crescido nos últimos 15 anos, o índice de 
desemprego continua baixo. Essa situação vantajosa da 
Ásia, em relação às demais regiões, explica-se por 
diversos fatores. Todas as alternativas apresentam 
exemplos desses fatores, EXCETO 
a) A queda do crescimento populacional da Ásia, nos anos 
70, reflete-se numa insuficiente oferta de força de 
trabalho. 
b) O crescimento econômico dos Tigres Asiáticos atraiu 
capital também para as áreas vizinhas, ampliando as 
oportunidades de emprego. 
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c) O prestígio da mão-de-obra oriental, fundamentada em 
aspectos de educação e disciplina, atraiu investimentos 
multinacionais. 
d) Os sindicatos existentes na região atuam muito mais no 
sentido de aumentar a produtividade do que propor 
reivindicações. 
 
6-As grandes áreas de rizicultura do mundo se localizam 
no sul e sudeste da Ásia, onde: 
a) a mão-de-obra excedente da industrialização regional é 
utilizada na agricultura. 
b) há grande utilização de força de trabalho, pequena 
aplicação de capital e condições climáticas que favorecem 
uma sazonalidade muito pronunciada da atividade 
agrícola. 
c) as planícies aluvionais recebem uma atividade muito 
lucrativa para as plantations que industrializam os 
excedentes. 
d) a enorme população rural, com técnicas de jardinagens, 
sobrevive exclusivamente destes cultivos e da criação de 
bovinos e caprinos. 
e) a mecanização, cada vez maior, é responsável pela 
substituição da mão-de-obra humana, gerando fome e 
desemprego. 
 
7-O panorama econômico asiático é composto por alguns 
dos países com as maiores taxas de miséria do mundo 
(Bangladesh e Nepal) ao lado de outros com altos níveis 
de rendimentos (Japão e alguns países árabes, 
produtores de petróleo). 
 
Da leitura do texto é possível afirmar que 
a) as grandes desigualdades socioeconômicas asiáticas 
resultam da diversidade do quadro natural. 
b) a diversidade econômica existente em todo continente 
asiático é fruto do peso excessivo da população. 
c) é praticamente impossível generalizar a situação 
socioeconômica da população asiática. 
d) apesar das discrepâncias socioeconômicas encontradas 
na Ásia, não existem conflitos étnico-culturais. 
e) o continente asiático tende a tornar-se menos desigual 
à medida que avança o processo de globalização. 
 
8-O território em destaque no mapa - a 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 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 e confrontos 
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. 
 
9-Relacione as duas colunas, que dizem respeito ao Sul 
da Ásia. 
1. Ventos que provocam chuvas e inundações no verão. 
2. Antigo Ceilão, fica numa ilha ao sul da Índia. 
3. Chamava-se Birmânia até o final dos anos 1980. 
4. O segundo país muçulmano em população fica ao sul do 
Afeganistão e a oeste da Índia. 
5. País com território montanhoso, localiza-se entre a 
China e a Índia. 
6. Era uma parte do Paquistão e tornou-se independente 
em 1971. 
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(  ) Mianmar. 
(  ) Bangladesh. 
(  ) Paquistão. 
(  ) Monções. 
(  ) Sri Lanka. 
(  ) Butão. 
 
A ordem correta da numeração da coluna da direita, de 
cima para baixo, é 
a) 2, 3, 5, 1, 4 e 6. 
b) 2, 6, 4, 1, 3 e 5. 
c) 3, 4, 6, 1, 5 e 2. 
d) 3, 6, 4, 1, 2 e 5. 
e) 4, 2, 3, 5, 6 e 1. 
 
10-As questões religiosas ainda afloram em várias regiões 
do Globo, agravando situações de instabilidade e de 
conflitos, associadas a outros fatores sociais, econômicos 
e políticos. 
Na Ásia, atualmente, vários países e regiões enfrentam 
tensões reais ou potenciais, em que o componente 
religioso está presente. 
Considerando-se esses países e essas questões, é 
INCORRETO afirmar que 
a) a Índia, país de origem e de convívio de várias grandes 
religiões, enfrenta tanto choques entre muçulmanos e 
hinduístas, quanto ressentimentos contra as minorias 
cristãs. 
b) a Indonésia, hoje o mais populoso país muçulmano, 
além de conflitos étnicos, ressente-se de animosidade 
entre o grupo religioso predominante e as minorias cristãs. 
c) as Filipinas, país de maioria católica, no que constitui 
uma exceção no Sudeste Asiático, têm enfrentado conflitos 
com a minoria muçulmana, de tendência separatista. 
d) os países árabes - Síria, Jordânia e Iraque -, que 
assistiram à expansão do Cristianismo nos seus primórdios, 
têm nos conflitos entre cristãos, hoje em minoria, e 
muçulmanos mais um grave fator de instabilidade política. 
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