
 

 

 

GEOGRAFIA - 3º BIMESTRE         
 

 
 

 

ÁSIA: ASPECTOS NATURAIS 

 
Objetivos: - Identificar os principais aspectos naturais da Ásia; 

- Conhecer e divisão regional do continente Asiático; 

 
Com uma área de aproximadamente 44,6  milhões de km2, a Ásia é  o continente mais extenso 

da Terra, ocupando cerca de 30% das terras emersas do planeta. Esse extenso continente, com 
terras no hemisfério Norte e Sul, ocupa as três zonas térmicas do planeta. É atravessado por três 
paralelos importantes: o círculo polar Ártico (no extremo norte), o trópico de Câncer (na parte central) 
e a linhado Equador (na porção sul do continente). 

A Ásia tem como principais limites territoriais o oceano glacial Ártico (ao norte); o oceano Índico 

(ao sul); o oceano Pacífico (a leste); os montes Urais e os mares Cáspio, Vermelho, Negro e 

Mediterrâneo (a oeste). Levando em consideração as características histórico-culturais e de 

localização geográfica do território, podemos dividir o continente asiático em cinco grandes regiões. 

  Observe essa regionalização na apostila de Geografia (3° Bimestre).   

 

Relevo e hidrografia 
 

As cadeias demontanhas docontinenteasiáticooriginaram-se de movimentos tectônicosocorridos em 

um passado geológico recente. A cadeiado Himalaia, por exemplo, ainda está em formação, ou seja, ainda 

está em processo de elevação. Esse movimento é causado pelo encontro entre duas placas continentais, 

em movimentos convergentes (uma de encontro à outra), a Indo-australiana e a Eurasiática. No 

Himalaia, encontram-se as montanhas mais altas do mundo, entre elas, o Everest, com cerca de 8848 

metros de altitude (ponto mais elevado da Terra), e o K2, com 8611 metros de altitude. Esses mesmos 

movimentos tectônicos também deram origem a extensos planaltos elevadoscomo o do Tibete, com 

altitude média acima de 4500 metros. 

Outros extensos planaltos antigos apresentam altitudes menos elevadas pelo fato de terem sido 

mais intensamente desgastados pelos processos erosivos. Entre esses planaltos estão o da Mongólia, 

do Decã e do Irã. 

As planícies asiáticas encontram-se distribuídas pelo continente, ocupando principalmente as 

regiões costeiras eosvales dosgrandes rios da região, como as planíciesdosrios Tigre e Eufrates 

(Oriente Médio), do Indo (Paquistão, China e Índia), do Ganges (Índia e Bangladesh) e do Yang-tsé 

(China). 

A hidrografia do continente asiático destaca-se pela presença de muitos rios extensos. Vários 

deles nascem nas regiões maiselevadas dosplanaltos edascadeias montanhosas, que são divisores 

de água, localizados na porção central do continente. Esses rios fluem em diversas direções: para o 

norte (em direção ao oceano glacial Ártico), para o sul (em direção ao oceano Índico), para o leste (em 
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direção aooceano Pacífico) e também para ooeste(em direção aomar de Aral). Grande parte da água 

que abastece esses rios tem origem no derretimento da neve e do gelo acumulado nas áreas de maior 

altitude, de onde seus cursos seguem carregando volumosa quantidade de sedimentos erodidos das 

rochas. Entre os principais rios do continente estão o Indo, o Mekong, o Ob, o Yang-tsé (Azul), o Huang- 

ho (Amarelo), o Tigre, o Eufrates e o Ganges. Muitos desses rios atravessam algumas das regiões mais 

populosas do planeta, sendo, por isso, aproveitados para diversos fins, como para o abastecimento da 

população, a irrigação de lavouras e a geração de energia elétrica. Por outro lado, também são 

intensamente poluídos por atravessar áreas populosas e sem saneamento básico. A rede hidrográfica 

asiática também é marcada pela existência de muitos lagos, como o Baikal e o Balkash, e de mares 

internos, como o Cáspio, o Aral e o Morto. 

 

Clima e Vegetação 

 
Em razão de sua posição geográfica e grande extensão latitudinal (com o território se estendendo 

das altas latitudes polares do hemisfério Norte ao sul da linha do Equador), o continente asiático 
apresenta vários tipos de climas e vegetções. 

 

   Pesquise na internet e procure em sua apostila características do clima e vegetação da Ásia.   
 

ÁSIA: POPULAÇÃO 

 
Objetivos: - Identificar que a Ásia abriga o maior contingente populacional mundial; 

- Conhecer as principais características da distribuição populacional da Ásia; 

 
 

 
Além de ser o 

continente mais extenso do 
mundo, a Ásia abriga o maior 
contingente populacional do 
planeta: cerca de 60% da 
população mundial (4,5 bilhões de 
pessoas). 

 
 



 

Além de ter uma população numerosa, o continente 
asiático registro u um eleva do aumento 
populacional, sobretudo a partir da segunda meta 
de do século passado. 
Esse crescimento demográfico tornou-se acelerado 
enquanto a taxa de natalidade permaneceu 
elevada, a taxa de mortalidade começou a diminuir 
em decorrência da melhora e da ampliação dos 
serviços médico-hospitalares e das condições de 
higiene. 

Pesquise sobre as características da 
população asiática. 

O crescimento demográfico ocorrido ao longo das últimas décadas na 
Ásia também foi acompanhado pelo rápido crescimento da população em 
cidades, fato que acelerou o processo de urbanização no continente. Embora 
metade da população asiática ainda esteja vivendo no meio rural, a taxa de 
crescimento da população urbana é uma das mais altas do mundo. 

Pesquise sobre as características da urbanização da Ásia. 

 

Crescimento Demográfico 
 

 

Urbanização 
 

 



 

Os contrastes na qualidade de vida 
 

Observe os dados da tabela abaixo. Podemos observar a existência da disparidade nas 
condições de vida da população asiática. 

 

 

Os dados da tabela indicam que, de maneira geral, a população japonesa possui uma 
elevada qualidade de vida, condição obtida com a grande prosperidade econômica e social 
alcança da pelo país ao longo da segunda metade do século passado. A reconstrução do país 
após a Segunda Guerra Mundial, que se deu com a ajuda financeira dos Estados Unidos, trouxe 
grandes investimentos nas áreas de educação e pesquisa, ciência e tecnologia, modernizando 
radicalmente a economia japonesa, que cresceu de maneira acelerada e tornou o país uma das 
nações mais ricas e desenvolvidas de todo o globo. 

Muitos países da Ásia enfrentam graves problemas econômicos e sociais, a exemplo do 
Camboja e do Quirguistão, que estão entre os mais pobres do mundo. 

Há países da Ásia, como a Coreia do Sul em que o maciço investimento em educação foi 
fundamental para o desenvolvimento econômico e vem melhorando sensivelmente as condições de 
vida da população, com acesso a saúde, educação, renda e trabalho. 

 

Religiões 
 

A Ásia é o continente no qual surgiram diversas religiões, sendo que algumas estão as mais 
praticadas no mundo atualmente. Essa diversidade é o resultado da riqueza étnico-cultural que se 
manifesta entre seus habitantes. 

As crenças e os valores disseminados pelas religiões impactaram a história da civilização 
humana auxiliam a moldar o mundo em que vivemos. 

 
Pesquise sobre as religiões asiáticas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

1- Os limites territoriais da Ásia são: 

 
a) Norte: Oceano Glacial Ártico; Sul: Oceano 

Indico; Leste: Oceano Pacifico; Oeste: 

Montes Urais, mares Cáspio, Vermelho, 

Negro e Mediterrâneo. 

 
b) Norte: Oceano Atlântico; Sul: Oceano 

Indico; Leste: Oceano Pacifico; Oeste: 

Montes Urais, mares Cáspio, Vermelho, 

Negro e Mediterrâneo. 

 

c) Norte: Oceano Glacial Ártico; Sul: Oceano 

Indico; Leste: Oceano Atlântico; Oeste: 

Montes Urais, mares Cáspio, Filipinas, 

Negro e Mediterrâneo. 

2- A hidrografia do continente 
asiático destaca-se pela 
presença de muitos rios 
extensos. Entre os principais rios 
do continente estão: 

 
a) Indo, Mekong, Ob, Yang-tsé (Azul), 

Huang-ho (Amarelo), Tigre, Eufrates 
e Ganges. 

 

b) Indo, Mekong, Nilo, Yang-tsé (Azul), 
Huang-ho (Amarelo), Tigre, Eufrates 
e Ganges. 

 

c) Indo, Mekong, Ob, Yang-tsé (Azul), 
Huang-ho (Amarelo), Tigre, Danúbio 
e Ganges. 

3- Clima que está presente no extremo 

norte do continente asiático. 
Geralmente o seu território de 
abrangência é coberto por neve durante 
cerca de nove meses por ano e 
apresenta temperaturas médias de -30º 
C. durante o verão floresce uma 
vegetação rasteira formada 
principalmente por musgos e liquens. 
Este clima é o: 

4- Continente que concentra 60% da 
população mundial: 

 
a) África 
b) Ásia 
c) Europa 
d) América 

a) Clima polar 
b) Clima temperado 
c) Clima frio 
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5- O processo de urbanização foi 

impulsionado principalmente pela 
industrialização e pela modernização do 
campo, fatores que levaram boa parte da 
população camponesa a migrar para as 
cidades, principalmente nesses países: 

 

a) Israel, Japão e China 
b) Cingapura, Japão e Kuwait 
c) Japão, Cingapura e Coreia do Sul 

6- Regiões da Ásia mais densamente 
povoadas: 

 
a) Sul e sudeste 
b) Norte e nordeste 
c) Centro-oeste e sul 
d) Sul e norte 

7- Esse país investe muito em educação. 
Fortalecendo o desenvolvimento 
econômico, melhorando sensivelmente as 
condições de vida da população, com 
acesso a saúde, educação, renda e 
trabalho. 

 

a) Coreia do Sul 
b) Camboja 
c) Nepal 

8- Essa religião foi fundada na Índia, 
pelo príncipe Sidarta Gautama. 

 

a) Islamismo 
b) Judaísmo 
c) Budismo 

9- No Hinduísmo os textos sagrados 

são chamados de: 
 

a) Vedas 
b) Alcorão 
c) Bíblia 

10- Levando em consideração as 

características histórico-culturais 

e de localização geográfica do 

território, podemos dividir o 

continente asiático em cinco 

grandes regiões: 

 
a) Oriente Médio, Tigres asiáticos, sul da Ásia, 

Sudeste da Ásia, extremo Oriente Médio 

 
b) Extremo Oriente, Sul da Ásia, Sudeste da 

Ásia, Países da ex-União Soviética e 

Oriente Médio 

 
c) Oriente Médio, Nordeste da Ásia, Sudeste 

da Ásia, Países da ex-União Soviética e 

Oriente Médio 

 
d) Extremo Oriente, Sul da Ásia, Sudeste da 

Ásia, Países da ex-União Soviética e 

Oriente Próximo. 


