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ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – 3º ANO. 
        

Atividade para terça-feira (28 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 
 

 
 

 

 
 

 

 

Aula: Rússia (videoaula no Portal Dom Bosco) 

 

Atividades: Exercícios da apostila: Geografia 11 -  páginas 28 à 30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolução das atividades do 3EM - páginas 13 

 
 

2) A situação de Taiwan reforça a estabilidade na região, já que a província tem 

promovido aproximação com a China. Em Hong Kong, por outro lado, manifestantes 

lutam por democracia e eleições diretas, questões controladas pelo governo central 

chinês, o que pode gerar repressão e instabilidades regionais. 
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1) O interesse Chinês é antigo, com ocupações em séculos anteriores. No Tibet se 

localizam nascentes de grandes rios asiáticos (incluindo os rios Amarelo e Azul, 

que atravessam o território chinês) e também jazidas de ferro, cromo e outros. 

 

 



2) A) Por causa dos sedimentos do solo loess, formado por sedimentos finos com 

presença de argila e silte, apresentando cor amarela e composição mineralógica 

diversificada. 

 

 

      B) Sua composição diversificada e consistência que permite boa drenagem gera 

           solos férteis apropriados para a agricultura. 
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1) O fato de a província localizar-se em território indiano, mas contar com maioria 

muçulmana. A região também é estratégica por se situar em zona de fronteira com 

a China. 
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2) Manobras militares e a construção de forte aparato bélico nuclear tanto na Índia 

como no Paquistão 

3) A paz e a convivência pacífica deverão ser objeto de tratados firmados após 

conflitos, bem como comissões de verdade e reconciliação, mobilização social em 

torno de reconstrução de identidades e aceitação de diferenças. Tais elementos 

devem ser expressas na Constituição e nas leis de casa país. 

4) Usos econômicos (irrigação e criação de animais) além de cultura, pois é um rio 

sagrado para os adeptos da religião hindu, que acreditam que suas águas purificam 

a alma. Tem também valor político e histórico, já que atravessa capitais de 

províncias e antigos impérios. 
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A morte do mar de Aral se deve ao desvio das águas de rios como Amu Daria e o 

Sir Daria, provocando a perda de volume, salinização, morte de plantas e animais e 

poluição por agrotóxicos. Para recuperar em parte o ecossistema seria necessário 

desmontar estruturas de irrigação, cultivos e produção de energia e retomar os fluxos e a 

vazão normal dos rios, estabilizando o regime hídrico. Dessalinização, reconstituição da 

vegetação nativa e repovoamento com fauna aquática também seriam necessários, 

mediante novos estudos e tecnologias ambientais. 
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No plano econômico, a Rússia prioriza relações com os países do BRICS, com 

trocas comerciais como as realizadas com o Brasil e a China. Sua economia ainda precisa 

se diversificar, pois está basicamente assentada no setor energético (gás natural e 

petróleo). No plano geopolítico, o país assume a posição de força antes ocupada pela 

União Soviética, ao impedir avanços e influências do Ocidente sobretudo em países 

vizinhos, como a Ucrânia. Os russos também usam os recursos energéticos como arma 

geopolítica, o que desperta críticas de vários setores, sobretudo no Ocidente. 
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O conflito foi marcado pela extrema violência, com milhares de mortos e desabrigados, 

o que desestrutura a vida social dos países ou das regiões afetadas. A Rússia tem como 

projeto geopolítico manter o controle sobre regiões do Cáucaso e Ásia Central, que 

também são de interesse dos Estados Unidos. Daí o fato de impedir qualquer 

desagregação de seu território oi aparecimento de povos e movimentos insurgentes em 

suas fronteiras. 
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1. E 7. B 13. V,V,V,F,F 19. C 

2. E 8. D  14. B 20. D 

3. E 9. 19 (01+02+16) 15. E 21. E 

4. B 10. C 16. C 22. E 

5. A 11. A 17. E  

6. B 12. C 18. D  

 


