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ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – 3º ANO. 
        

Atividade para sexta-feira (17 de julho de 2020) – 1 hora-aula. 
 

 

 

Correções das atividades  

Mundo em Conflito 
 

Pág. 14 

 
1) Atualmente, o financiamento vem da cobrança de impostos nas áreas 

dominadas pelo grupo e do comércio de energia elétrica e petróleo. Recursos 

também são obtidos do resgate de sequestros a estrangeiros. 

 

Pág. 15 

 
1) Sunitas e xiitas são as correntes predominantes do islamismo. Os xiitas são 

predominantes no Irã e no Iraque. Nos demais, predominam correntes sunitas. 

Os curdos professam religiões monoteístas derivadas de antigas religiões 

(lazidismo, zoroastrismo). Cerca de 90% da população do Oriente Médio é 

islâmica. 

 

2) Não, os curdos formam um contingente de cerca de 36 milhões de pessoas que 

se distribuem pelos territórios do Iraque, Irã, Síria e Turquia. Há comunidades 

curdas exiladas, especialmente na Alemanha. Os curdos são uma nação com 

tradições culturais e língua próprias, e vínculos com território relativamente 

contínuo nos países do OM citados. Todavia, não possuem Estado central, com 

instituições políticas e forma de governo. Portanto, não criaram até hoje um 

Estado nacional independente. 

 

 

3) Porque os países citados não professam o islamismo ou crenças curdas, como 

os demais do Oriente Médio. A esmagadora maioria da população israelita 

professa a religião judaica. As populações da Armênia e Geórgia são 

majoritariamente cristãs. Entre cipriotas de ascendência grega, a maioria é de 

cristãos ortodoxos; os islâmicos predominam entre cipriotas de origem turca. 

 

 

 

 



Págs. 21 e 22 

 
1) A medalha de ouro foi especial para a atleta porque foi a primeira conquistada 

por Kosovo, país que apenas recentemente conquistou sua independência 

política. Em 2008, o parlamento kosovar declarou unilateralmente sua 

independência da Sérvia, ex-república da Iugoslávia. Em 2013, a autoridade do 

Kosovo foi reconhecida pela Sérvia, abrindo caminho para o pleno 

reconhecimento internacional da autonomia e soberania do novo país. Já em 

2014, Kosovo foi reconhecido oficialmente pelo Comitê Olímpico 

Internacional, permitindo a atletas do país participarem dos Jogos Olímpicos de 

2016. Coube a Majlinda carregar a bandeira do país na cerimônia de abertura 

da competição. 

 

2) A guerra tem sido ao longo do tempo um meio de resolver controvérsias e 

rivalidades entre soberanias, mas também de conquistar territórios ou recursos 

naturais – o que não configura, nesses últimos casos, a dita “guerra justa” (como 

resposta a agressão externa). A paz não é apenas a ausência de guerra. Ela é um 

modo juridicamente regulado para cessar hostilidades entre as partes 

beligerantes e promover a justiça social e a reconstrução do país ou região. 

 

3) (    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

( X ) 

 

 

 

Págs. 23 a 31 

 
1. C 7. C 13. C 19. B 

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

3. D 9. D 15. D 21. D 

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

5. B 11. D 16. B 23. B 

6. B 12. E 18. A  

 

 

 

 

 

 

 

 


