
▼ Questão 7

Considere as afirmativas, o mapa, o gráfico e a imagem das casas semissoterradas, na China, para responder

à questão.

I.
Tempestades de areia que têm atingido Pequim nos últimos anos relacionam-se a 
ventos que sopram do deserto de Gobi em direção a essa cidade.

II.
A baixa pressão atmosférica predominante sobre o deserto de Gobi é responsável 
pela formação de ventos fortes nessa região.

III.
A diminuição de índices de precipitação atmosférica na região de Pequim e o avanço 
de terras cobertas por areia são indícios de um processo de desertificação.

IV.
A grande região desértica asiática, da qual faz parte o deserto de Gobi, liga-se à 
macrorregião formada pelos desertos do Saara e da Arábia.

MONGÓLIA

CHINA

Pequim

OCEANO
PACÍFICO

VISIBILIDADE
 10 km

1 - 10 km
0,5 - 1 km

 0,5 km

áreas não
afetadas
linha do
litoral

Deserto de Gobi

PRECIPITAÇÃO ATMOSFÉRICA
NA REGIÃO DE PEQUIM

Science & Vie. Climat, 2009.

TEMPESTADES DE AREIA

1970-1972 1981-1991 1999-2008

média nos períodos (mm)

0 240 km

500

480

460

440

420

400

Está correto o que se afirma em

a) I e II, apenas.
b) II e III, apenas.
c) I, III e IV, apenas.
d) II, III e IV, apenas.
e) I, II, III e IV.

Resolução

O avanço da desertificação na região de Pequim é perceptível por alguns indícios: a diminuição dos índices 
de precipitação atmosférica (indicada pelo gráfico), e os efeitos das tempestades de areia provocadas pelos 
ventos oriundos do deserto de Gobi (conforme a imagem).
A área desértica asiática faz parte de uma ampla faixa de desertos do hemisfério norte, porém, cabe ressaltar 
que classicamente as macrorregiões áridas estão relacionadas às altas pressões subtropicais de ventos descen-
dentes secos (30° lat), fato não pertinente à região chinesa, localizada na latitude 45° Norte.

Resposta: c


