
1

Ásia: um continente de contrastes

1 Observe o mapa e complete a legenda com
os nomes das regiões da Ásia.

• O continente asiático apresenta uma gran-
de diversidade  e .

• No continente asiático podemos encontrar
países muito , como o Japão, e
outros extremamente , como
Bangladesh.

5 Relacione as regiões da Ásia com as suas
principais características físicas.

Ásia Setentrional   Sudoeste Asiático
Ásia Central   Oriente Médio   Ásia Meridional
Extremo Oriente

• A paisagem natural dessa região é quase
toda constituída por desertos, devido ao pre-
domínio de climas áridos e semi-áridos.

• O clima predominante, nessa região, é o
equatorial, que favorece o desenvolvimen-
to de florestas tropicais exuberantes.

• Por estar situada em elevadas latitudes,
grande parte das suas terras encontram-se
na zona glacial ártica, apresentando climas
frios, como o polar e o subpolar.

• Com uma área territorial de aproximadamen-
te 4 milhões de quilômetros quadrados, a
região apresenta relevo de planícies e bai-
xos planaltos. Nessa região também se lo-
calizam montanhas na divisa com o Oriente
Médio.

• A região apresenta uma grande variedade
de paisagens, um relevo caracterizado pela
presença de montanhas jovens e elevadas,
planaltos com até 2 mil metros de altitude e
extensas planícies.

• Na região existem três grandes unidades de
relevo: a cordilheira do Himalaia, o planalto
do Decã e a planície Indo-Gangética.

6 Descreva os povos que predominantemen-
te habitam as regiões asiáticas, conforme
o modelo:

• O Sudeste Asiático– malaios, tailandeses,
chineses.

• A  Ásia Setentrional–
• A  Ásia Central–
• O Oriente Médio–
• A  Ásia Meridional–
• O Extremo Oriente–

2 Complete o quadro com exemplos de paí-
ses de cada uma das regiões da Ásia, con-
forme o modelo.

Ásia: Densidade demográfica

Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar.
Rio de Janeiro: IBGE, 2002.

3 Que fatores contribuíram para a divisão
do continente asiático em seis grandes re-
giões?

4 Utilize as palavras corretas para completar
as frases.

natural       ricos       populoso       cultural
maior       pobres       povoado

• A  Ásia é o  e mais  conti-
nente do planeta; também é o mais densa-
mente .

Regiões da Ásia Exemplos de países
Ásia Setentrional Rússia
Ásia Central
Oriente Médio
Ásia Meridional
Sudeste Asiático
Extremo Oriente

OCEANO
PACÍFICO

OCEANO
ÍNDICO 1 500 km0

N

S

O L

1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

5

6

GEOGRAFIA - Ásia
8ª série



2

R Ú S S I A
RÚSSIA

(PARTE EUROPÉIA)

1

2 3

Civilizações

1
2
3

N

S

O L

0 1 760 km

As civilizações asiáticas e as suas religiões

7 Observe o mapa e complete a legenda com
o nome das três grandes civilizações da Ásia.

10 Leia o texto e descreva.
O Japão e Israel são países industrializados,
com modernos processos produtivos, mão-de-
obra especializada e adoção de tecnologias. O
Japão destaca-se em setores como a infor-
mática, a robótica, eletroeletrônico e auto-
motivo. Israel notabilizou-se por desenvolver a
produção agrícola em unidades de produção de
trabalho coletivo em pleno deserto, criando sis-
temas de irrigação.
• Descreva características econômicas e so-

ciais importantes de cada um desses países,
citadas no texto e que você já ouviu falar em
outros meios de comunicação, como livros,
revistas, jornais, internet ou  televisão.

11 Leia o texto e responda.

Por volta de 1400, quando o renascimento
europeu ainda plantava suas sementes, a re-
gião era a civilização com maior avanço téc-
nico no mundo. Em 200 a.C. já haviam in-
ventado os altos-fornos, que permitiam a fun-
dição do ferro. (...) O arado de ferro surgiu
na região no século VI e foi adaptado ao cul-
tivo de arroz em campos molhados dois sé-
culos depois. As máquinas de fiar progredi-
ram rapidamente nesta região, devido à tra-
dição de montar equipamentos de tecelagem
sofisticados. A roda d´água já era usada no
século XIII. Além disso, inventaram a bússo-
la, usada na navegação, a pólvora e o papel.

Fonte: CASTELL,M. A sociedade em rede.
São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 26-27. Texto adaptado.

• Que avanços técnicos são descritos no
texto?

• Escolha dois avanços técnicos, descritos no
texto, e cite a sua importância para a época
e para os dias atuais.

• A que civilização o texto se refere?

12 Escreva um texto sobre o Oriente Médio,
utilizando algumas das palavras ou termos
do quadro abaixo:

muçulmanos – religião cristã – reservas de
petróleo – renda per capita – exportação –
disparidades – xiita – conflitos étnicos –
importação – sunita – geopolítica –
civilização

8 Descreva uma característica marcante de
cada civilização asiática.

9 Observe as fotos e responda.

Ásia: principais civilizações

Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar.
Rio de Janeiro: IBGE, 2002. Adaptado.

Robô MX 500 produzido pela Kawazaki em exposição.
Tóquio, Japão.
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Trabalhadores colhem morangos, próximo à cidade de
Netanya, Israel.
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• Que países podem ser observados nas fotos?
• Que semelhança marcante pode ser obser-

vada nas duas fotos?
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Respostas

Ásia I

1. 1 – Ásia Setentrional.
2 – Ásia Central.
3 – Oriente Médio.
4 – Ásia Meridional.
5 – Sudeste Asiático.
6 – Extremo Oriente.

2. Ásia Central: Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão,
Tadjiquistão.

Oriente Médio: Arábia Saudita, Síria, Irã, Iraque, Afeganistão,
Omã, Kuwait, entre outros.

Ásia Meridional: Índia, Paquistão, Butão, Nepal, Bangladesh.
Sudeste Asiático: Indonésia, Vietnã, Mianmá, Tailândia, Filipi-

nas, entre outros.
Extremo Oriente: China, Japão, Coréia do Sul, Coréia do Nor-

te, Taiwan, Mongólia.

3. As diferentes características naturais e de populações que se
estabeleceram na Ásia, contribuíram para a divisão do conti-
nente em seis grandes regiões.

4. • A Ásia é o maior e mais populoso continente do planeta;
também é o mais densamente povoado.

• O continente asiático apresenta uma grande diversidade
natural e cultural.

• No continente asiático podemos encontrar países muito ri-
cos, como o Japão, e outros extremamente pobres, como
Bangladesh.

5. • Oriente Médio.
• Sudeste Asiático.
• Ásia Setentrional.
• Ásia Central.
• Extremo Oriente.
• Ásia Meridional.

6. • Ásia Setentrional: russos.
• Ásia Central: russos e eslavos muçulmanos.
• Oriente Médio: árabes e muçulmanos.
• Ásia Meridional: indianos e indochineses.
• Extremo Oriente: chineses, japoneses e mongóis.

7. 1. hindu ou indiana
2. Islâmica
3. Sínica ou chinesa

8. Civilização hindu ou indiana: é uma mistura de religião e filo-
sofia. A religião hindu (também conhecida como bramanismo)
envolve crenças, idéias, costumes e valores sociais que orga-
nizam as sociedades e que, muitas vezes, são apontados como
responsáveis pelo conformismo do povo indiano diante da
miséria a que está sujeito.
Civilização islâmica: a religião maometana, ou islamismo, é o
elemento unificador dos diversos povos e culturas que com-
põem essa civilização. O Alcorão é o livro sagrado do islamismo
e nele se encontram os princípios básicos dessa religião.
Civilização sínica ou chinesa: civilização milenar que desen-
volveu um conjunto de valores, costumes, língua e escrita
peculiares. O confuncionismo, o budismo e o taoísmo são as
religiões  que formam a base dessa civilização.

9. • A primeira foto corresponde ao Japão e a segunda à Israel.
• Os dois países demonstram elevado consumo de energia

mecânica, isto é, usam muitas máquinas e equipamentos
(tecnologia) na produção, quer seja agrícola ou industrial.

10. O Japão é um país desenvolvido e muito industrializado. A
produção industrial do país usa tecnologias de produção avan-
çadas e automatizadas. Sua população tem elevado nível de
instrução, constituindo-se em mão-de-obra altamente especia-
lizada. A população conta com elevado padrão de vida.
Israel também é considerado um país desenvolvido. Usa mo-
dernas tecnologias para a produção agrícola em suas terras
áridas, obtendo elevada produtividade. Sua população tam-
bém conta com elevado padrão de vida.

11. • Utilização de altos-fornos na fundição do ferro; uso de arado
de ferro no cultivo de arroz em campos molhados, tradição na
montagem de equipamentos de tecelagem; já usavam a roda.

• Resposta pessoal.
• O texto refere-se à  civilização chinesa.

12. A civilização islâmica tem na religião muçulmana o elemento
comum dos povos e culturas que a compõem. Das correntes
que formam a religião muçulmana, a sunita e a xiita são as
mais conhecidas.
A região do Oriente Médio corresponde, atualmente, aos pa-
íses habitados principalmente por povos árabes e muçulma-
nos. Vários países dessa região têm grandes reservas de pe-
tróleo, cuja exportação do produto se constitui, muitas vezes,
na base da economia desses países, o que eleva a renda per
capita nacional. Porém, a população da maioria dos países
dessa região apresenta grandes disparidades sociais. A re-
gião apresenta, também, diversos conflitos étnicos e uma
complexa geopolítica.


