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Exercícios com Gabarito de Geografia 
Ásia - Índia 

 
1) (FGV-2003) “O choque entre civilizações está 
substituindo a Guerra Fria como fenômeno central da 
política global.” 
                                                                                                                                                                                     
(Samuel Huntington, 1994) 
A alternativa mais adequada ao texto corresponde às 
tensões entre: 
 
A) judeus da Federação Russa e muçulmanos da 
Chechênia, pelo domínio da região autônoma judaica, no 
Cáucaso. 
B) bósnios e croatas muçulmanos, que não aceitaram se 
submeter aos eslovenos após a desagregação da 
Iugoslávia. 
C) eslovenos e tchecos, que travaram lutas sangrentas pela 
dissolução da Tchecoslováquia, após a queda da URSS. 
D) hutus e somalis, grupos étnicos religiosos que se 
enfrentam em guerra civil na Somália, causando milhares 
de mortos e refugiados. 
E) maioria hindu e minoria muçulmana na Índia, país que 
também está em conflito com o Paquistão, pela posse de 
Caxemira. 
 
 
2) (FUVEST-2010) 

 
Com base no mapa e em seus conhecimentos, explique por 
que 
a) França (A) e Índia (B) ocupam a mesma classe estatística 
na representação acima sobre as desigualdades na 
distribuição dos rendimentos. 
b) o Sistema Tributário Nacional contribui para a 
expressiva desigualdade na distribuição dos rendimentos, 
no Brasil. 
 
 
3) (UEL-2006) Com base nos conhecimentos sobre a China 
e a Índia, os dois países mais populosos do mundo, 
considere as afirmativas a seguir. 
I.  Os dois países enfrentam conflitos territoriais, 
com potencial para desestabilizar as relações 

internacionais na região, e, no caso indiano, o problema 
tem fundamento religioso. 
II.  Quanto ao controle do crescimento populacional, 
China e Índia desenvolvem programas de controle da 
natalidade semelhantes, limitando dois filhos por casal. 
III.  Na última década, China e Índia apresentaram 
taxas de crescimento de seus respectivos Produtos 
Internos Brutos (PIB) acima da média mundial. 
IV.  Dentre os dois países, apenas a Índia tem tido 
sucesso em atrair investimentos diretos de capital, pois a 
China enfrenta problemas nesse setor, devido às 
características particulares de seu regime político. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) I, III e IV. 
e) II, III e IV. 
 
 
4) (Mack-2004) Com relação à disputa pela Caxemira, entre 
Índia e Paquistão, que segue sem solução, considere as 
afirmações abaixo. 
I. A origem desse conflito deve-se à implantação de 
fronteiras inteiramente artificiais, desenhadas pelos 
britânicos em sua fase imperialista do século XIX. 
II. Facções fundamentalistas islâmicas, que são maioria no 
território indiano, desafiam os dirigentes paquistaneses, 
alinhados com os E.U.A. e as potências européias. 
III. Bangladesh, ex-Paquistão Oriental, apóia integralmente 
o Paquistão, já que a Índia busca também anexar essa 
região ao seu território, em virtude da unidade religiosa de 
ambos. 
IV. O mundo teme a ofensiva da Índia na conquista da área 
em disputa, uma vez que o poderio bélico nuclear hindu é 
único na região e poderia destroçar as forças 
paquistanesas. 
Então: 
a) apenas I e II estão corretas.  
b) apenas II e III estão corretas. 
c) apenas II está correta. 
d) apenas I está correta. 
e) apenas II e IV estão corretas. 
 
 
5) (Cesgranrio-1998) Entre a Índia e o Paquistão existem 
diferenças marcantes, que alimentam conflitos territoriais 
há décadas como, por exemplo, a disputa pela região da 
Cachemira. Uma diferença básica entre aqueles dois 
países, geradora de forte tensão social, é o(a): 
A) avanço do programa nuclear paquistanês bem à frente 
do indiano. 
B) processo de colonização: europeu, na Índia e asiático, 
no Paquistão. 
C) processo de urbanização mais organizado no Paquistão 
do que na Índia. 



 
 

2 | Projeto Medicina – www.projetomedicina.com.br  
 

D) maioria da população muçulmana, no Paquistão, e 
hindu, na Índia. 
E) condição da Índia como país central, e do Paquistão 
como periférico. 
 
 
6) (UFSCar-2005) Entre os diversos confrontos civis e 
militares existentes no mundo atual, o conflito pela posse 
sobre o território da Caxemira merece destaque, por 
envolver países importantes da Ásia. Sobre esse território, 
apresentam-se as quatro afirmações seguintes. 
I. A Caxemira é uma região dividida e com o território sob 
o controle de três países: Paquistão, Índia e China. 
II. Ao contrário do restante da Índia, cuja maioria é 
hinduísta, a Caxemira indiana tem maioria islâmica, tal 
qual o Paquistão. 
III. A ocupação da Caxemira do leste pela China uniu os 
exércitos do Paquistão e da Índia na luta pela retomada do 
território ocupado. 
IV. O conflito envolve países detentores de explosivos 
atômicos em seus arsenais. 
É correto o que se afirma em 
A) I e III, apenas. 
B) II e IV, apenas. 
C) I, II e IV, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
E) I, II, III e IV. 
 
 
7) (Vunesp-1999) 

  
No primeiro semestre de 1998, os países assinalados no 
mapa com os números 1 e 2 surpreenderam o mundo com 
testes nucleares, reacendendo o debate sobre a questão 
nuclear.  
Assinale a alternativa que apresenta, na ordem crescente 
dos números, os nomes destes dois países: 
a) Tailândia e Índia. 
b) Índia e Irã. 
c) Paquistão e Índia. 
d) Nepal e Paquistão. 
e) Irã e Paquistão. 
 
 
8) (VUNESP-2006) País localizado na Ásia das Monções, 
mais especificamente no Sul Asiático, caracteriza-se por 
ser o maior produtor agrícola da área, mas, ainda assim, 
tem que importar alimentos devido a sua numerosa 
população. Atualmente observa-se nesse país um elevado 

crescimento industrial, investimentos na educação e em 
tecnologias avançadas; é considerado uma das futuras 
potências mundiais, embora apresente desigualdades 
sócio-econômicas internas. 

 
O país citado no texto e destacado no mapa é: 
A) Nepal.  
B) China.  
C) Índia. 
D) Bangladesh. 
E) Indonésia. 
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GABARITO 
 
1) Alternativa: E 
 
2) a) França e Índia apresentam a mesma classificação 
estatística (entre 0,30 e 0,45 do Índice Gini) na 
representação que destaca as desigualdades na 
distribuição dos rendimentos. Esse fato decorre da 
utilização de um indicador estatístico que mede as 
desigualdades fundamentado em dados econômicos, 
demonstrando que nos dois países há pequena 
concentração de rendimentos, apesar de apresentarem 
grandes diferenças sociais. A França possui um padrão 
socioeconômico superior ao indiano, no entanto a 
concentração de renda nas diferentes classes sociais é 
semelhante nos dois casos. 
b) O Sistema Tributário Nacional contribui para a 
expressiva desigualdade na distribuição dos rendimentos 
no Brasil porque, segundo muitos analistas econômicos, a 
maioria dos impostos pagos pelos contribuintes está 
embutido nos produtos consumidos, cobrando-se a 
mesma taxa de todos os consumidores. Esse fato penaliza 
a população de menor poder aquisitivo, que paga mais 
impostos em relação à renda se comparada às classes 
sociais mais abastadas. 
Outro argumento utilizado para explicar as expressivas 
desigualdades é a pequena diferenciação nas taxas 
cobradas no Imposto de Renda, que não discrimina 
adequadamente as classes sociais em relação ao poder 
aquisitivo de cada uma. 
 
3) Alternativa: B 
 
4) Alternativa: D 
 
5) Alternativa: D 
 
6) Alternativa: C 
 
7) Alternativa: C 
 
8) Alternativa: C 
 
 


