
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

1º bimestre – Gabarito 

1. Observe os três mapas a seguir: 

Mapa-múndi com o Japão no centro 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
 

 

Mapa-múndi com a Austrália no centro 

Banco de imagens/Arquivo da editora 
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Mapa-múndi mais utilizado no Brasil 

Colomet/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Os três mapas são diferentes representações do mundo. Contudo, cada uma delas se encontra 
em uma orientação diferente. Com base na observação dos mapas e em seus conhecimentos 
sobre o assunto, explique por que a última delas é a mais utilizada no mundo ocidental. 

 

Objeto de 
conhecimento 

A hegemonia europeia na economia, na política e na cultura 

Habilidade 
(EF09GE01) Analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi exercida em  
várias regiões do planeta, notadamente em situações de conflito, intervenções militares  
e/ou influência cultural em diferentes tempos e lugares. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C1/U1 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos expliquem que a última das representações, com o Reino 
Unido no centro e no topo, é a mais utilizada no mundo ocidental por conta de sua 
hegemonia, principalmente no período da expansão marítima e que, além disso,  
há um eurocentrismo na cartografia que fez difundir a atual orientação de mapas-
múndi frequentemente veiculados, colocando a Europa no centro da representação. 

 
Algumas respostas diversas podem surgir, contudo, sem que seja relacionada  
a hegemonia inglesa/europeia com a representação que é a mais utilizada  
no mundo ocidental. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão tem como objetivo verificar a compreensão dos alunos acerca da hegemonia 
europeia e a forma como ela se expressa na cartografia. Caso o rendimento, de modo geral, 
tenha sido insuficiente, peça para que os alunos levem para a sala de aula objetos que 
acreditem estar relacionados com a Europa, e discuta em que medida a cultura e as políticas 
europeias influenciam no cotidiano de cada um deles. Essa atividade tem o intuito de reforçar  
o entendimento dos alunos quanto à forma pela qual a hegemonia europeia acontece no 
mundo ocidental e está presente na vida dos cidadãos brasileiros e latino-americanos em geral. 
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2. Leia o texto a seguir, que trata de investimentos advindos, em parte, das empresas multinacionais 
que têm filiais no Brasil: 

Em 2016, o Brasil recebeu 47% dos investimentos estrangeiros diretos (IED) 

na América Latina e no Caribe, um aumento de 5,7% na comparação com 2015.  

O País recebeu US$ 78,9 bilhões e liderou as entradas de recursos financeiros na  

região. Em seguida, estão o México, com US$ 32,1 bilhões (19%); e a Colômbia, com 

US$ 13,6 bilhões (15,9%). 

GOVERNO DO BRASIL. Brasil recebeu 47% dos investimentos estrangeiros na América Latina em 2016.  

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/08/ 

brasil-recebeu-47-dos-investimentos-estrangeiros-na-america-latina-em-2016>. Acesso em: 26 out. 2018. 

O Brasil e vários outros países recebem investimentos de empresas multinacionais, mas isso não 
representa, necessariamente, uma melhor distribuição de renda entre as nações. Explique o que 
são empresas multinacionais, destacando por qual motivo, mesmo com filiais em vários países, 
elas não contribuem, obrigatoriamente, para a melhor distribuição de renda em todo o mundo. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais 

Habilidade 
(EF09GE02) Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações 
econômicas mundiais na vida da população em relação ao consumo, à cultura e à mobilidade. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C2/U1 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos apontem que empresa multinacional é aquela que tem 
sede em um país e atua por meio de filiais em outros e, além disso, que indiquem 
que a atuação dessas empresas não representa, necessariamente, uma melhor 
distribuição de renda em todo o mundo porque a maior parte dos lucros retorna  
ao país de origem, não permanecendo nos países que abrigam suas filiais. 

 
É possível que surjam respostas diversas, porém, sem que seja contemplado o conceito 
de empresa multinacional, tampouco a explicação sobre o motivo pelo qual elas não 
necessariamente contribuem para a melhor distribuição de renda em todo o mundo. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar a compreensão dos alunos acerca das multinacionais  
e da influência delas nos países do mundo, por exemplo, no Brasil. Caso os resultados,  
de modo geral, não tenham sido os esperados, solicite aos alunos que pesquisem as maiores 
multinacionais do mundo e os países nos quais estão suas sedes. Depois, peça que 
pesquisem quais são os países que apresentam os maiores índices de produto interno  
bruto (PIB) do mundo. Busque traçar, junto com eles, um paralelo entre essas informações,  
e retome a questão explicando a resposta ideal com base nas discussões. Essa atividade 
propicia a retomada do tema com os alunos, de modo que apreendam tal conteúdo. 
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3. Analise o mapa a seguir: 

Mundo: rotas aéreas comerciais em junho de 2009 

Jpatokal/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 
Fonte: JPATOKAL. Mapa das rotas aéreas comerciais de todo o mundo em junho de 2009. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Globaliza%C3%A7%C3%A3o#/media/File:World-airline-routemap-2009.png>. Acesso em: 21 nov. 2018. 

O mapa apresenta, por meio de linhas, as rotas aéreas comerciais que interligaram o mundo  
em 2009. O fenômeno retratado no mapa pode, portanto, ser compreendido como parte do 
processo de globalização. Com base na análise do mapa e na percepção de que o mundo está 
conectado, explique quais países estão à margem dessa conexão da aldeia global. 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Avia%C3%A7%C3%A3o_comercial
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Objeto de 
conhecimento 

Integração mundial e suas interpretações: globalização e mundialização 

Habilidade 
(EF09GE05) Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial  
(econômica, política e cultural), comparando as diferentes interpretações: globalização  
e mundialização. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C3/U1 

Grade de correção 
✓ 

Espera-se que os alunos expliquem que nos países mais pobres, onde a 
infraestrutura de comunicação é insuficiente e a renda da população é muito baixa, 
as pessoas se encontram à margem da globalização, já que não conseguem se inserir 
na rede de comunicação ilustrada pelo mapa, que demonstra continentes como  
a Europa, a América do Norte e o leste da Ásia, inundados pelas linhas, ao passo  
que outros, como a África e parte da América do Sul, não. 

 Algumas respostas diversas podem aparecer, todavia, sem que seja indicado qual 
grupo se encontra à margem da globalização, ou seja, desconectado. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é verificar a compreensão dos alunos sobre consequências e aspectos 
da globalização. Se os resultados, em geral, não tenham sido os esperados, peça aos alunos 
que pesquisem, em casa, dados sobre as telecomunicações no mundo: os países que têm 
mais e menos acesso à internet, os países que têm censuras em diversos níveis, os países  
que mais acessam determinados sites, entre outros dados. Na aula seguinte, discuta a 
importância das telecomunicações para a integração dos povos na aldeia global e como essa 
integração afeta as culturas locais, homogeneizando o mundo. Essa atividade tem por fim 
desenvolver a habilidade dos alunos de investigação de dados para chegar a uma conclusão 
sobre um fenômeno espacial, que, no caso, é a globalização. 
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4. Observe a imagem a seguir: 

Martin Abegglen/Flickr/Creative Commons 

 

Etiqueta de roupa com os dizeres made in China (em português, “fabricado na China”). 

Com base na imagem e em seus conhecimentos, em que medida a nova maneira de produzir 
após a Terceira Revolução Industrial afeta a exploração do trabalho nos países em desenvolvimento? 

 

Objeto de 
conhecimento 

Transformações do espaço na sociedade urbano-industrial 

Habilidade 
(EF09GE10) Analisar os impactos do processo de industrialização na produção e circulação  
de produtos e culturas na Europa, na Ásia e na Oceania. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C4/U2 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos relatem que, após a Terceira Revolução Industrial, novos 
centros industriais foram implantados em países em desenvolvimento, pois, nesses 
países, há vantagens como a mão de obra muito mais barata do que nos países 
desenvolvidos, no entanto, com razoável nível de qualificação. É possível também 
que citem que essas empresas aproveitam países com legislações trabalhistas 
frágeis e exploram em demasia o trabalhador.  

 
Algumas respostas diversas podem surgir, contudo, sem que indiquem que, após  
a Terceira Revolução Industrial, os países em desenvolvimento receberam muitas 
indústrias por contarem com mão de obra mais barata do que nos países desenvolvidos. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Esta questão tem como objetivo verificar a compreensão dos alunos acerca das alterações  
e consequências dos novos modos de produção no mundo. Se os resultados, em geral, 
tenham sido insuficientes, exiba para os alunos documentários a exemplo dos sugeridos  
a seguir: The True Cost; O lado negro do chocolate; Supermarket Slave Trial; e Slavery:  
a 21th Century Evil. Na ausência de recurso de projeção, selecione previamente reportagens 
sobre o tema ou resenhas dos próprios documentários e imprima-as para distribuir aos 
alunos. Com base nesse material, em aula dialogada, discuta em que medida a precarização 
do trabalho no mundo se relaciona com a globalização e as mudanças impulsionadas pela 
Terceira Revolução Industrial. Essa atividade permite aos alunos o contato com o fenômeno 
da globalização de forma mais concreta, de modo que entendam com maior clareza como 
ele acontece e quais são suas consequências. 
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5. Leia o trecho de notícia a seguir: 

O setor de serviços voltou a crescer em junho e registrou o maior resultado 

da série histórica: 6,6% de alta frente a maio. Os dados são do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e foram divulgados nesta terça-feira (14). Na comparação 

com junho de 2017, o avanço foi de 0,9%. 

GOVERNO DO BRASIL. Setor de serviços cresce 6,6% em junho. 14 ago. 2018, atualizado em 5 set. 2018. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/noticias/economia-e-financas/2018/08/setor-de-servicos-cresce-6-6-em-junho>. Acesso em: 26 out. 2018. 

Com base no texto e em seus conhecimentos sobre o assunto, explique como, no Brasil, a 
automação industrial promove o aumento do número de trabalhadores no setor de serviços. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Transformações do espaço na sociedade urbano-industrial 

Habilidade 
(EF09GE11) Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo  
de industrialização com as transformações no trabalho em diferentes regiões do mundo  
e suas consequências no Brasil. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C5/U2 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos indiquem que quanto mais automatizadas as indústrias, 
menos pessoas serão empregadas nesse setor da economia, deslocando-as para  
os setores de comércio e serviços, ou seja, a automação industrial provoca o 
desemprego dos trabalhadores com pouca qualificação profissional, e o setor  
de serviços é o que os recebe.  

 
É possível que surjam outras respostas, porém, sem que relacionem a automação 
industrial com a alteração da distribuição dos trabalhadores nos diferentes setores 
da economia, pois não citou o desemprego como consequência da automação. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Esta questão tem como objetivo verificar a compreensão dos alunos acerca das alterações  
e consequências provocadas pela industrialização no Brasil e no mundo. Caso o rendimento, 
de modo geral, não tenha sido satisfatório, peça aos alunos que pesquisem, em casa,  
dados referentes aos empregos no Brasil nos diferentes setores da economia ao longo dos 
anos. Promova uma discussão, na aula seguinte, sobre as possíveis razões para as alterações 
nas distribuições dos empregados pelos setores. Associe, com a participação dos alunos,  
um grande período de desemprego sofrido pelo Brasil ao momento histórico e político 
respectivo. A atividade ora proposta pretende que, por meio da busca pelas informações,  
os alunos compreendam a dinâmica econômica do Brasil. 
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6. Analise o mapa a seguir: 

Mapa dos países que falam línguas de origem ibérica 

Nagihuin/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

No mapa, os países em azul escuro têm as línguas ibéricas (espanhol e português) como idioma 
oficial, e os de azul claro têm em seus territórios grande número de falantes de tais línguas.  
A língua de origem dos idiomas falados na América Latina e o processo histórico de substituição 
dos idiomas dos nativos, respectivamente, são: 

a) o latim e o processo de colonização. 

b) o mandarim e o fim do império Inca. 

c) o saxão e o idioma dos nativos nunca foi substituído. 

d) o latim e o fim do império romano. 

e) o saxão e o processo da colonização. 
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Objeto de 
conhecimento 

A hegemonia europeia na economia, na política e na cultura 

Habilidade 
(EF09GE01) Analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi exercida em várias 
regiões do planeta, notadamente em situações de conflito, intervenções militares e/ou 
influência cultural em diferentes tempos e lugares. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C1/U1 

Justificativas 

a 

As línguas faladas atualmente na América Latina, o espanhol e o português  
(línguas neolatinas), substituíram os idiomas de origem dos povos nativos. Essa 
substituição aconteceu no momento da colonização, quando os colonizadores  
europeus impuseram o aprendizado de suas línguas.  

b 

Os idiomas atualmente falados na América Latina não têm origem no mandarim,  
já que esse é um idioma asiático, e não europeu. Além disso, não foi apenas o fim  
do Império Inca que causou a substituição dos idiomas nativos, mas também o processo 
de colonização em geral. Assinalar esta alternativa pode indicar equívoco quanto  
à origem do idioma mandarim.  

c 

O idioma atual não tem origem no saxão, já que sua origem advém do latim.  
Além disso, os idiomas nativos foram, sim, substituídos na América Latina. Marcar  
esta alternativa revela que não foi considerada a origem dos idiomas latino-americanos 
falados nessa região atualmente.  

d 
A substituição dos idiomas aconteceu a partir do processo de colonização sofrido pelos 
países da América Latina. Selecionar esta alternativa mostra que não foi ponderado  
o fato de a queda do império romano ter ocorrido muito antes da colonização.  

e 
Os idiomas atualmente falados na América Latina não têm origem no saxão, pois  
a origem é o latim. Assinalar esta alternativa denota que o latim não foi considerado  
a base para todas as línguas faladas na América Latina atualmente.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Esta questão tem como objetivo verificar a compreensão dos alunos acerca da hegemonia 
europeia no mundo. Caso os resultados, de modo geral, não tenham sido os esperados,  
peça aos alunos que pesquisem, em casa, quantos idiomas de origem indígena foram e são 
falados no Brasil. Na aula seguinte, pergunte quantos alunos falam ou conhecem alguém  
que fala algum desses idiomas. A partir disso, discuta sobre a influência europeia na cultura 
brasileira atual e sobre a presença das culturas nativas no Brasil de hoje. A atividade tem 
como finalidade propiciar aos alunos a percepção concreta sobre como as culturas nativas 
têm pouca influência na cultura geral do Brasil atual. 
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7. Observe o mapa a seguir, que apresenta a divisão do mundo em países ocidentais e orientais: 

Mapa-múndi com destaque, em azul, para os países ocidentais 

ZZARZY223/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

A divisão dos países retratada no mapa está baseada na: 

a) matriz cultural, com a origem dos idiomas e das religiões. 

b) colonização europeia, que só ocorreu no Ocidente. 

c) influência da Europa e dos Estados Unidos, que só incide no Ocidente. 

d) diferença étnico-racial marcada entre os dois lados. 

e) presença ou não da democracia, que só existe no Ocidente. 
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Objeto de 
conhecimento 

A divisão do mundo em Ocidente e Oriente 

Habilidade 
(EF09GE06) Associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e Oriente com o Sistema 
Colonial implantado pelas potências europeias. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C1/U1 

Justificativas 

a 

A diferença entre os países presentes no mapa ocorre em razão da matriz cultural que 
eles cultivam, baseada na cultura europeia. Apesar de ter havido colonização em países 
considerados orientais, a forma como essa colonização ocorreu determinou a 
imposição dos hábitos ocidentais. 

b 
A colonização europeia também ocorreu no Oriente, como na Índia, na África do Sul  
e na Austrália, que foram colonizadas pela Inglaterra. Assinalar esta alternativa revela 
que foi ponderada apenas a colonização dos países latino-americanos.  

c 

A Europa e os Estados Unidos influenciam todo o mundo, e não só o Ocidente, pois sua 
cultura e seus produtos são disseminados mundialmente, ainda mais com o fenômeno 
da globalização. Marcar esta alternativa indica que não foi considerada a globalização 
como um fenômeno de homogeneização cultural. 

d 

Existem diferenças étnico-raciais nos próprios lados e também semelhanças entre eles, 
como as diferenças entre Brasil e Austrália, ou entre China e Índia. Selecionar esta 
alternativa mostra que foi considerado, de forma equivocada, que os lados ocidente  
e oriente são homogêneos entre si.  

e 
A democracia está presente em vários Estados tanto do Ocidente quanto do Oriente. 
Marcar esta alternativa indica que foram considerados apenas os países como China  
e Coreia do Norte, que não desenvolvem regimes democráticos.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Esta atividade tem como objetivo verificar a compreensão dos alunos sobre as demarcações 
estabelecidas entre o Ocidente e o Oriente. Caso o rendimento, de modo geral, mostre-se 
insatisfatório, peça aos alunos que pesquisem, em casa, aspectos culturais, curiosidades  
e costumes sobre os dois lados do mundo. Em sala, discuta as diferenças e as semelhanças 
entre os dados levantados, bem como as prováveis origens desse cenário. A atividade tem  
o intuito de mostrar aos alunos como os lados, Ocidente e Oriente, apresentam aspectos 
culturais extremamente distintos.  
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8. Analise a imagem a seguir: 

Pixabay/<pixabay.com> 

 

Capital da globalização. 

Na atualidade, diferentemente do passado, o dinheiro pode superar distâncias e fronteiras 
territoriais e geográficas. Esse dinheiro, capaz de realizar tal feito, recebe um nome específico. 
Identifique a alternativa que apresenta, respectivamente, o nome desse tipo de capital e como 
ele supera as barreiras e os limites das distâncias. 

a) Capital produtivo, que supera barreiras e limites das distâncias porque pode ser investido em 

todo o mundo por meio de construções e infraestruturas. 

b) Capital especulativo, que supera barreiras e limites das distâncias porque pode ser investido 

em todo o mundo por meio de construções e infraestrutura. 

c) Capital produtivo, que supera as barreiras e os limites das distâncias porque se estabelece de 

forma virtual e circula pelos computadores do sistema financeiro global. 

d) Capital especulativo, que supera as barreiras e os limites das distâncias porque tem um fluxo 

direto de lucro para seu país de origem. 

e) Capital especulativo, que supera as barreiras e os limites das distâncias porque se estabelece 

de forma virtual e circula pelos computadores do sistema financeiro global. 
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Objeto de 
conhecimento 

Integração mundial e suas interpretações: globalização e mundialização 

Habilidade 
(EF09GE05) Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial  
(econômica, política e cultural), comparando as diferentes interpretações: globalização  
e mundialização. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C2/U1 

Justificativas 

a 
O capital em questão é o especulativo, e não o produtivo, já que a globalização 
promoveu a possibilidade da circulação monetária por meios virtuais.  

b 
O motivo pelo qual o capital especulativo supera as barreiras e os limites da distância  
é por se estabelecer de forma virtual, não necessitando de construções.  

c 
O capital em questão é o especulativo, e não o produtivo, pois acontece de maneira 
virtual na maioria das vezes.  

d 
O motivo pelo qual o capital especulativo supera as barreiras e limites da distância  
é por se estabelecer de forma virtual e circular por todo o mundo em um pequeno 
espaço de tempo.  

e 
O capital especulativo é o que supera as barreiras e os limites das distâncias, uma vez 
que se estabelece de forma virtual e circula pelo mundo em um curto espaço de tempo. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Esta questão tem como objetivo verificar a compreensão dos alunos acerca do sistema 
financeiro global. Caso os resultados, em geral, não tenham sido os esperados, peça aos 
alunos que realizem uma pesquisa, em casa, sobre as principais bolsas de valores do mundo 
e a forma como funcionam. A partir das contribuições trazidas, discuta como o dinheiro flui  
e circula nos dias de hoje, diferentemente de outrora. Caso haja a disponibilidade de um 
laboratório de informática, acesse, com os alunos, algum site que acompanhe a bolsa de 
valores brasileira em tempo real. A atividade ora proposta viabiliza aos alunos um contato 
com o capital especulativo mundial, principalmente, aquele que circula no Brasil. 
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9. Analise o mapa a seguir: 

Sobrepeso no mundo – 2016 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Elaborado com base em GLOBAL HEALTH OBSERVATORY. Overweight and obesity. World Health Organization.  

Disponível em: <www.who.int/gho/ncd/risk_factors/overweight/en>. Acesso em: 27 abr. 2018. 

O mapa revela os níveis de sobrepeso no mundo: quanto mais escuro, mais alto é o nível de 
sobrepeso. Assinale a alternativa que apresenta a relação entre os processos de industrialização 
e os níveis de sobrepeso na população mundial. Essa relação se explica pelo(a): 

a) alto sedentarismo em razão da automação dos serviços. 

b) consumo excessivo de alimentos industrializados e falta de tempo para atividades físicas. 

c) produção de remédios que tornam o sobrepeso um problema menor. 

d) aumento do consumo de alimentos orgânicos, sem conservantes ou agrotóxicos. 

e) eficácia dos transportes, fazendo com que as pessoas caminhem cada vez menos. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

1º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

Transformações do espaço na sociedade urbano-industrial 

Habilidade 
(EF09GE11) Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo  
de industrialização com as transformações no trabalho em diferentes regiões do mundo 
e suas consequências no Brasil. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C4/U2 

Justificativas 

a 

O sedentarismo não é causado apenas pela industrialização, além do que, a automação 
dos serviços industriais não inibe o trabalhador de realizar atividades físicas. Marcar 
esta alternativa indica que foram associados dois fenômenos que não estão 
diretamente ligados. 

b 

A ingestão de alimentos industrializados e a falta de tempo para realizar atividades 
físicas são fatores que impulsionam o sobrepeso. Essa ingestão extrema de alimentos 
industrializados acontece em virtude da difusão dos restaurantes fast-food pelo mundo 
e pela correria da vida urbana. 

c 

Não existem remédios que amenizem o sobrepeso em grande escala, portanto, essa 
não é a relação entre industrialização e sobrepeso. Assinalar esta alternativa mostra 
uma análise equivocada do mapa, pois não foi constatado que os níveis de sobrepeso 
pelo mundo são altos.  

d 

O consumo desses alimentos não está ligado ao sobrepeso, os alimentos 
industrializados é que intensificam esse fenômeno. Selecionar esta alternativa denota 
que não foi ponderado que alimentos orgânicos e industrialização são fenômenos 
opostos. 

e 

A eficácia dos transportes pouco influência na questão do sobrepeso, pois ele se 
relaciona mais com a alimentação. Marcar esta alternativa indica que o fenômeno  
do sobrepeso não foi associado à ingestão de alimentos industrializados nem à ausência  
de tempo para realizar atividades físicas. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Esta questão objetiva aferir a compreensão dos alunos sobre a influência da industrialização 
no modo de vida dos cidadãos do Brasil e do mundo. Se os resultados, de modo geral,  
não forem satisfatórios, peça os alunos que entrevistem seus pais, avós e vizinhos buscando 
saber quais são as diferenças entre os hábitos alimentares atuais e os do passado. Com base 
nas contribuições levantadas pelos alunos, promova, em sala de aula, uma discussão sobre  
a influência da industrialização na alimentação e na saúde. Analise os resultados e incentive a 
construção de um quadro com os aspectos positivos e os negativos das mudanças apontadas 
nas entrevistas. O intuito da atividade é promover um estudo histórico sobre os hábitos,  
e incentivar uma reflexão sobre a economia atual e como ela influencia a vida em sociedade. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

1º bimestre – Gabarito 

10. Analise o mapa a seguir: 

Mundo: espaços industriais – 2013 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
 Elaborado com base em: SIMIELLI, Maria Elena. Geoatlas. 34. ed. São Paulo: Ática, 2013. p. 33. 

O mapa mostra as principais regiões industriais no mundo. Com base na interpretação do mapa, 
identifique, respectivamente, o grupo de países que tem maior participação na indústria mundial 
e o grupo que representa os países de menor participação. 

a) Leste da Ásia; América Latina. 

b) Estados Unidos e China; Países africanos. 

c) Estados Unidos e China; América Latina. 

d) América do Sul; Oceania. 

e) América do Norte; Oceania. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

1º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

Leitura e elaboração de mapas temáticos, croquis e outras formas de representação para 
analisar informações geográficas 

Habilidade 
(EF09GE15) Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em informações 
populacionais, econômicas e socioambientais representadas em mapas temáticos e com 
diferentes projeções cartográficas. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C5/U2 

Justificativas 

a 

O grupo mais influente não é o Leste da Ásia, pois não é o mais escuro do mapa.  
Além disso, o menos influente não é a América Latina, pois essa é uma região que 
apresenta importante atividade industrial. Assinalar esta alternativa indica que houve 
uma interpretação equivocada do mapa. 

b 
Os Estados Unidos e a China têm a maior participação na produção industrial mundial, 
ao passo que os países africanos têm pouca ou nenhuma participação. 

c 
A América Latina não é a de menos influência em termos de industrialização, já que  
tem áreas industriais importantes. Marcar esta alternativa revela a leitura do mapa  
não foi considerada para inferir a resposta correta. 

d 
Apenas a América do Norte tem as maiores áreas industriais, e a Oceania não se 
encontra com baixa influência em termos de industrialização. Selecionar esta 
alternativa denota que o mapa não foi analisado de forma correta. 

e 
A Oceania não se encontra com baixa influência em termos de industrialização, já que 
apresenta, segundo o mapa, algumas áreas densamente industriais.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Esta questão tem como objetivo averiguar a habilidade dos alunos de comparar diferentes 
regiões do mundo utilizando mapas como suporte. Caso os resultados, de modo geral, não 
tenham sido os esperados, selecione previamente diferentes mapas coropléticos do mundo 
(fluxos comerciais mundiais, dinâmica aérea mundial, entre outros) e exiba-os para os alunos 
(projetados ou impressos em formato A3). Então, discuta com os alunos o que cada um deles 
representa. A atividade ora proposta pretende estimular os alunos a interpretar mapas  
com informações socioeconômicas. 

 


