
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

1º bimestre – Gabarito 

1. Observe a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

Anamorfose de mapa-múndi em função do investimento em pesquisa e desenvolvimento em 2014 

 
Fonte: Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IMG1.2_-_P%26D_(2014)_-_abs.svg>. Acesso em: 01 nov. 2018. 

Anamorfose é uma forma de representação do espaço geográfico em que há distorções da 
proporcionalidade do território dos países de acordo com os dados representados. Com base 
nas informações da anamorfose apresentada – que retrata o investimento em pesquisa e 
desenvolvimento em 2014 – e em seus conhecimentos, explique a diferença dos investimentos 
na África em relação a outros países, considerando sua posição no capitalismo informacional. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

1º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

Cartografia: anamorfose, croquis e mapas temáticos da América e África. 

Habilidade 
(EF08GE19) Interpretar cartogramas, mapas esquemáticos (croquis) e anamorfoses 
geográficas com informações geográficas acerca da África e América. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C1/U1 

Grade de correção 

✓ 
Espera-se que os alunos relatem que o continente africano é o que menos investe 
em pesquisa e desenvolvimento, relacionando esse fato à posição de periferia no 
sistema capitalista informacional que a África ocupa, em razão do imperialismo que 
o continente sofreu. 

 
É possível que surjam respostas que não expliquem a diferença dos investimentos na 
África em relação a outros países nem a razão de sua posição periférica no capitalismo 
informacional, o que demonstra um equívoco na interpretação da anamorfose ou  
o desconhecimento do motivo de esse continente apresentar tais indicadores. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é verificar habilidade de interpretação de anamorfoses pelos alunos. 
Caso o rendimento, de modo geral, revele-se insuficiente, com o auxílio de um projetor  
(ou material impresso), apresente aos alunos um conjunto de cartogramas e explique qual  
é a função desse tipo de mapa e como os dados são neles representados. Posteriormente, 
peça aos alunos que se reúnam em grupos de até cinco integrantes e solicite que realizem  
a interpretação de outro cartograma por você selecionado (projete-o ou imprima-o 
previamente conforme o número de grupos a serem formados). A finalidade dessa atividade 
é aprimorar a habilidade dos alunos de interpretação de cartogramas e anamorfoses. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

1º bimestre – Gabarito 

2. Leia a manchete a seguir: 

Confronto entre milícias gera novo banho de sangue na Líbia 

CONFRONTO entre milícias gera novo banho de sangue na Líbia. Terra, 3 set. 2018.  

Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/mundo/confronto-entre-milicias-gera-novo-banho-de-sangue-na-

libia,47d458f96697d13e82d7869d2195119ewbydb60f.html>. Acesso em: 10 out. 2018. 

Com base nessa manchete e considerando que a situação de muitos países africanos é conflituosa, 
como a da Líbia, explique a influência da reorganização que aconteceu no território desse 
continente no século XX. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial. 

Habilidade 
(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o 
entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações 
geopolíticas na América e na África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C2/U1 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos apontem que a reorganização do continente africano,  
ao longo do século XX, foi estabelecida pelas potências europeias sem considerar  
a organização tradicional africana, que mantiveram, em um mesmo território,  
povos com culturas divergentes, o que ensejou conflitos internos, principalmente, 
pelas inúmeras divergências presentes nesse território. 

 

Algumas respostas podem aparecer, sem, contudo, contemplar a atual organização 
político-administrativa do continente africano nem o fato de ela ter sido 
estabelecida pelos antigos colonizadores, tampouco que as interferências europeias 
causaram várias consequências para os povos africanos, entre elas, os conflitos 
internos provocados por disputas territoriais. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é aferir a habilidade dos alunos de compreender os conflitos 
contemporâneos no continente africano, principalmente os relativos à definição de 
fronteiras e soberania política. Se os resultados, em geral, não tenham sido os esperados, 
com o auxílio de um projetor, exiba para os alunos um mapa que represente o território 
africano antes da partilha artificial da África e, também, um mapa que retrate a divisão atual. 
Caso o recurso de projeção não esteja disponível, utilize as imagens presentes no livro do 
estudante. Após apresentar os mapas, estimule uma discussão com os alunos sobre a 
influência que a mudança da organização desse território gerou sobre os grupos que vivem 
nele e qual é a relação com diversos conflitos existentes, atualmente, na África. A atividade 
ora proposta permite reforçar o conteúdo em análise, de modo que os alunos assimilem  
a atual organização político-administrativa do continente africano e seus conflitos internos. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

1º bimestre – Gabarito 

3. Observe a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons  

 

À esquerda: San Diego, nos Estados Unidos. À direita: Tijuana, no México. 2007. 

Explique o que indica a presença de um muro na fronteira entre esses dois países. 
 

Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial. 

Habilidade 
(EF08GE11) Analisar áreas de conflito e tensões nas regiões de fronteira do continente latino-
americano e o papel de organismos internacionais e regionais de cooperação nesses cenários. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C2/U1 

Grade de correção 

✓ 
Espera-se que os alunos expliquem que a presença de um muro na fronteira entre 
Estados Unidos e México indica a tentativa de barrar algum fluxo que acontece  
de um país para outro. No caso retratado na imagem da questão, existe a tentativa 
de bloqueio do fluxo migratório. 

 
É possível que surjam respostas que não indiquem o papel desse tipo de barreira 
física para o controle do fluxo de pessoas nem como ela é significativa, no caso,  
na fronteira entre México e Estados Unidos. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é analisar a habilidade dos alunos de identificar a definição de fronteiras 
e soberania política, com foco na situação da fronteira entre México e Estados Unidos da América. 
Caso o rendimento, de modo geral, mostre-se insatisfatório, separe três textos que contemplem 
diferentes casos de muros que dividem populações do mundo –México e Estados Unidos; Israel 
e Palestina; Ceuta e Melilla, etc. Divida a turma em três grupos e selecione um texto para cada 
grupo. Oriente os alunos a ler e discutir a influência desse tipo de bloqueio físico para as 
populações. Posteriormente, promova um pequeno debate, no qual os grupos devem expor as 
conclusões levantadas e apresentar opiniões favoráveis e contrárias a esse tipo de situação. Essa 
atividade tem o intuito de propiciar aos alunos o contato com diferentes exemplos relacionados 
a esse tema, com vistas também ao desenvolvimento da capacidade de argumentação.  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

1º bimestre – Gabarito 

4. O mapa a seguir apresenta a densidade da população mundial, variando de branco a vermelho: 
o branco indica baixa densidade; o vermelho indica alta densidade. Observe-o: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

Densidade da população mundial por quilômetro quadrado 

 
Fonte: Disponível em: <https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:World_human_population_density_map.png>. Acesso em: 5 set. 2018. 

Com base na interpretação do mapa e em seus conhecimentos, aponte os fatores físico-naturais 
que favorecem a fixação humana nas áreas de maior concentração populacional do planeta. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais. 

Habilidade 
(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os principais 
fluxos migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores históricos e 
condicionantes físico-naturais associados à distribuição da população humana pelos continentes. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C3/U2 

Grade de correção 

✓ 
Espera-se que os alunos apontem que as planícies litorâneas, os vales de rios e o 
clima ameno são fatores naturais que favorecem o desenvolvimento das atividades 
humanas e, consequentemente, promovem maior fixação da população. 

 
É possível que algumas respostas não contemplem as condições físico-naturais  
que mais favorecem as atividades econômicas e a fixação humana, o que demonstra 
a não compreensão da relação entre os fatores naturais e os dados de densidade 
demográfica presentes no mapa.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é aferir, por meio da análise de mapas, se os alunos compreenderam  
a distribuição populacional no mundo contemporâneo. Caso o rendimento, de modo geral, 
revele-se insuficiente, com o auxílio de um projetor, mostre aos alunos um mapa similar  
ao usado como suporte na questão, que represente a distribuição da população mundial.  
Se o recurso de projeção não estiver disponível, solicite aos alunos que leiam o mapa que 
consta no Livro do Estudante. Depois, estimule os alunos a chegar a conclusões sobre essas 
representações, conduzindo-os a elaborar reflexões sobre a distribuição da população mundial. 
Por fim, mostre outros mapas de elementos naturais e relacione-os com o da distribuição 
populacional. A atividade ora proposta promove o aprimoramento dos alunos na habilidade de 
interpretação de mapas, bem como reforça o entendimento do conteúdo objeto da questão. 

 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

1º bimestre – Gabarito 

5. Observe o mapa a seguir:  

Wikipedia/Wikimedia Commons 

Mapa-múndi 

 
Fonte: Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/Maps_of_the_world#/media/File:BlankMap-World-noborders.png>. Acesso em: 5 set. 2018. 

Trace no mapa um fluxo migratório que saia da África ou da América Latina, explicando os 
principais motivos para esse deslocamento. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Cartografia: anamorfose, croquis e mapas temáticos da América e África. 

Habilidade 
(EF08GE18) Elaborar mapas ou outras formas de representação cartográfica para analisar  
as redes e as dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento territorial, contextos culturais,  
modo de vida e usos e ocupação de solos da África e América. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C4/U2 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos representem um fluxo migratório real e coerente, que siga  
as orientações do enunciado, e que expliquem, de forma correta, os principais motivos 
para o deslocamento. As respostas podem variar de acordo com o fluxo migratório 
escolhido. Os motivos citados podem ser referentes à busca por melhores condições 
socioeconômicas, à fuga de uma situação política abusiva, ao deslocamento por 
desastres naturais, entre outros.  

 
Algumas respostas podem surgir sem, todavia, representar no mapa de fluxo ou  
sem indicar um fluxo real e, consequentemente, sem contemplar a explicação,  
de forma coerente, sobre os motivos que geraram aquele deslocamento de pessoas. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar, por meio da intervenção em mapas, se os alunos assimilaram 
os principais fluxos migratórios no mundo contemporâneo. Caso os resultados, de modo geral, 
não tenham sido os almejados, imprima um mapa-múndi sem a divisão dos países e distribua 
um para cada aluno. Escolha cinco fluxos migratórios que têm como origem a África ou a América 
Latina e explique os motivos principais da existência de cada fluxo. Promova uma discussão com 
os alunos sobre esses motivos e, depois, peça que representem esses fluxos em seus mapas.  
Essa atividade tem por finalidade desenvolver a habilidade de elaboração de mapas e, ao mesmo 
tempo, oportunizar aos alunos, de forma prática, a identificação dos fluxos migratórios atuais.  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

1º bimestre – Gabarito 

6. Leia a manchete a seguir:  

Conferência de Bretton Woods decidiu rumos do pós-guerra e criou FMI 

CONFERÊNCIA de Bretton Woods decidiu rumos do pós-guerra e criou FMI. Acervo O Globo, 18 jul. 2014.  

Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/conferencia-de-bretton-woods-decidiu- 

rumos-do-pos-guerra-criou-fmi-13310362#ixzz5QFEvkiUI>. Acesso em: 10 out. 2018. 

Após essa conferência, os Estados Unidos passaram a controlar as finanças do mundo com o 
estabelecimento de medidas como 

a) a criação do Banco de Desenvolvimento do BRICS.  

b) o comando do mundo capitalista durante a Guerra Fria. 

c) o dólar como moeda internacional e a criação do FMI e do Banco Mundial. 

d) a manutenção da libra como moeda internacional e a reconstrução da Europa.  

e) a criação do Plano Marshall para o financiamento dos países da Europa Oriental.  

 

Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial. 

Habilidade 
(EF08GE08) Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África, 
assim como da potência estadunidense na ordem mundial do pós-guerra. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C1/U1 

Justificativas 

a 
A conferência de Bretton Woods ocorreu próximo ao fim da Segunda Guerra Mundial, e o 
grupo BRICS é uma formação recente, que reúne os principais países emergentes do mundo. 

b 
A Conferência de Bretton Woods não confere aos Estados Unidos o comando do mundo 
capitalista durante a Guerra Fria. 

c 
Entre os resultados da Conferência de Bretton Woods estão medidas como o 
estabelecimento do dólar como moeda internacional e a criação do FMI e do Banco Mundial. 

d 
Antes de Bretton Woods, o poder econômico mundial era exercido pelas potências 
europeias, que ficaram abaladas no pós-Segunda Guerra Mundial. 

e 
O Plano Marshall refere-se à reconstrução da Europa Ocidental, que promoveu o 
crescimento econômico dos Estados Unidos com o aumento das exportações para a 
Europa. Assinalar essa alternativa indica equívoco quanto aos objetivos da conferência. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é aferir, por meio da participação midiática na política, se os alunos 
identificam as relações diplomáticas entre países envolvidos com o FMI e o Banco Mundial. 
Se o rendimento foi considerado insatisfatório, demonstrando que os alunos, em geral, não 
compreenderam que a Conferência de Bretton Woods foi fundamental para estabelecer os 
Estados Unidos como potência econômica, promova uma revisão do conteúdo, permitindo  
a participação dos alunos. Aponte, por exemplo, o uso do dólar como moeda internacional, 
frequentemente referida nos jornais, bem como que o FMI e BM emprestam dinheiro  
a vários países e que estes precisam seguir várias recomendações econômicas. A revisão ora 
proposta viabiliza que os alunos contextualizem a importância das transações econômicas 
internacionais e do lastro por dólar para determinados países. 

 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

1º bimestre – Gabarito 

7. Leia o trecho da notícia a seguir: 

Dados apresentados nesta quinta-feira (14) pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (Pnud), durante o lançamento do Relatório de Desenvolvimento 

Humano 2013, destaca o crescimento do Brasil no Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), que passou de 0,728 para 0,730, devido ações nas áreas de educação e saúde. A 

variação manteve o País na condição de alto desenvolvimento humano, na 85ª posição 

entre todos os membros da Organização das Nações Unidas (ONU). 

GOVERNO DO BRASIL. Relatório de Desenvolvimento Humano destaca modelo de crescimento brasileiro.15 mar. 2013,  

atualizado em 23 dez. 2017. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2013/03/ 

relatorio-de-desenvolvimento-humano-destaca-modelo-de-crescimento-brasileiro>. Acesso em: 10 out. 2018. 

A Organização das Nações Unidas dispõe de vários órgãos, agências, programas e fundos. Nesse 
contexto, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud): 

a) estimula o desenvolvimento humano e elabora o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

b) empenha esforços para garantir os direitos básicos de crianças e adolescentes no mundo. 

c) coordena esforços para erradicar a fome e a insegurança alimentar no mundo. 

d) convoca sessões de emergências e decide sobre questões de segurança. 

e) protege pessoas que fogem de perseguições políticas e de guerras. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

1º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial. 

Habilidade 
(EF08GE06) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de integração 
cultural e econômica nos contextos americano e africano, reconhecendo, em seus lugares  
de vivência, marcas desses processos. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C2/U1 

Justificativas 

a 
O Programa da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) 
estimula o desenvolvimento humano e realiza o cálculo do IDH como forma de medi-lo, 
conforme apresentado no texto que dá suporte à questão. 

b 
Garantir os direitos básicos de crianças e adolescentes no mundo é a função do Unicef. 
Selecionar essa alternativa revela equívoco quanto às organizações e a seus objetivos. 

c 
É a FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) que se 
empenha na erradicação da fome. Marcar essa alternativa indica equívoco quanto  
às organizações e a seus objetivos. 

d 

Convocar sessões de emergências e decidir sobre segurança é a função do Conselho  
de Segurança da ONU. Assinalar essa alternativa demostra falta de atenção para  
o nome da organização solicitada no enunciado e, portanto, compreensão equivocada 
de que ela se volta para a segurança.  

e 
É a ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados) que trata dos 
povos que sofrem perseguições. Selecionar essa alternativa indica equívoco quanto  
às organizações, pois o Pnud não prevê questões sobre refugiados.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é verificar se os alunos, por meio da interpretação da notícia, inferem 
a função dos organismos internacionais no mundo, no caso, o Pnud, programa da ONU para 
o desenvolvimento humano. Caso os resultados, de modo geral, não tenham sido suficientes, 
mostre aos alunos algumas atuações dos organismos internacionais no Brasil e no mundo por 
meio de reportagens. Para essa atividade, escolha 10 notícias de jornais on-line sobre o tema 
e imprima-as. Na sala, divida a turma em 10 grupos e distribua uma notícia para cada grupo. 
Oriente os alunos a ler e discutir o assunto abordado pelo veículo de comunicação. 
Posteriormente, solicite que cada grupo compartilhe, de forma oral, suas reflexões com os 
demais colegas. Essa atividade tem por fim possibilitar aos alunos o contato com ações 
promovidas por essas organizações.  

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

1º bimestre – Gabarito 

8. Observe o gráfico a seguir: 

Reprodução/IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Taxas Brutas de Natalidade (TBN) e Mortalidade (TBM) no Brasil, entre 2010 e 2060 

 
Fonte: IBGE. Projeção da população do Brasil e das Unidades da Federação.  

Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/>. Acesso em: 01 nov. 2018. 

Os dados expressos no gráfico mostram uma tendência de que, nas próximas décadas, ocorra: 

a) aumento populacional. 

b) aumento da população jovem. 

c) diminuição da taxa de natalidade. 

d) diminuição da taxa de mortalidade. 

e) estabilidade da taxa de mortalidade. 

 
  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

1º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

Diversidade e dinâmica da população mundial e local. 

Habilidade 
(EF08GE03) Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando 
características da população (perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial). 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C3/U2 

Justificativas 

a 
Os dados expressos no gráfico não mostram crescimento populacional, mas um resultado 
inverso a isso, visto que a natalidade está diminuindo e a mortalidade crescendo. Marcar 
essa alternativa revela equívoco na interpretação das duas linhas presentes no gráfico. 

b 
O gráfico não expressa um aumento da população jovem, mas um resultado oposto a isso, 
pois, com a diminuição de nascimentos, a população jovem tende a diminuir. Selecionar 
essa alternativa demonstra a não associação da evolução das taxas à idade da população.  

c 
A partir da análise correta do gráfico, é possível observar a diminuição das taxas  
de natalidade, uma vez que a linha apresenta uma tendência decrescente. 

d 
A diminuição das taxas de mortalidade não é apresentada no gráfico, pois a linha  
de mortalidade está ascendendo com o passar dos anos. Assinalar essa alternativa 
revela equívoco quanto à interpretação do gráfico. 

e 
A partir dos dados representados no gráfico, não é possível concluir que a estabilidade 
da taxa de mortalidade aconteceu. Marcar essa alternativa indica equívoco do 
cruzamento das linhas presentes no gráfico com a estabilização.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar, por meio da análise de gráficos, a habilidade dos alunos de inferir 
taxas de mortalidade e natalidade no Brasil, considerando, inclusive, projeções futuras. Se o 
rendimento, em geral, revelar-se insuficiente, selecione cinco gráficos de países com diferentes 
perfis populacionais e solicite aos alunos que se organizem em grupos de até quatro integrantes. 
Apresente os gráficos com o auxílio de um projetor (ou, na ausência de recurso de projeção, 
imprima-os previamente e distribua aos grupos formados). Promova uma análise conjunta com 
os alunos, de modo a estimulá-los a inferir as principais características demográficas desses 
países. Ao final, peça que cada grupo escolha um país e produza um parágrafo sobre o perfil 
populacional demonstrado no gráfico respectivo. Essa atividade permite aprimorar a habilidade 
dos alunos de leitura de gráficos, além de reforçar o conteúdo objeto da questão. 
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Geografia – 8º ano 

1º bimestre – Gabarito 

9. Leia o texto a seguir: 

Violência urbana, escassez de recursos e desastres naturais, desafios ligados 

ao refúgio e ao deslocamento interno na região são temas presentes na Declaração 

e no Plano de Ação do Brasil, que deverá ser aprovada pelos ministros de Estado 

da América Latina e do Caribe durante o encontro em Brasília, nos dias 2 e 3 de  

dezembro. A Declaração de Cartagena acrescentou à definição de refugiado da 

Convenção da ONU aqueles que sofrem “fundado temor de perseguição relacionados 

a conflitos armados, questões de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião 

política”, os que sofrem “violação generalizada de direitos humanos.  

GOVERNO DO BRASIL. Brasil tem números recordes de proteção a refugiados, diz relatório.18 nov. 2014,  

atualizado em 22 dez. 2017. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/11/ 

brasil-tem-numeros-recordes-de-protecao-a-refugiados-diz-relatorio>. Acesso em: 10 out. 2018. 

Os refugiados são pessoas que se deslocam de seu país de origem:  

a) por meio de um processo voluntário para buscar melhores oportunidades econômicas.  

b) em virtude de questões religiosas, como a visitação em lugar sagrado para seguidores de 

uma religião. 

c) para fugir de algum tipo de perseguição, processo este que tenta garantir os diretos humanos.  

d) pela possibilidade de conhecer outras culturas e locais históricos em vários países do mundo.  

e) em razão da mecanização do campo, com vistas a encontrar uma vida melhor em grandes 

cidades desenvolvidas. 
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Geografia – 8º ano 

1º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

Distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais. 

Habilidade 
(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os principais 
fluxos migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores históricos e 
condicionantes físico-naturais associados à distribuição da população humana pelos continentes. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C4/U2 

Justificativas 

a 
Migrações em busca de melhores condições de vida e deslocamentos voluntários não 
se enquadram na definição de refugiado. Assinalar essa alternativa indica que houve 
equívoco quanto aos conceitos de migrantes e refugiados. 

b 
Migração por fins religiosos como a mencionada na alternativa constitui processo 
voluntário, pois as pessoas não são obrigadas a sair de seu lugar de origem. Marcar essa 
alternativa revela equívoco quantos às definições de migração forçada e migração voluntária. 

c 
Refugiados são pessoas obrigadas a se retirar de seu lugar para garantir sua 
sobrevivência, visto que são perseguidas por grupos que exercem algum tipo de 
soberania – política, religiosa ou econômica. 

d 
O turismo internacional tem aumentado consideravelmente o deslocamento humano 
nos últimos tempos, porém, é voluntário e temporário. Assinalar essa alternativa revela 
equívoco entre turismo e migração forçada.  

e 
Caracteriza o êxodo rural a busca de oportunidades em áreas urbanas diante da falta 
delas nas áreas rurais. Marcar essa alternativa mostra equívoco com relação aos 
conceitos de êxodo rural e migrações internacionais. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é aferir se os alunos compreenderam as rotas de dispersão da 
população humana pelo planeta. Para tanto, utilizou-se o exemplo dos refugiados e sua 
situação política delicada. Se o rendimento, de modo geral, revelou-se insatisfatório, escolha 
três fluxos migratórios de refugiados, incluindo casos em que o Brasil esteja envolvido com  
o recebimento desses fluxos, e apresente-os aos alunos. Na sequência, promova uma 
discussão sobre as ações que provocam crise de refugiados, especialmente o caso sírio.  
A atividade ora proposta tem a finalidade de reforçar aos alunos o conteúdo tratado  
na questão, com vistas a que assimilem os motivos das rotas de dispersão no mundo. 
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10. Leia o trecho de notícia a seguir: 

Em reunião bilateral nesta terça-feira (26), o presidente da República, Michel 

Temer, e o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, debateram temas em 

comum, como segurança, democracia, investimentos e a crise humanitária que ocorre 

na Venezuela. Como forma de apoiar a força-tarefa do Governo do Brasil para acolher 

os imigrantes, Pence anunciou que o país destinará mais US$ 10 milhões para o 

suporte de imigrantes venezuelanos, sendo US$ 1 milhão diretamente para o Brasil. 

Ainda em relação ao fluxo migratório no mundo, os governantes informaram que os 

países trabalham em parceria para reunir as crianças brasileiras que foram detidas e 

separadas dos pais ao tentar entrar em território norte-americano de forma ilegal. 

De acordo com Temer, o Governo do Brasil poderá colaborar com o transporte dos 

menores de volta ao país, caso seja o desejo das famílias, e continuará em contato 

com as autoridades norte-americanas. 

GOVERNO DO BRASIL. Brasil e Estados Unidos debatem crise humanitária na Venezuela. 26 jun. 2018.  

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/cidadania-e-inclusao/2018/06/ 

brasil-e-eua-debatem-crise-humanitaria-na-venezuela>. Acesso em: 10 out. 2018. 

A maioria dos imigrantes que está sendo deportada dos Estados Unidos refere-se a: 

a) mulçumanos que migraram há décadas, mas são perseguidos por sua religiosidade. 

b) quase todos imigrantes não autorizados, sobretudo, latino-americanos. 

c) imigrantes que saíram dos países mais pobres da África e do México. 

d) europeus que investem em negócios e no turismo no país. 

e) todos os imigrantes, com vistas a uma limpeza étnica no país.  
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Objeto de 
conhecimento 

Diversidade e dinâmica da população mundial e local. 

Habilidade 
(EF08GE02) Relacionar fatos e situações representativas da história das famílias do  
Município em que se localiza a escola, considerando a diversidade e os fluxos migratórios  
da população mundial. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C4/U2 

Justificativas 

a 
Embora haja perseguições decorrentes dos atentados sofridos pelo Estados Unidos,  
o alvo são os imigrantes ilegais. Assinalar essa alternativa demonstra que foram 
considerados, de forma incorreta, os ataques terroristas ocorridos nos Estados Unidos. 

b 

Vários imigrantes residentes nos Estados Unidos, que não têm autorização oficial,  
estão sendo presos e deportados pelo governo americano após um maior rigor nas leis 
de imigração. O maior número tende a ser de latino-americanos, em virtude de se 
encontrarem em maior quantidade nesse país, principalmente os mexicanos. 

c 
Não necessariamente são os imigrantes desses locais, pois a África é um continente que, 
geograficamente, está distante do continente americano. Marcar essa alternativa 
demonstra que não foram consideradas a localização e a viabilidade da realização do fluxo. 

d 
Pessoas que investem em negócios ou fazem turismo nos Estados Unidos entram 
legalmente no país. Selecionar essa alternativa revela equívoco quanto às finalidades  
da migração – a permitida com a não permitida. 

e 
Os Estados Unidos apresentam a diversidade como uma característica que constituiu  
o povo americano ao longo de sua história. Selecionar essa alternativa indica a não 
compreensão do processo de formação da população estadunidense.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é aferir se os alunos compreenderam as rotas de dispersão da população 
humana pelo planeta. Para tanto, utilizou-se o exemplo dos imigrantes que estão sendo 
deportados dos Estados Unidos e sua situação política e diplomática delicada. Caso o 
rendimento, de modo geral, tenha sido insuficiente, oriente os alunos a desenvolver uma 
pesquisa sobre a situação dos imigrantes ilegais presentes nos Estados Unidos em grupos de 
até cinco integrantes. Informe-os de que, na aula seguinte, cada grupo fará uma apresentação 
sobre o tema, com projetor (se disponível) ou cartazes. Depois de todas as apresentações, 
promova uma discussão sobre os resultados obtidos com as pesquisas e as conclusões por eles 
elaboradas. Essa atividade tem como propósito reforçar aos alunos o conteúdo contemplado  
na questão, a fim de que assimilem os motivos das rotas de dispersão no mundo. 

 


