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LIVRO 4  
 

 
 

UNIDADE 3 - ÁSIA 
 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 
 

•  Compreender os aspectos naturais e humanos, do Continente Asiático;   
 págs. 53 a 65. 

•  Entender os conflitos que ocorrem na Região do Oriente Médio (disputas   
 por território, riquezas   minerais); págs.68 a 70. 

•  Entender a diferença do Fuso horário mundial e do especificamente do     
 Brasil; págs. 57 a 59. 

•  Ler e interpretar mapas físico e político da Ásia; págs, 60 a 65. 
•  Ler e interpretar mapa sobre conflito de alto risco (do Golfo à China);   

 págs. 69 a 73. 
•  Compreender a expansão industrial na China e o crescimento social do  

 Japão; págs:72, 73. 
• Cingapura e Hong Kong e o avança de sua industrialização; pág. 75. 
• Analisar o mapa da Índia: densidade de população por Estado; pág. 75, 76. 
• Analisar o mapa da Rússia: estratégias para o transporte de recursos 

energéticos;págs. 77 a 80. 
Vídeo: Fontes de energia; pág. 72 - http://www.ejamundodotrabalho.sp 
 
_________________________________________________________ 
 
ROTEIRO DE ESTUDO: 
 
PÁGS. 53 A 65 - Aspectos naturais e humanos, do Continente Asiático: 
 
A Ásia é o maior dos continentes terrestres, localizada totalmente no hemisfério 
oriental, em maior parte no hemisfério norte e com uma pequena porção de terras 
no hemisfério austral. Existem, ao todo, 49 países e sete áreas coloniais. 
 
Além de possuir a maior área territorial,  com 44 km², abriga também a maior parte 
da população do planeta, com muitas de suas regiões alcançando as mais elevadas 
densidades demográficas já registradas. Se o continente asiático corresponde a um 
terço das terras emersas do planeta, seus habitantes correspondem a 61% da 
população mundial, com cerca de 4,26 bilhões de pessoas. 
A Ásia é, sem dúvidas, o continente dos extremos. Além da maior área e população, 
o continente também apresenta o maior país do mundo (a Rússia, com 17 milhões 
de km²), o ponto mais alto do mundo (o Everest, com 8.848 metros acima do nível 
do mar) e a depressão absoluta mais profunda (o Mar Morto, com 427 metros abaixo 
do nível do mar). 

http://www.ejamundodotrabalho.sp/


 
O relevo da Ásia abriga todas as formas existentes. As cadeias de montanhas que 
se destacam são a Cordilheira do Himalaia, ao sul da China; os Montes Urais, que 
se estendem no sentido norte-sul e separam a Ásia da Europa no território da Rússia; 
e as montanhas localizadas na região do Cáucaso. Os planaltos asiáticos, próximos 
às cadeias montanhosas, formam as regiões com as maiores altitudes médias do 
planeta, tornando a ocupação humana praticamente impossível nesses espaços em 
função das baixas temperaturas. Há também algumas zonas de planícies, com 
ótimos solos para agricultura, e que, por isso, contam com grandes contingentes 
populacionais. 
 
 
PÁGS. 68 À 70: A CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇÕS NO CONTINENTE ASIÁTICO. 
 

• ORIENTE MÉDIO E A QUESTÃO DO PETRÓLEO: 
 
O Oriente Médio, mais especificadamente o Golfo Pérsico,é uma região de intensas 
disputas, principalmente dos Estados Unidos, que defende seus interesses 
econômicos. A extração e a comercialização o Petróleo se concentra nos países 
ricos e poderosos do planeta, porque é altamente lucrativo. 
 
 
Essa estratégia era essencial por dois motivos: primeiro a necessidade de manter o 
crescimento industrial e urbano em ritmo acelerado, pois, nesse momento, os EUA 
passaram a ser a maior economia do mundo. Em segundo lugar, logo após a 
Segunda Guerra Mundial iniciou-se a chamada Guerra Fria, um embate ideológico, 
político e econômico com a então União Soviética. O controle da área do Golfo 
Pérsico era uma estratégia para evitar o avanço do comunismo para o restante da 
Ásia e das riquíssimas áreas energéticas. 
 

• PÁGS. 72 e 73 - CHINA:  
 
O país mais populoso do mundo atualmente se encontra na Ásia: a China, com 
aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Possui estrutura industrial 
diversificada, exporta bens industrializados e matérias-primas. Com a criação de das 
(ZEEs) Zonas Econômicas, recebendo empresas estrangeiras e realiza intenso 
comércio com outros países. 
 
 
 
 
 
 

• PÁGS. 73 À 74: JAPÃO:  
 
Considerado a segunda maior potência econômica do planeta.  Devido sua 
localização, no extremo leste da Ásia, o país é conhecido como a “terra do sol 
nascente”. Considerado a segunda maior potência econômica do planeta, o Japão 
está situado no continente asiático. Devido sua localização, no extremo leste da Ásia, 
o país é conhecido como a “terra do sol nascente”. Essa nação é formada por quatro 



grandes ilhas (Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu), que correspondem a 97% da 
área total e por diversas ilhas menores. 
 
O Japão ocupa uma das áreas mais sísmicas do planeta, pois está localizado nos 
limites da placa tectônica euroasiática ocidental, que, juntamente com a placa do 
pacífico (Círculo de Fogo) formam uma zona de convergência entre placas, ou seja, 
ocorre o encontro dessas duas placas tectônicas, fato que desencadeia fortes 
terremotos, além da existência de vulcões. 
 
A economia japonesa é altamente industrializada, apresentando grande aparato 
tecnológico. Já foi a segunda potência econômica do mundo, hoje a China a 
ultrapassa. 
 
A expectativa de vida é de 83 anos. o que comprova o envelhecimento da população 
e gastos com saúde e previdência. 
 
O Japão ocupa uma das áreas mais sísmicas do planeta, pois está localizado nos 
limites da placa tectônica euroasiática ocidental, que, juntamente com a placa do 
pacífico, formam uma zona de convergência entre placas, ou seja, ocorre o encontro 
dessas duas placas tectônicas, fato que desencadeia fortes terremotos, além da 
existência de vulcões. 
 

• PÁG. 75: OS TIGRES ASIÁTICOS. 
 
Tigres Asiáticos ou Quatro Pequenos Dragões da Ásia é a denominação ao bloco 
econômico formado pela Coreia do Sul, Taiwan, Cingapura e região administrativa 
de Hong Kong. O termo foi cunhado em 1980 para definir as zonas onde o dinamismo 
administrativo no que tange à recuperação local e influência na economia mundial. 
  

• PÁG: ÍNDIA:  
 
O desenvolvimento econômico indiano está entre um dos maiores do mundo 
atualmente (com crescimento do PIB em 10% anuais) porém, por uma infraestrutura 
insuficiente, uma burocracia pesada, altas taxas de juros e uma dívida social elevada 
(pobreza rural, significativo analfabetismo residual, sistema de castas, corrupção, 
clientelismo etc.), a economia do país é constantemente "sufocada", o que impede a 
exploração de sua plena potencialidade econômica. É exportador mundial de 
softwares. 
 

• PÁG. 77 - RÚSSIA:  
 
A Ásia é, sem dúvidas, o continente dos extremos. Além da maior área e população, 
o continente também apresenta o maior país do mundo (a Rússia, com 17 milhões 
de km²), o ponto mais alto do mundo (o Everest, com 8.848 metros acima do nível 
do mar) e a depressão absoluta mais profunda (o Mar Morto, com 427 metros abaixo 
do nível do mar). 
 
Uma superpotência energética é um país com enormes recursos energéticos 
significantes para outros países, sendo capaz de projetar este poder para influenciar 



decisões internacionais de seu interesse, mas também é importante lembrar que a 
principal fonte energética russa , é o gás natural.  
A Rússia é o segundo maior produtor mundial de petróleo com uma produção diária 
de 9.5 milhões de barris.  
 
ATIVIDADES PARA PESQUISA, CASO NECESSITE: 
 

1. Em relação à Ásia, aponte as questões Verdadeiras (V) e as Falsas (F) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Pesquise sobre a questão do Petróleo, como recurso natural (não renovável).  
 

3. No contexto da unidade 3 (págs. 54, 57 e 58 do Livro 4) são mencionados os Fusos 
horários. Pesquise sobre o assunto e responda de forma sucinta. 
 

 
4. 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, Coreia do Sul, China e Taiwan. 
 
b) Índia, Cingapura, Coreia do Norte e Hong Kong. 
 
c) Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Cingapura. 
 
d) Taiwan, Coreia do Sul, Malásia e Cingapura. 
 
 

(A) 

 
 Com mais de 44 milhões de quilômetros quadrados, 
correspondendo a 30% das terras emersas do globo, a 
Ásia é o maior continente do planeta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (    ) 

(B) 

 
O continente asiático é o mais populoso, sendo a Índia 
o país de maior concentração populacional do mundo. 
 

  (    ) 

(C) 

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

  (    ) 

(D) 

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

   (    ) 



 
5. Leia com atenção as afirmações a seguir. 

 
Caracterizam a atual situação do Oriente Médio a(s) assertiva(s): 

 
I. Localização das maiores reservas petrolíferas do planeta. 
II. Homogeneidade de línguas e religiões. 
III. Existência de povos sem territórios nacionais. 
IV. Predomínio de estruturas políticas arcaicas e tradicionais. 
 
a) I, apenas. 
b) II e III. 
c) I, III e IV        
d) I, II e IV. 
 
 

6. A respeito do Japão, qual a afirmativa errada? 
 
a) A situação do Arquipélago, hoje, é a terceira maior economia do  

planeta. 
b) A existência de relevo montanhoso na maior parte do território limita a  

existência de agricultura. 
c) Seu território faz parte de uma área instável da crosta terrestre, o que  

explica a ocorrência de terremotos e erupções vulcânicas. 
d) A riqueza mineral do território é um dos principais fatores de  

crescimento industrial japonês. 
 
 

7. Sabe-se que, de todos os países considerados emergentes no cenário econômico 
mundial contemporâneo, um deles apresenta excepcionais taxas anuais de 
crescimento e mercado consumidor em expansão, até mesmo por tratar-se da maior 
população do planeta.  

 
 

Aponte  as questões Verdadeiras (V) e as Falsas (F): 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(A) JAPÃO 

 

  (    ) 

(B) CHINA   (    ) 

(C) INDONÉSIA   (    ) 

(D) PAQUISTÃO   (    ) 



8. A relação água — população deve-se colocar de forma inquietante nas próximas 
décadas. Se nestas regiões eclodirem as guerras pela água, elas não terão sido 
iniciadas por fatalidade, mas por decisão política. 

 
                                                             (Adaptado de Magnoli, D., Arbex, J. & Olic, N. Panorama do mundo 2.) 

 
Uma das regiões a que se refere o texto é o Oriente Médio. Explique essa 
possibilidade de uma guerra, por causa da escassez de água. 
 

 
 

9. Ao longo de sua história, os indianos se destacaram no  desenvolvimento 
tecnológico. Forneça exemplos de sua indústria variada. 
 

 
10. Com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), em 1991, 

surgiram quinze novos países independentes. A maioria dessas nações que 
integravam a URSS apresentava grande dependência uma das outras nos aspectos 
econômico, militar e político, visto que esses países compartilharam durante 
décadas uma política comum, governo central e forças armadas unificadas. Com a 
autonomia de cada nação da ex-União Soviética, houve a necessidade de criar um 
bloco para solucionar uma série de questões importantes. Nesse sentido, foi criada, 
no dia 8 de dezembro de 1991, a ____________________________, cujo principal 
objetivo era desenvolver um sistema econômico e de defesa entre os países 
integrantes. 

 
 

      Preencha a lacuna em branco com as palavras corretas: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

• Acordo de Livre Comércio das Américas (NAFTA);  

• Mercado Comum do Sul (MERCOSUL); 

•  Comunidade dos Estados Independentes (CEI). 


