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1. Observe a imagem abaixo. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Pintura de uma indústria química em Ludwigshafen, Alemanha, 1881,  

do artista Robert Friedrich Stieler (1847-1908). 

Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Industrial_Revolution#/media/File:BASF_Werk_Ludwigshafen_1881.JPG>. 

Acesso em: 17 out. 2018. 

Considerando a cena retratada na pintura, indique duas modificações da paisagem que podem 
ser consideradas consequências da Segunda Revolução Industrial. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na Europa, na Ásia e na Oceania 

Habilidade 
(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as consequências  
dos usos de recursos naturais e das diferentes fontes de energia (tais como termoelétrica, 
hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes países. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C1/U1 

Grade de correção 

100% 
O aluno indica que a Segunda Revolução Industrial causou, por exemplo, a expansão 
dos espaços urbanos; a utilização de novas fontes de energia e a ampliação do uso 
das já existentes, inclusive resultando em poluição atmosférica.  

50% 
O aluno indica apenas uma modificação na paisagem provocada pela Segunda 
Revolução Industrial. 

0% 
O aluno não indica nenhuma modificação na paisagem provocada pela Segunda 
Revolução Industrial. 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Industrial_Revolution#/media/File:BASF_Werk_Ludwigshafen_1881.JPG


 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

1º bimestre – Gabarito 

2. A Terceira Revolução Industrial promoveu várias mudanças no mundo do trabalho. Aponte duas 
consequências sociais dessas mudanças. 

 

Objeto(s) 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 C2/U1 

Grade de correção 

100% 

O aluno reconhece que a partir da revolução técnico-científica surgiram novas 
profissões que dependem de trabalhadores qualificados, excluindo do mercado de 
trabalho aqueles que não possuem formação educacional. Além disso, em muitos 
casos a mão de obra é substituída por robôs e sistemas informatizados, o que 
elimina muitos postos de trabalho e gera desemprego estrutural. 

50% 
O aluno reconhece apenas uma consequência das mudanças causadas pela 
revolução técnico-científica. 

0% O aluno não identifica nenhuma consequência da revolução técnico-científica. 
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3. Observe a imagem abaixo. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Máquina agrícola. 

Relacione a modernização da agropecuária, o processo de urbanização e o aumento do desemprego 
estrutural nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, particularmente nos emergentes, 
como é o caso do Brasil. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Cadeias industriais e inovação no uso dos recursos naturais e matérias-primas 

Habilidade 
(EF09GE12) Relacionar o processo de urbanização às transformações da produção 
agropecuária, à expansão do desemprego estrutural e ao papel crescente do capital 
financeiro em diferentes países, com destaque para o Brasil. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C1/U1 

Grade de correção 

100% 

O aluno explica que a modernização da agropecuária nos países desenvolvidos  
e em desenvolvimento, particularmente nos emergentes, gerou desemprego 
estrutural (provocado pela implementação de inovações tecnológicas no campo  
que substituem a mão de obra). Isso estimulou a migração do espaço rural para  
o espaço urbano. Como consequência, a população dos espaços urbanos desses 
países supera a dos espaços rurais. Outras modificações nos territórios dos países 
desenvolvidos e emergentes ocorreram, como a estruturação de redes de 
transportes, de comunicação e de energia elétrica, e a intensificação dos fluxos  
de pessoas, mercadorias, capitais e informações. 

50% 
O aluno relaciona a modernização da agropecuária apenas ao desemprego 
estrutural, mas não é capaz de associá-la ao êxodo rural e à urbanização,  
nem apontar algumas características desse processo. 

0% 
O aluno não estabelece nenhuma relação entre modernização do campo, 
desemprego estrutural e urbanização. 
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4. Observe o esquema abaixo, que apresenta um resumo da cadeia de produção industrial. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Descreva como funciona a cadeia industrial, explicando as possíveis consequências ambientais do 
aumento exacerbado da produção. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na Europa, na Ásia e na Oceania 

Habilidade 
(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as consequências  
dos usos de recursos naturais e das diferentes fontes de energia (tais como termoelétrica, 
hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes países. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C2/U1 

Grade de correção 

100% 

O aluno explica que uma cadeia industrial é o conjunto de etapas consecutivas em 
que os diversos insumos sofrem transformações, começando pela exploração dos 
recursos naturais, com o uso de energia. O aumento da produção nesse sistema 
pode se tornar insustentável, porque, para atender o mercado, é preciso extrair 
cada vez mais recursos naturais e utilizar fontes não renováveis e poluentes de 
energia, o que traz consequências como o esgotamento de matérias-primas e a 
poluição da atmosfera. 

50% 
O aluno explica apenas o funcionamento das cadeias industriais ou como esse 
processo de transformação de recursos naturais pode provocar consequências 
ambientais, mas não ambos. 

0% 
O aluno não explica o funcionamento das cadeias industriais nem aborda suas 
consequências ambientais. 
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5. Explique o que são as empresas multinacionais ou transnacionais e como elas influenciam no 
consumo e na cultura nos países em que atuam.  

 

Objeto(s) 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 C4/U2 

Grade de correção 

100% 

O aluno explica que as empresas multinacionais ou transnacionais são aquelas  
que possuem filiais em vários países do mundo. A maior parte das sedes dessas 
empresas encontra-se em um país desenvolvido. Elas se expandiram a partir da 
década de 1950 e atualmente respondem por parte dos fluxos financeiros no 
mundo, atuando nos mais diversos setores da economia. Ao disseminar seus 
produtos no mercado internacional, as multinacionais influenciam a assimilação de 
hábitos de consumo, o que repercute na cultura de diversos países, principalmente 
em razão do alcance que a publicidade tem na vida das pessoas. 

50% 
O aluno explica o que são as empresas multinacionais ou transnacionais, mas não 
explica de que forma podem influenciar no consumo e na cultura. 

0% 
O aluno não explica o que são as empresas multinacionais nem justifica sua 
influência no consumo e na cultura.  
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6. Explique o que é globalização financeira e qual é o seu papel na integração mundial. 
 

Objeto(s) 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 

100% 

O aluno explica que a globalização financeira corresponde ao fluxo internacional de 
capitais, composto principalmente de aplicações financeiras feitas por empresas 
multinacionais e bancos internacionais. Esses fluxos estão concentrados nos países 
desenvolvidos, considerados os centros da economia internacional, mas também 
englobam os países emergentes. A globalização financeira contribui para a 
integração mundial ao permitir que empresas multinacionais e bancos façam 
investimentos diretos no exterior, chamados de Investimento Estrangeiro Direto 
(IED). Esses investimentos podem ser a compra de parte de uma empresa ou até 
mesmo o empréstimo da matriz de uma transnacional para a sua filial, situada em 
outro país. 

50% 
O aluno explica o que é globalização financeira ou qual é seu papel na integração 
mundial. 

0% 
O aluno não explica o que globalização financeira ou qual é seu papel na integração 
mundial. 
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7. Leia o texto abaixo: 

O eurocentrismo existe e ainda sofremos os resultados da colonização, que se 

deu de forma diferente na América Latina e na Ásia pelos anglo-saxões. Na Índia, por 

exemplo, não houve a exterminação de tudo o que havia em termos de cultura, filosofia 

e outros princípios sociais. Ainda é possível ver, com certa clareza, detalhes do passado 

pré-colonial indiano, das sociedades que lá habitavam antes da colonização. 

LOPES, Marinas Alves. A hegemonia europeia e a falta da arte oriental no departamento de artes visuais da UnB. 2017.  

Disponível em: <http://periodicos.unb.br/index.php/metagraphias/article/view/27026/19325>. Acesso em: 1º nov. 2018. 

A hegemonia europeia que foi exercida no exemplo do texto é uma forma de 

a) conflito separatista. 

b) influência cultural. 

c) intervenção militar. 

d) exploração territorial. 

 

Objeto(s) 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 O texto não trata de conflitos separatistas. 

b 
No exemplo retratado no texto, a hegemonia europeia foi uma forma de dominação 
cultural implantada na Índia.  

c 
Apesar de intervenções militares terem sido uma forma da hegemonia europeia,  
elas não são exploradas no texto.  

d 
Apesar de a exploração territorial ter sido uma forma da hegemonia europeia, ela não  
é explorada no texto base.  

 
  

http://periodicos.unb.br/index.php/metagraphias/article/view/27026/19325
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8. Com a modernização da produção em vários setores econômicos, muitos postos de trabalho são 
eliminados, pois o(a): 

a) trabalho é modernizado, mas apenas nas montadoras de veículos. 

b) revolução técnico-científica ocasiona dispensa da mão de obra com qualificação profissional. 

c) condição do trabalhador ficou mais precária com o avanço desse processo. 

d) mão de obra é substituída por robôs ou sistemas informatizados. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Cadeias industriais e inovação no uso dos recursos naturais e matérias-primas 

Habilidade 
(EF09GE12) Relacionar o processo de urbanização às transformações da produção 
agropecuária, à expansão do desemprego estrutural e ao papel crescente do capital 
financeiro em diferentes países, com destaque para o Brasil. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C1/U1 

Justificativas 

a 
O trabalho é modernizado em vários setores econômicos, como indústria, comércio, 
agricultura e serviços. 

b 
A revolução técnico-científica demanda mão de obra qualificada, pois as tarefas  
se tornam mais elaboradas e específicas.  

c 
A modernização não piorou as condições de trabalho, embora tenha diminuído  
os postos de trabalho. 

d 
Com a modernização, a mão de obra vem sendo substituída por robôs e sistemas 
informatizados, aumentando assim o desemprego estrutural. 

 

9. No sistema de produção conhecido com toyotismo, as diferentes etapas são: 

a) projetadas em um sistema baseado em uma linha de montagem. 

b) baseadas na divisão do trabalho e especialização do operário em uma só tarefa. 

c) realizadas de forma combinada entre fornecedores, produtores e compradores. 

d) projetadas para aumentar a produção para além da capacidade de mercado. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na Europa, na Ásia e na Oceania 

Habilidade 
(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as consequências  
dos usos de recursos naturais e das diferentes fontes de energia (tais como termoelétrica, 
hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes países. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C2/U1 

Justificativas 

a O processo de produção baseada em uma linha de montagem é típico do fordismo. 

b 
O processo de produção em que a mão de obra é especializada e o trabalhador executa 
apenas uma atividade no processo é baseado no taylorismo/fordismo. 

c 
No toyotismo não se faz estoque do produto: a fabricação ocorre sob demanda,  
de modo que se economiza na armazenagem e evita-se desperdício. Dessa forma,  
o processo é articulado entre fornecedores, produtores e compradores. 

d No toyotismo, a produção ocorre sob demanda e não ultrapassa a capacidade de mercado. 
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10. Observe a imagem. 

Pixabay/<pixabay.com> 

 

Segundo muitos estudiosos, a mundialização designa a interconexão crescente entre os países do 
mundo ao longo dos últimos cinco séculos. Já a globalização corresponde à  

a) mundialização econômica, que compreende a padronização de hábitos globais, com a circulação 

de informações, de capitais de modo instantâneo e em escala global. 

b) aplicação de investimentos de países europeus em outros locais do mundo, inclusive no 

continente africano.  

c) fase das Grandes Navegações, que se intensificou com a Revolução Industrial, marcada pela 

invenção da máquina a vapor. 

d) instalação de fábricas na Europa e da exploração da África, com a retirada de diversos 

recursos minerais. 

 

Objeto(s) 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 C3/U1 

Justificativas 

a 
A globalização é considerada a fase mais recente do processo de mundialização, caracterizada 
pela tendência do mundo de se tornar um sistema integrado, com intensos fluxos de 
pessoas, capitais, mercadorias, e informações e estruturado por regras e hábitos globais. 

b 
A aplicação de investimento em outras localidades corresponde à segunda fase  
do processo de mundialização. 

c 
As Grandes Navegações (séculos XV e XVI) representam a primeira fase da 
mundialização, intensificada pelo processo de industrialização (XVIII-XIX). 

d  O período de exploração do território africano corresponde ao neocolonialismo. 
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Sugestões para reorientar o planejamento 

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. 

A habilidade visa a uma análise ampla do histórico de subjugação de vários povos e regiões 

aos interesses políticos e culturais do continente europeu. Nesse bimestre, ela se evidencia no 

estudo sobre o imperialismo, que foi marcado pela expansão das potências europeias para a África, 

Ásia e Oceania sob o viés da Segunda Revolução Industrial, pautada na modernização dos meios de 

produção. As novas colônias forneceram matérias-primas e o mercado consumidor europeu foi 

ampliado. Esse processo também foi marcado por uma série de mudanças: expansão dos espaços 

urbanos, que passaram a ter novas configurações; estruturação de redes ferroviárias; e utilização de 

novas fontes de energia e ampliação do uso das já existentes. 

Atividades 

Retome o conteúdo conceituando e contextualizando imperialismo, neocolonialismo e as 

revoluções industriais. Se necessário, utilize mapas e imagens. Posteriormente, peça aos alunos que 

se reúnam em grupos de aproximadamente cinco integrantes e façam uma pesquisa na internet ou 

no próprio livro didático buscando exemplos de como a hegemonia europeia foi exercida em diversas 

partes do planeta na época em questão. Na aula seguinte, proponha que apresentem suas descobertas 

para a turma e discuta os efeitos de cada intervenção. Assim, espera-se que os alunos entendam as 

relações entre os continentes e a hierarquia construída entre eles. 

 

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. 

Esta habilidade visa ao estudo das empresas multinacionais, que possuem filiais em vários 

países e cuja expansão ocorreu a partir da década de 1950. Hoje, essas empresas respondem por boa 

parte dos fluxos financeiros internacionais e suas receitas superam o PIB de vários países. Estão  

distribuídas em vários setores e desenvolvem produtos disseminados no mercado internacional que 

influenciam nos hábitos alimentares e culturais da população, que é influenciada pela indústria  

de entretenimento. 
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Atividades 

Peça aos alunos que se organizem em um círculo e escolha um aluno para ler o poema “Eu, 

etiqueta”, de Carlos Drummond de Andrade. Após a leitura, pergunte a eles qual é a relação  

desenvolvida entre a publicidade e as empresas multinacionais. Nessa conversa, explore como a  

publicidade cria a sensação de que precisamos dos produtos dessas empresas, como isso gera 

resultados positivos para elas e quais são os impactos ambientais causados pelo consumismo.  

Posteriormente, como tarefa de casa, solicite aos alunos que escrevam um texto sobre a relação do 

consumo com a paisagem. Espera-se que os alunos reconheçam o consumismo não apenas no nível 

global, mas também dentro de sua própria realidade e influenciando seus lugares de vivencia. 

 

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. 

Esta habilidade visa explorar os conceitos de globalização e mundialização. A globalização 

considerada como a atual fase do que é chamado de mundialização, consistindo em um processo de 

aproximação entre as diversas sociedades e Estados-nação existentes no mundo, nos âmbitos 

econômico, social, cultural ou político.  

Atividades 

Peça aos alunos que se dividam em cinco grupos e distribua a cada grupo um dos seguintes 

temas sobre a Organização Mundial do Comércio (OMC): acordos, princípios, rodadas de negociação, 

adesão de novos países, e Rodada Doha. Instrua-os a fazer uma pesquisa geral sobre os temas, 

sugerindo a página do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços sobre a OMC (disponível 

em: <http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/805-omc-

organizacao-mundial-do-comercio>. Acesso em: 2 nov. 2018). Na aula seguinte, organize-os em círculo 

para que possam expor o que foi encontrado. Com base no que comentarem, faça intervenções 

acrescentando pontos ou explicando questões em aberto. Após todos os grupos terem exposto seus 

resultados, estimule uma discussão sobre a importância da OMC para resolver conflitos relacionados 

ao comércio, de modo que os alunos entendam o seu papel no processo de globalização.  

 

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. 

Esta habilidade visa a análise da Terceira Revolução Industrial, marcada por profundas 

evoluções no campo tecnológico que promoveram o surgimento de novas profissões, aumentando 

http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/805-omc-organizacao-mundial-do-comercio
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/805-omc-organizacao-mundial-do-comercio
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a necessidade de mão de obra qualificada. Ao mesmo tempo em que novos postos de trabalho foram 

sendo estruturados, outros foram perdidos em virtude da substituição de trabalhadores por robôs 

e sistemas informatizados que aumentam a produtividade e o lucro das empresas.  

Atividades 

Selecione e apresente à turma um conjunto de inovações tecnológicas proporcionadas pela 

Terceira Revolução Industrial. Peça que eles as relacionem aos processos produtivos de diversas 

atividades econômicas. Exemplifique casos de postos de trabalho que ficaram obsoletos e foram 

substituídos por máquinas. Em seguida, organize-os em um círculo e promova uma roda de conversa 

sobre os impactos que a substituição de trabalhadores por máquinas pode gerar no mercado de 

trabalho. Lembre-se de apontar o desemprego estrutural como uma consequência muito importante 

desse fenômeno. Assim, espera-se que os alunos entendam os impactos sociais das mudanças 

técnicas e tecnológicas do período em que vivemos. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Cadeias industriais e inovação no uso dos recursos naturais e matérias-primas 

Habilidade 
(EF09GE12) Relacionar o processo de urbanização às transformações da produção 
agropecuária, à expansão do desemprego estrutural e ao papel crescente do capital 
financeiro em diferentes países, com destaque para o Brasil. 

Esta habilidade aborda o processo de urbanização, também decorrente da modernização 

da agropecuária, responsável por aumentar a produtividade no campo e promover uma intensa 

migração campo-cidade que aumentou a população urbana em vários países. A indústria também 

passou por transformações tecnológicas, a fim de aumentar a produtividade, o que gerou aumento 

de desemprego nos grandes centros urbanos. 

Atividades 

Explique como a Revolução Verde promoveu a mecanização da agricultura a fim de aumentar 

a produtividade. Peça aos alunos que tentem explicar quais foram os impactos dessa mecanização, 

como o intenso êxodo rural que levou muitos trabalhadores rurais a procurar postos de trabalho na 

cidade. Posteriormente, explique como as transformações no processo de produção são responsáveis 

pelo desemprego estrutural e proponha aos alunos que se reúnam em grupos de seis ou sete 

integrantes para discutir os efeitos do desemprego estrutural na sociedade. Por fim, peça aos grupos 

que exponham suas conclusões, complementando as respostas, se necessário. Assim, os alunos 

poderão entender melhor um fenômeno recorrente nas últimas décadas e que pode fazer parte da 

realidade em que vivem. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

1º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

Diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na Europa, na Ásia e na Oceania 

Habilidade 
(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as consequências  
dos usos de recursos naturais e das diferentes fontes de energia (tais como termoelétrica, 
hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes países. 

Esta habilidade analisa as cadeias industriais, que são o conjunto de etapas consecutivas em 

que os diversos produtos sofrem transformações. Sendo assim, toda cadeia produtiva começa pela 

exploração dos recursos naturais e se desenvolve por meio da utilização de uma fonte de energia. 

Um sistema produtivo se mostra insustentável quando, para atender o mercado, extrai recursos em 

excesso da natureza e utiliza fontes de energia não renováveis e poluentes. Consequentemente, 

esse sistema pode causar graves impactos na natureza, como o esgotamento de matérias-primas e 

a poluição da atmosfera. 

Atividades 

Retome os conteúdos relacionados ao uso da tecnologia nos sistemas e processos de produção. 

Pergunte aos alunos quais são as características principais do toyotismo e faça uma lista no quadro, 

completando-a caso eles não consigam pontuar todas. Posteriormente, organize-os em círculo e 

estimule-os a debater os impactos que esse sistema de produção pode gerar no espaço e na vida das 

pessoas, como o desemprego e a degradação do ambiente. Assim, os alunos poderão conectar esses 

efeitos prejudiciais à vida humana, compreendendo as consequências das cadeias industriais.  


