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Geografia – 8º ano 

1º bimestre – Gabarito 

1. Leia o trecho de notícia a seguir. 

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, 

disse hoje [...] que não há tempo a perder para se alcançar um novo acordo global 

climático na 21ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro sobre Mudança do 

Clima (COP21), em dezembro, em Paris. “Eu tenho alertado os Estados-membros de 

que não temos plano B porque não temos um planeta B. O processo de negociação 

tem sido muito lento, infelizmente. É muito frustrante ver que os negociadores têm 

negociado apenas baseados em suas perspectivas nacionais muito estreitas. Esta não 

é uma questão de uma nação individual, este é um assunto global”, disse Ban, em visita 

a Bratislava, na Eslováquia. 

Disponível em: <www.ebc.com.br/noticias/2015/10/ban-ki-moon-diz-que-nao-temos-plano-b- 

nem-planeta-b-e-apela-para-acordo-na-cop>. Acesso em: 19 out.. 2018. 

No trecho do artigo acima o autor cita os termos “Estados-membros” e “nação” como sinônimos, 
referindo-se a Estados-nação ou países, na verdade. Explique esses dois conceitos, de Estado e de 
nação, suas principais características e a tensão entre países, revelada pelo conteúdo do texto. 

 

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 C1/U1 

Grade de correção 

100% 

O aluno compreende os termos Estado e nação, sendo capaz de explicar que Estado 
é o conjunto de instituições do poder político, caracterizado pelos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário exercidos pelos governos. Já a nação é formada 
por um povo que possui em comum características como o idioma, costumes, 
crenças, etc. Também aponta que a tensão existente refere-se às dificuldades para 
negociação de um novo acordo climático, uma vez que muitos países sobrepõem 
seus interesses aos da comunidade internacional. 

50% 

O aluno identifica e entende de forma conceitual os termos pedidos, entretanto, 
não consegue conceituá-los de forma precisa e/ou não expressa que a tensão 
existente refere-se às dificuldades para negociação de um novo acordo climático, 
em razão de uma visão estreita dos negociadores, que procuram apenas valorizar 
seus próprios interesses. 

0% 
O aluno não é capaz de conceituar os termos pedidos, nem de reconhecer a 
existência de uma tensão entre países. 
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2. Leia o trecho a seguir. 

Os investimentos das estatais chinesas no Brasil concentram-se na área de 

infraestrutura, sobretudo energia e transportes, e no setor agropecuário. O 

embaixador brasileiro destaca a presença das empresas China Three Gorges e State 

Grid Brazil Holding S.A. no setor energético. No ano passado, a China Three Gorges 

assumiu a concessão das usinas hidrelétricas Jupiá e Ilha Solteira, no Rio Paraná. 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/relacao-bilateral-entre- 

brasil-e-china-e-dinamica-diz-embaixador-em-pequim>. Acesso em: 19 out. 2018. 

Descreva a atual relação econômica Brasil-China e aponte quais as principais áreas em que ela 
ocorre. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

Habilidade 
(EF08GE09) Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, distribuição e intercâmbio 
dos produtos agrícolas e industrializados, tendo como referência os Estados Unidos da América 
e os países denominados de Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C2/U1 

Grade de correção 

100% 

O aluno é capaz de identificar que as relações econômicas e comerciais entre Brasil 
e China aumentaram enormemente nas últimas décadas. Essas relações envolvem 
principalmente investimentos na infraestrutura de energia (hidrelétricas e 
termelétricas) e transportes (portos), assim como no agropecuário (frango e soja), 
sendo que a China é um dos maiores importadores desses produtos. 

50% 
O aluno é capaz de identificar que a China se tornou uma importante parceira 
comercial para o Brasil, mas não indicou as áreas de investimento chinês na 
economia brasileira.  

0% 
O aluno não é capaz de reconhecer o crescimento da atuação das empresas 
chinesas no mercado brasileiro nem de apontar as áreas em que ela ocorre. 

 

3. Leia o texto. 

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Kátia Abreu, defendeu 

[...] mais diálogo e harmonização de processos para ampliar o comércio entre Brasil e 

Estados Unidos. Ao abrir, pela manhã, o Diálogo Agrícola Brasil – Estados Unidos, na 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), ela afirmou que as duas 

nações são “gigantes na produção de alimentos e nas exportações” e não devem ser 

encaradas como inimigas ou adversárias. “Muito pelo contrário. Temos funções 

complementares, responsabilidades mútuas com a segurança alimentar mundial e 

devemos harmonizar, cada vez mais, nosso diálogo, começando pelos processos de 

importações e exportações”, afirmou a ministra. 

Disponível em: <www.ebc.com.br/noticias/economia/2015/10/katia-abreu-defende-mais-dialogo- 

para-ampliar-parceria-comercial-com-eua>. Acesso em: 19 out. 2018. 
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O comércio internacional é fiscalizado e regulamentado pela Organização Mundial do Comércio 
(OMC). Dessa forma, a OMC pode aplicar sanções aos países que descumprem as regras do 
comércio internacional. Explique que tipo de relações comerciais abusivas são praticadas por 
países desenvolvidos e quais sanções a OMC pode aplicar a esses países.  

Sanção: pena que corresponde à violação de uma lei. 

Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

Habilidade 
(EF08GE09) Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, distribuição e intercâmbio 
dos produtos agrícolas e industrializados, tendo como referência os Estados Unidos da América 
e os países denominados de Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C3/U1 

Grade de correção 

100% 

O aluno reconhece que os Estados Unidos e outro países desenvolvidos exercem 
práticas comerciais abusivas, como protecionismo econômico e sobretaxa de 
produtos de outros países, visando prejudicar o comércio dos países em 
desenvolvimento. Países que não cumprem com as regras da OMC podem ficar 
impedidos de conseguir recursos com o FMI e o Banco Mundial. 

50% 
O aluno é capaz de identificar que muitos países desenvolvidos praticam 
protecionismo econômico e sobretaxa de produtos de outros países, mas não 
aponta quais sanções podem ser aplicadas. 

0% 
O aluno não identifica as práticas protecionistas empregadas por países 
desenvolvidos, como os Estados Unidos, nem quais sanções a OMC pode aplicar no 
descumprimento das regras do comércio internacional. 

 

4. Leia a notícia a seguir. 

A partir do final da década de 1970, o neoliberalismo passou a ser adotado 

como modelo de desenvolvimento econômico por diversos países do capitalismo 

avançado. Durante a década de 1990, contudo, este modelo viria a ser seguido pelos 

governos do capitalismo periférico, incluindo aqueles historicamente identificados 

com as esquerdas, sobretudo na América Latina. [...] A hipótese aqui defendida é de 

que o processo de implantação do receituário neoliberal, defendido pelo Consenso de 

Washington, resultou em um profundo processo de desmantelamento do regime 

democrático-constitucional. 

Disponível em: <http://projeto.unisinos.br/rla/index.php/rla/article/view/825>. Acesso em: 19 out. 2018. 

Atualmente os países da América Latina, África e parte da Ásia são considerados “em 
desenvolvimento”. Até os países emergentes apresentam dependência econômica, financeira, 
tecnológica e cultural dos países desenvolvidos. Analise o papel desses países “periféricos” na nova 
DIT (Divisão Internacional do Trabalho), considerando o cenário mundial. 
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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 Aberta Capítulo/Unidade C2/U1 

Grade de correção 

100% 

O aluno reconhece que a DIT é a divisão de papéis no comércio na produção 
internacionais. Os países periféricos fornecem principalmente produtos primários 
aos países desenvolvidos que, por sua vez, exportam sobretudo produtos de alta 
tecnologia. 

50% 
O aluno consegue expressar que existe uma divisão internacional, na qual cada país 
possui seu papel, mas não identifica o papel dos países periféricos.  

0% O aluno não identifica que cada país possui uma função no comércio internacional. 

 

5. Observe os gráficos abaixo. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

Pirâmide etária da distribuição da população brasileira por sexo,  

segundo grupos de idade no Brasil – 2000 

 

Fonte: Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/frm_piramide.php?ano=2000&codigo= 

&corhomem=88C 2E6&cormulher=F9C189&wmaxbarra=180>. Acesso em: 21 out. 2018. 
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Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

Pirâmide etária da distribuição da população brasileira por sexo,  

segundo grupos de idade no Brasil – 2010 

 
Fonte: Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/frm_piramide.php?ano=2010&codigo=&corhomem=88C2E6&cormulher= 

F9C189&wmaxbarra=180>. Acesso em: 21 out. 2018. 

Compare os dados de 2000 e 2010 e explique as mudanças ocorridas nesse período, em relação à 
taxa de natalidade e à expectativa de vida. 

 

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 Aberta Capítulo/Unidade C5/U2 

Grade de correção 

100% 
O aluno é capaz de analisar as pirâmides etárias e de notar as diferenças entre a 
população do Brasil em 2000 e 2010, indicando diminuição da natalidade e 
crescimento da expectativa de vida. 

50% 
O aluno consegue compreender o que é revelado pelas pirâmides e suas indicações 
populacionais, mas não consegue identificar as diferenças entre os dois gráficos. 

0% 
O aluno não demonstra nenhum entendimento sobre como ler ou interpretar uma 
pirâmide etária. 
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6. Leia o texto. 

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos pediu hoje mais tempo a um 

juiz federal para reunir famílias separadas na fronteira do país com o México, como 

resultado da política de imigração de tolerância zero da administração do presidente 

dos Estados Unidos, Donald Trump. Na semana passada, uma decisão judicial deu 30 

dias de prazo para que o governo norte-americano devolva aos pais considerados 

ilegais, crianças que foram levadas a abrigos. 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-07/departamento-de-justica- 

pede-mais-prazo-para-reunir-familias-separadas>. Acesso em: 19 out. 2018. 

O governo estadunidense vem endurecendo as restrições impostas à entrada de imigrantes nos 
Estados Unidos, um dos destinos mais frequentes de migrantes latino-americanos. Explique por 
que tantos migrantes buscam chegar a esse país e explique a situação do México em relação às 
migrações no continente americano, considerando sua posição geográfica. 

 

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 C7/U2 

Grade de correção 

100% 

O aluno é capaz de reconhecer que os fluxos migratórios das populações da América 
Latina para os EUA são motivados pela busca por melhores condições de vida e 
trabalho. Pelo fato de fazer fronteira com os Estados Unidos, o território mexicano 
constitui uma porta de entrada para muitos imigrantes latino-americanos que têm 
como destino o país. Além disso, do México também partem muitos emigrantes 
para os Estados Unidos. 

50% 
O aluno demonstra algum entendimento sobre esse fluxo migratório e suas 
motivações, mas não identifica a posição particular do México como origem e país 
de transição de migrações. 

0% 
O aluno não comenta nada sobre esse fluxo migratório e suas motivações, nem 
sobre a situação do México nesse contexto. 
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7. Os curdos formam a maior nação sem Estado do mundo. Os cerca de 40 milhões de curdos estão 
espalhados por países como Turquia, Síria e Iraque em uma região conhecida como Curdistão. 
Caracterizar os curdos como uma nação sem Estado significa que eles 

a) não exercem soberania sobre o seu território. 

b) são semelhantes às nações indígenas do Brasil. 

c) possuem governo próprio, com um chefe de Estado que os representa na ONU.  

d) possuem uma forte semelhança cultural, como língua e história.  

 

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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C1/U1 

Justificativas 

a 
Estado é o conjunto de instituições do poder político que atua soberanamente em um 
território que abriga uma nação. No caso dos curdos, eles não exercem soberania sobre 
o seu território, que está sob o controle de vários outros Estados. 

b 
As nações indígenas brasileiras não aspiram à formação de um Estado moderno, como 
os Estados-nação, apesar de exaltarem o desejo de manter suas tradições.  

c 
Os curdos não podem ter um chefe de Estado, com representação na ONU, pois não 
constituem um Estado-nação. 

d 
Toda nação é constituída por laços culturais e históricos. Porém, não é isso que 
caracteriza os curdos como uma nação sem Estado, e sim o fato de não exercerem 
soberania sobre o seu território.   

 

8. O último filme mudo de Charles Chaplin, Tempos modernos, foi lançado nos Estados Unidos em 1936 
e focalizava a vida urbana estadunidense e a sociedade industrial caracterizada pela produção com 
base no fordismo. O ritmo de trabalho desse sistema de produção era baseado no(a): 

a) rendimento individualizado. 

b) demanda e trabalho em grupo. 

c) controle integrado no processo. 

d) ritmo das máquinas e da esteira. 
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Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

Habilidade 
(EF08GE09) Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, distribuição e intercâmbio 
dos produtos agrícolas e industrializados, tendo como referência os Estados Unidos da América 
e os países denominados de Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C2/U1 

Justificativas 

a 
Embora o trabalho fosse especializado, seu rendimento era determinado pelas 
máquinas. Além disso, eram desenvolvidos trabalhos mecânicos e automáticos. 

b 
Essa afirmativa refere-se ao Toyotismo, pois seu ritmo era determinado pela demanda 
para evitar o desperdício. 

c 
O controle de qualidade integrado ao processo de produção refere-se ao Toyotismo, 
enquanto o fordismo prezava pela redução do tempo de produção. 

d 
No fordismo, o ritmo de trabalho era estabelecido pelas máquinas e esteiras. O 
trabalho era especializado e a produção em série. 

 

9. Mercosul e a União Europeia são, atualmente, blocos econômicos de modalidades diferentes. 
Indique, respectivamente, essas modalidades. 

a) Mercado Comum e Zona de Livre Comércio. 

b) Acordo de Livre Comércio e União Aduaneira. 

c) União Aduaneira e União Econômica e Monetária. 

d) União Econômica e Monetária e Mercado Comum. 

 

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 C2/U1 

Justificativas 

a 
Essas modalidades de blocos econômicos representam, respectivamente, uma etapa pela 
qual já passou a União Europeia ou que deverá ser atingida pelo Mercosul e o Nafta. 

b 
Essas modalidades de blocos econômicos representam, respectivamente, Nafta e 
Mercosul. 

c Mercosul – União Aduaneira e União Europeia – União Econômica e Monetária. 

d 
Ambas as modalidades de blocos econômicos representam a União Europeia, sendo 
que pela segunda esse bloco já passou. 
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10. Observe o gráfico: 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

Pirâmide etária da Alemanha em 2016 

 
Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Population_pyramid_of_Germany_2016.png>. Acesso em: 26 set. 2018. 

Observando a pirâmide etária da Alemanha em 2016, podemos concluir que esse país possui: 

a) baixa fecundidade e elevada expectativa de vida. 

b) elevadas natalidade e mortalidade. 

c) aumento da força de trabalho. 

d) superavit previdenciário. 

 

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 C5/U2 

Justificativas 

a 
A pirâmide etária alemã indica baixa fecundidade e elevada expectativa de vida, 
resultado do nível de desenvolvimento econômico e social do país. 

b A pirâmide alemã indica baixa natalidade e mortalidade. 

c 
A pirâmide indica a redução da taxa de natalidade, o que resulta na falta de mão de 
obra, uma das preocupações atuais dos governos de alguns países na Europa. 

d 
A elevada expectativa de vida, como se vê na pirâmide, indica o envelhecimento da 
população e aumenta os custos previdenciários.  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

1º bimestre – Gabarito 

Sugestões para reorientar o planejamento 

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. 

 

A habilidade visa a compreensão dos conceitos de Estado, nação, território, governo e país, e como 

estão relacionados a várias situações geopolíticas no mundo: disputas territoriais, conflitos separatistas, 

luta por autonomia, reconhecimento internacional para criação de um Estado, entre outras.  

Atividade 

Em sala de aula, produza uma aula dialogada, expondo os conceitos de nação, território, 

governo e país. Pergunte aos alunos se conseguem pensar em situações geopolíticas no mundo atual 

em que esses conceitos se fazem presentes, ajudando-os a elencar em conflitos, disputas e outras 

situações geopolíticas contemporâneas. Em seguida, anote as palavras na lousa e peça aos alunos que, 

no caderno, escrevam a definição de cada conceito com suas próprias palavras e os exemplifiquem por 

meio de uma situação concreta, com base no que foi discutido em sala.  

 

Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

Habilidade 
(EF08GE09) Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, distribuição e intercâmbio 
dos produtos agrícolas e industrializados, tendo como referência os Estados Unidos da América 
e os países denominados de Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). 

 

A habilidade visa à compreensão das relações entre países no âmbito político-econômico na 

atual ordem mundial de intenso fluxo comercial internacional. É fundamental que o aluno seja capaz 

de analisar situações comerciais envolvendo o Brasil, assim como a atuação dos organismos 

internacionais na regulamentação e fiscalização das relações entre países. 

Atividade 

Analise com os alunos um mapa com o fluxo comercial entre países (pode ser um mapa temático, 

com setas indicando a entrada e saída de mercadorias) e indique os principais fluxos que envolvem o Brasil. 

Discuta a atual fase do capitalismo e o aumento da produção e circulação de produtos pelo mundo, 

destacando que alguns países praticam, de maneira contraditória, um protecionismo econômico que pode 

prejudicar a intensa circulação de mercadorias pelo mundo. Explique que a OMC condena tal prática, 

aplicando sanções aos países que a empregam. Então, peça que pesquisem notícias recentes sobre o 

comércio internacional realizado pelo Brasil e identifiquem que tipos de produtos o país exporta e importa. 

Estimule a reflexão sobre o papel do país no comércio internacional.  
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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. 

 

A habilidade visa identificar as relações econômicas entre os países e o papel de cada um 

nessas relações. Ao longo da história do capitalismo, o cenário comercial internacional foi 

caracterizado pela chamada Divisão Internacional do Trabalho (DIT), que determina o papel de cada 

país, ou grupo de países, nas relações comerciais. A nova DIT impõe aos países periféricos o papel de 

exportadores de produtos primários e importadores de produtos industrializados e/ou tecnológicos.  

Atividade 

Peça aos alunos que pesquisem quais os principais produtos na pauta de 

exportação/importação no comércio internacional e que indiquem suas origens e destinos, tirando 

conclusões com base nos dados. Após a pesquisa, eles devem perceber que a maioria dos países 

periféricos participam da nova DIT como exportador de produtos primários, principalmente. Mostre 

como era a DIT durante outros períodos para que possam perceber que as relações não mudaram de 

modo significativo. 

 

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). 

 

A habilidade visa à análise da dinâmica demográfica de um país, considerando os vários 

aspectos que indicam as condições socioeconômicas de sua população. Tais características podem ser 

verificadas ao observar uma pirâmide etária, onde estarão presentes informações como taxa de 

fecundidade e expectativa de vida. 

Atividade 

Analise, junto com os alunos, duas pirâmides: uma de um país desenvolvido e outra de um país 

em desenvolvimento. Compare-as e apresente as diferenças. As pirâmides poderão ser projetadas 

para toda a turma ou, se não por possível, impressas e distribuídas para grupos de dois ou três alunos. 

Leve-os a pensar sobre os motivos que tornam a dinâmica demográfica dos países diferentes.  

  



 

 

Material Digital do Professor 

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. 

 

A habilidade visa a compreensão do intenso deslocamento populacional no mundo ao longo 

do tempo, motivado por fatores econômicos, naturais, entre outros. Os alunos devem ser capazes de 

identificar esses fluxos em várias ocasiões e compreender que os principais destinos procurados pelos 

migrantes são países desenvolvidos, uma vez que essas pessoas estão em busca de melhores condições 

de vida. 

Atividade 

Peça aos alunos que identifiquem para onde vão a maioria dos imigrantes da América Latina e 

quais são as suas motivações. Instrua-os a pesquisar em jornais notícias sobre as atuais políticas 

migratórias dos Estados Unidos e quais estão sendo seus resultados. Estimule a reflexão sobre as ações 

do governo estadunidense e as consequências para os imigrantes. 


