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1. Leia o texto a seguir: 

Na década de 80, o cenário mundial sofreu significativas transformações 

tecnológicas, organizacionais, geopolíticas, informacionais, comerciais e financeiras, 

institucionais, culturais, sociais inter-relacionadas. Objetivando entender as  

particularidades da nova ordem mundial em conformação, autores de diferentes 

áreas vêm cunhando designações e desenvolvendo formas de categorizá-la. Tais 

esforços tendem sempre a refletir as próprias preocupações e enfoques particulares 

das áreas a que tais autores pertencem. 

LASTRES, Helena M. M. Informação e conhecimento na nova ordem mundial. Disponível em 

<http://www.scielo.br/pdf/%0D/ci/v28n1/28n1a09.pdf>. Acesso em: 10 out. 2018. 

No período anterior à década de 1980, uma forma comum de se regionalizar o mundo era em 
países de 1º mundo (capitalistas), 2º mundo (socialistas) e 3º mundo (capitalistas pobres). Sendo 
assim, responda: 

a) Explique como as mudanças citadas no texto modificaram essas regionalizações. 

b) Indique qual é a regionalização econômica mundial mais aceita atualmente. 

c) Aponte onde o Brasil se encaixa nessa nova divisão e justifique sua resposta. 

 

Objeto(s) 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 C1/U1 

Grade de correção 

100% 

O aluno indica, em suas respostas: 
a) A resposta a esse questionamento é abrangente e pode envolver diversos fatores. 
Entre eles, é possível destacar a ascensão do modelo capitalista em detrimento do 
socialista e o advento da globalização, que facilita e potencializa os fluxos materiais 
e imateriais pelo mundo. 
b) Países desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos. 
c) O Brasil se enquadra entre os países emergentes, porque mesmo não havendo 
um alto índice de renda per capita, possui certo desenvolvimento tecnológico  
e é um país industrializado. 

50% 
O aluno conseguiu responder satisfatoriamente a pelo menos uma das questões  
e se aproximou de pelo menos uma entre as outras perguntas restantes. 

0% 
O aluno não conseguiu responder satisfatoriamente a nenhuma das três questões, 
demonstrando dificuldade em compreender as regionalizações atuais e históricas 
utilizadas na geopolítica. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo do item é avaliar a compreensão do estudante acerca das regionalizações 
possíveis nos âmbitos histórico e contemporâneo. Caso a análise das respostas não seja 
considerada satisfatória, peça aos alunos que façam uma pesquisa em casa sobre como é o 
processo de produção de algum gadget (produto tecnológico) que utilizam cotidianamente, 
por exemplo um smartphone. Oriente-os questionando de onde vieram as matérias-primas, 
onde ocorre a produção/montagem do produto e de onde vem a tecnologia nele agregada. 
Por fim, questione-os sobre os motivos da descentralização dessa produção, ou seja,  
da participação de vários países. Assim, terão recursos para discutir e entender qual  
é o papel de cada país nas diferentes etapas da fabricação do produto em questão. 

http://www.scielo.br/pdf/%0D/ci/v28n1/28n1a09.pdf
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2. As metas do milênio foram estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2000, 

com o apoio de 191 nações. São elas: 

Reprodução/ODM Brasil/PNUD/IPEA 

Objetivos de desenvolvimento do milênio (ODM) 

 

Tendo em vista a imagem acima e seus conhecimentos sobre o assunto, responda: a ONU conseguiu 
atingir todas as metas propostas? Explique o porquê citando três motivos. 

 

Objeto(s) 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 Aberta Capítulo/Unidade C3/U1 

Grade de correção 

100% 

O aluno indica que não, pois, apesar do grande desenvolvimento mundial em 
relação à produção de alimentos e aos avanços da medicina, sabe-se que os 
problemas supracitados ainda persistem. O aluno pode citar diversos fatores, como: 
1 – a existência de grande concentração de renda no mundo; 2 – alguns países 
ignoram o acordo; 3 – há pouca cooperação diplomática entre os países; 4 – em 
muitos casos, o interesse econômico supera o social e o ambiental, entre outros.  

50% 
O aluno entende que a maior parte das metas não foi atingida, mas consegue citar  
e explicar apenas um motivo corretamente. 

0% 
O aluno acredita que as metas foram atingidas e/ou não consegue citar nenhum 
motivo correto. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão foi avaliar a compreensão do aluno acerca da desigualdade persistente 
em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. Caso o resultado não seja satisfatório, 
divida a sala em 8 grupos, de modo que cada grupo fique com um objetivo do milênio. 
Solicite aos grupos que pesquisem dados sobre quais são as ações existentes no Brasil para 
que os objetivos sejam alcançados e quais problemas o país enfrenta para essa realização.  
Os próprios alunos podem propor soluções em um debate, que pode ser iniciado com um 
breve panorama sobre a ONU. Assim, eles terão melhor entendimento do funcionamento  
de organismos internacionais e das dificuldades encontradas por eles. 
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3. Leia o texto a seguir: 

Por Investimento Estrangeiro Direto (IED) entendem-se os fluxos internacionais 

de capitais pelos quais uma firma de determinado país cria ou expande uma filial sua 

em outro. A característica que diferencia esse tipo de investimento é que ele não 

envolve apenas uma transferência de recursos, mas também a aquisição do controle, 

de forma que a filial estabelecida faz parte da estrutura organizacional da firma. [...] 

Com relação às economias que mais remeteram IED, os Estados Unidos permanecem 

disparados em primeiro lugar, com US$ 329 bilhões, seguidos por Japão, com  

US$ 123 bilhões e China, com US$ 84 bilhões. Nesse ponto, a participação do Brasil 

é bastante modesta [...]. 

EGUREN, Alexandre Farias. O Reflexo do Investimento Estrangeiro Direto no mercado de shopping centers no Brasil.  

Universidade Federal de Pernambuco, 2014. Disponível em: <http://bit.ly/2OoR3T3>. Acesso em: 14 out. 2018. 

Tendo em vista as informações contidas no texto: 

a) Explique os motivos que levaram ao protagonismo dos três países citados.  

b) Cite um ponto positivo e um negativo do recebimento desse tipo de investimento para o Brasil. 

 

  

http://bit.ly/2OoR3T3
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Objeto(s) de 

conhecimento 
Os diferentes contextos e os meios técnico e tecnológico na produção 

Habilidade 
(EF08GE14) Analisar os processos de desconcentração, descentralização e recentralização 
das atividades econômicas a partir do capital estadunidense e chinês em diferentes regiões 
no mundo, com destaque para o Brasil. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C3/U1 

Grade de correção 

100% 

O aluno explica, no item a), que Estados Unidos, Japão e China possuem economias 
fortes e, com isso, conseguem fazer investimentos diretos em outros países, por 
exemplo, exportando filiais de indústrias. No caso dos EUA e do Japão, por 
investirem em pesquisa e desenvolvimento em seu território e, no caso da China, 
para aumento da produtividade e redução de importação. Além disso, o aluno cita 
em sua resposta ao item b) que para os países menos desenvolvidos que costumam 
receber esses investimentos, como o Brasil, é possível citar inúmeras consequências 
positivas (como aumento da renda, quantidade de empregos e melhora na 
infraestrutura) e negativas (aumento de danos ambientais, exploração do 
trabalhador, manutenção das desigualdades sociais). 

50% 
O aluno consegue explicar parcialmente os motivos de EUA, Japão e China serem os 
países que mais fazem esse tipo de investimento e destaca ao menos uma consequência 
dessas ações para o Brasil, ou consegue explicar totalmente alguma das duas. 

0% 
O aluno não explica os motivos de EUA, Japão e China serem os países que mais fazem 
esse tipo de investimento e não destaca as consequências dessas ações para o Brasil. 

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 dos mecanismos de 
globalização de atividades econômicas com base no capital estrangeiro. Para melhor 
entendimento dessa complexa dinâmica pelo aluno, busque um exemplo próximo: no caso 
de uma cidade grande, uma indústria/empresa que saiu dela para uma cidade menor; no 
caso de uma cidade pequena ou média, a existência de alguma empresa que veio de fora do 
país ou de uma grande cidade. Explore, então, onde se encontra a matriz dessa indústria e os 
motivos que levaram essa empresa a se deslocar. Não se esqueça de frisar a necessidade de 
analisar essa dinâmica em diferentes escalas: há empresas saindo de países ricos para países 
mais pobres, mas também se deslocando para diferentes regiões do próprio país (ex.: 
Sudeste > Nordeste), e ainda no mesmo estado, saindo de grandes metrópoles para cidades 
pequenas e médias. Apesar disso, os motivos são parecidos: busca de mão de obra mais 
barata, incentivos fiscais, leis ambientais mais amenas, menor preço da terra etc.  
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4. Leia o texto a seguir e, depois, observe a imagem: 

A economia informacional se desenvolve no âmbito planetário. Porém, este 

desenvolvimento é desigual, originando uma nova divisão internacional do trabalho 

entre países e áreas econômicas, cuja dinâmica determinará a evolução da economia 

mundial na próxima década. 

MANUEL, Castells. A economia informacional, a nova divisão internacional do trabalho e o projeto socialista. 1990.  

Disponível em <https://portalseer.ufba.br/index.php/crh/article/view/18807/12177>. Acesso em: 14 out. 2018. 

Wikipedia/Wikimedia Commons/Unesco 

Mundo: investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) – 2014 

 
Unesco. 

Explique como se dá a desigualdade relatada no texto, a partir da análise das informações  
representadas no mapa quanto ao investimento em pesquisa e desenvolvimento de novas 
tecnologias. 

 

  

https://portalseer.ufba.br/index.php/crh/article/view/18807/12177
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Objeto(s) de 

conhecimento 
Os diferentes contextos e os meios técnico e tecnológico na produção 

Habilidade 
(EF08GE13) Analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico na caracterização 
dos tipos de trabalho e na economia dos espaços urbanos e rurais da América e da África. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C3/U1 

Grade de correção 

100% 

O aluno explica que o desenvolvimento desigual trazido pelo texto se refere às 
diferentes funções dos países na nova divisão internacional do trabalho, que pode 
ser entendida ainda como uma relação de exploradores e explorados. O mapa 
reflete bem essa discrepância ao mostrar que países do norte (desenvolvidos)  
são os que mais investem em pesquisa e desenvolvimento e, portanto, possuem 
maior valor agregado em seus produtos, lucrando mais. Assim, os países menos 
desenvolvidos (como o Brasil e países da África), guardadas as devidas proporções, 
são os exportadores de matéria-prima (como gêneros agrícolas) ou mesmo os 
receptores de indústrias mais básicas. 

50% 
O aluno consegue transcrever as ideias trazidas pelo texto e pelo mapa, mas  
não consegue correlacioná-las às realidades de países subdesenvolvidos. 

0% 
O aluno não transcreve como se dá a desigualdade socioeconômica na nova divisão 
internacional do trabalho e não compreende a relação entre o texto e o mapa. 

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 dos investimentos 
estrangeiros em pesquisa e desenvolvimento. Caso o resultado da questão na avaliação  
não seja conforme o esperado, faça um debate, com base na interpretação do texto e da 
anamorfose, sobre os motivos das desigualdades apresentadas. Para incitar o debate, utilize 
questões como: Por que há tanta diferença entre os países do norte e do sul? Quais são  
os papéis desses países na nova divisão internacional do trabalho? Qual o papel do Brasil 
nessa divisão? Dessa forma, espera-se que os alunos compreendam, de maneira coletiva  
e colaborativa, como o investimento em pesquisa e inovação no mundo se distribui e quais 
as implicações dessa situação no mundo contemporâneo.  
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5. Observe o mapa a seguir: 

Reprodução/IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Mundo: acesso à internet – 2014 

 
IBGE. Atlas geográfico escolar. Disponível em: <https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_acesso_internet.pdf>. 

Acesso em: 8 nov. 2018. 

De acordo com as informações apresentadas e seus conhecimentos sobre a situação dos países na 
nova ordem mundial, compreende-se que 

a) a África aparece com condição positiva de acesso à internet, tendo em vista a diminuição das 

desigualdades, graças ao advento da globalização. 

b) o acesso desigual à internet é um indicador da manutenção das desigualdades, sendo os países 

desenvolvidos os principais detentores de tecnologia de ponta. 

c) Estados Unidos e países europeus possuem maior acesso à internet por terem taxa de 

exportação de produtos primários superior aos demais países, acarretando maiores ganhos. 

d) o grande avanço tecnológico do Brasil nos últimos anos fez com que o país aumentasse a 

arrecadação e se apresente hoje como local onde houve aumento do acesso à internet. 
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Objeto(s) 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 África apresenta, como continente, os piores índices de acesso à internet, tampouco 
teve considerável redução das desigualdades socioeconômicas. 

b 

Ao se observar o acesso à internet, pode-se observar, ainda, uma clara demarcação do 
tipo de regionalização que separa países do norte (desenvolvidos), com maior acesso  
à internet, e países do sul (subdesenvolvidos), representados com menos acesso à 
internet. Isso se dá pelos diferentes níveis de infraestrutura e acesso da população às 
novas tecnologias, ou seja, indicadores de desigualdades socioeconômicas no mundo. 

c 
Países desenvolvidos priorizam o investimento em pesquisa e desenvolvimento  
de novas tecnologias, por possuírem alto valor agregado, e costumam descentralizar  
a produção industrial e agrícola. 

d 
Analisando o mapa, pode-se perceber que, mesmo na América do Sul, países como 
Argentina e Chile possuem maior acesso à internet que o Brasil. Comparado com  
o mundo, diversos outros possuem situação melhor. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da atividade é mensurar a habilidade de interpretação de mapas, assim como  
a compreensão da importância da conectividade em países em desenvolvimento. Caso os 
resultados da atividade sejam considerados insuficientes, procure uma tabela com dados 
sobre o acesso à internet por continente e, em sala, peça aos alunos que se dividam em 
grupos. Distribua cópias da tabela para os grupos e os instrua a discutirem o motivo de haver 
diferentes graus de acesso à internet nos diferentes continentes. Posteriormente, peça que 
exponham os resultados à turma e faça comentários sobre as conclusões dos grupos. 
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6. Leia o trecho a seguir: 

Temer diz que Brasil nunca pensou em fechar ___________ 

[...] No mês passado, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, 

indeferiu pedido do governo de Roraima para o fechamento ____________ em razão 

da migração em massa de refugiados do regime de Nicolas Maduro, presidente da 

Venezuela. 

MELO, Karine. Temer diz que Brasil nunca pensou em fechar fronteiras. Agência Brasil. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-09/temer-diz-que-brasil-nunca-pensou-em-fechar-fronteiras>. Acesso em: 10 out. 2018. 

Indeferir: dar despacho contrário a; emitir decisão rejeitando (pedido, requerimento etc.). 

Assinale a alternativa que melhor completa as lacunas: 

a) a nação / do território. 

b) o país / do país. 

c) fronteiras / das fronteiras. 

d) o Estado / do governo. 

 

Objeto(s) 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 

Entendendo nação como sinônimo de “povo” e território como “extensão terrestre 
sobre a qual um Estado exerce soberania”, nota-se que o primeiro, por ser um conceito 
abstrato, não há como se fechar. Já o segundo conceito faria sentido se estivéssemos 
falando do país como um todo, mas a questão relatada no texto é apenas entre 
Venezuela e Brasil (Roraima). 

b 
O problema relatado no texto é apenas no limite entre Brasil e Venezuela. Logo, não  
se aplica à totalidade do país. Além disso, o pedido de fechamento veio de Roraima, 
não do governo federal. 

c 
Pensando em fronteira como uma linha que demarca os limites territoriais entre  
um país e outro, faz sentido dizer “fechar fronteira”, tornando a alternativa correta. 

d 
Entendendo o Estado como “o conjunto de população, governo e território que exerce 
soberania”, poderia ser uma opção, caso não estivéssemos falando apenas do limite 
com a Venezuela. Já “governo” não, pela questão tratar apenas de Roraima. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar a compreensão conceitual dos alunos acerca do termo 
“fronteira”. Caso os resultados não correspondam ao esperado, trabalhe com os alunos, 
além dos conceitos utilizados na questão, o mapa da América do Sul, que pode ser impresso 
ou projetado, conforme a disponibilidade da escola. Assim, o entendimento dos motivos  
de Roraima ser foco atual de problemas na fronteira pelo aumento da migração (fazer 
fronteira com a Venezuela) pode ficar mais claro. Aproveite o mapa para extrapolar e 
entender outras dinâmicas que envolvem necessariamente a proximidade física entre  
esses países. Por exemplo, a hidrelétrica binacional entre Brasil e Paraguai, o gasoduto  
Brasil-Bolívia e as disputas de território envolvendo o atual Uruguai. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-09/temer-diz-que-brasil-nunca-pensou-em-fechar-fronteiras
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7. Leia o texto a seguir: 

Pode-se afirmar que os primeiros contornos para a criação da Unasul foram 

arquitetados em 1985, quando Brasil e Argentina firmaram acordos bilaterais que 

impulsionaram a cooperação entre os dois países. Em 1991, foi criado o Mercosul, por 

meio da assinatura do Tratado de Assunção, reunindo Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai num bloco com ênfase para a abertura dos mercados, decorrente da ascensão 

das políticas neoliberais. A justificativa para a criação da Unasul está associada à 

priorização da América do Sul, como esboçado nas palavras do ex-secretário-geral do 

Itamaraty Luiz Felipe de Seixas Corrêa (2007): “O Mercosul, o mais bem concebido de 

todos os mecanismos de integração, alavancou a ideia de América do Sul, região de 

convergência política e de integração econômica, em substituição à América Latina, 

desde que o México se orientou para o norte”. 

COSTA, Natália Pinheiro da. A Unasul como Instrumento de Solução Pacífica dos Conflitos: o Caso Boliviano. UFPB.  

Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 10(18) p. 67-89, jan-jun 2010. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/ 

revistas-unimep/index.php/cd/article/view/562>. Acesso em: 13 out. 2018. 

De acordo com o texto e seus conhecimentos, assinale a alternativa que apresenta motivos para a 
criação dos blocos citados no trecho. 

a) Possibilitar maior integração dos povos sul-americanos e fortalecimento econômico entre os 

membros. 

b) Fortalecer a América do Sul para se fechar como um grande bloco, para impedir a influência 

norte-americana. 

c) Possibilitar a integração do México com o restante da América do Sul, livrando-o da dependência 

dos Estados Unidos. 

d) Possibilitar o livre fluxo de mercadorias e pessoas para a redução das desigualdades 

socioeconômicas entre os países-membros. 
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Objeto(s) de 

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

Habilidade 
(EF08GE12) Compreender os objetivos e analisar a importância dos organismos de 
integração do território americano (Mercosul, OEA, OEI, Nafta, Unasul, Alba, Comunidade 
Andina, Aladi, entre outros). 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C2/U1 

Justificativas 

a 
Apesar de o Mercosul focar mais na questão econômica e de o Unasul ter buscado ser 
mais abrangente, os dois blocos visam uma maior integração de seus países-membros. 

b 
Apesar de buscar o fortalecimento, o bloco não visa se opor terminantemente aos 
Estados Unidos nem deixar de ter relações com eles, apenas ser menos dependente. 

c 
Nenhum dos dois blocos visam ao México. Este já se encontra no Nafta, com os EUA  
e o Canadá. 

d Nenhum dos dois blocos visam ao livre fluxo de pessoas. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da atividade proposta é mensurar a compreensão dos alunos sobre os blocos 
econômicos criados nas Américas. Caso os resultados não atinjam as expectativas, organize 
uma apresentação em grupos dos organismos de integração do território americano. Ao 
fazer o esforço da pesquisa e a montagem de trabalho, bem como o de passar determinado 
conhecimento adiante, os alunos conseguem desenvolver sua autonomia e fixar melhor esse 
conteúdo. Ao final de cada apresentação, peça ao grupo que promova um debate, com base 
nas notícias dos últimos 5 anos, para entender a situação atual desses grupos, bem como  
se conseguiram ou estão perto de conseguir o que seus objetivos iniciais propunham. 

 

8. Compare os dados a seguir: 

AJG Simoes/CA 

Principais exportações dos Estados Unidos (2016) 

 
Observatory of Economic Complexity.  

Disponível em: <https://atlas.media.mit.edu/pt/visualize/tree_map/hs92/export/usa/all/show/2016/>. Acesso em: 8 nov. 2018. 
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AJG Simoes/CA 

Principais exportações do Brasil (2016) 

 
Observatory of Economic Complexity.  

Disponível em: <https://atlas.media.mit.edu/pt/visualize/tree_map/hs92/export/bra/all/show/2016/>. Acesso em: 8 nov. 2018. 

A comparação entre os dados trazidos pelas tabelas permite afirmar que 

a) os Estados Unidos conseguem exportar mais produtos que o Brasil e, por isso, conseguem 

maior arrecadação comparada. 

b) os principais produtos que o Brasil exporta possuem baixo valor agregado, o que implica em 

uma menor expressividade de arrecadação se comparado aos EUA. 

c) as condições naturais do Brasil são favoráveis à exportação de produtos primários, o que 

justifica o baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. 

d) os Estados Unidos, por exportarem principalmente produtos de alto valor agregado, se tornam 

protagonistas e independentes sobre as importações vindas de outros países. 
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Objeto(s) 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 
As tabelas não trazem uma relação de quem exporta mais. Além disso, o que explica  
a maior arrecadação dos EUA são os produtos com maior valor agregado pela inserção 
de tecnologia. 

b 
Como podemos observar nas imagens, o Brasil exporta principalmente produtos 
primários (oriundos de mineração e agropecuária), naturalmente mais baratos  
se comparados a produtos com maiores refinamentos. 

c 

Apesar de as condições naturais favorecerem a exploração de recursos primários,  
isso não justifica o baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento, pois 
poderíamos, assim, aumentar o valor dos nossos produtos e ser menos dependentes  
da compra de nossos produtos básicos. 

d 
Apesar de exportarem produtos caros, os EUA precisam de grandes quantidades  
de matérias-primas ou mesmo de outros países para instalarem suas indústrias mais 
básicas. Há, hoje, grande interdependência global. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar a capacidade dos alunos de compreender gráficos e aplicar 
suas informações – no caso, a comparação entre as exportações de Brasil e EUA – na 
construção do conhecimento. Caso os resultados da atividade não alcancem as expectativas, 
o site apresentado (https://atlas.media.mit.edu/pt) mostra a possibilidade da construção 
interativa de mapas, gráficos e tabelas. Se possível, leve os alunos a um laboratório de 
informática e oriente-os a pesquisar dados relativos à importação e exportação de diversos 
países (por exemplo, selecione um país de cada continente para cada grupo), ou peça-lhes 
que façam a pesquisa em casa ou em seus celulares. Com os dados em mãos, promova  
um seminário para a discussão dos resultados obtidos. Busque explorar as causas e 
consequências das diferenças encontradas nos tipos de produtos importados e exportados 
dos países selecionados. Assim, pode-se construir no aluno uma autonomia pela busca  
de informações, bem como estimular uma análise crítica, em escala global, desses 
conhecimentos geográficos. 

 

  

https://atlas.media.mit.edu/pt
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9. Analise a imagem a seguir: 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

Mundo: línguas faladas – 2012 

 
CALDINI, Vera; ÍSOLA, Leda. Atlas geográficos Saraiva. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 180. 

De acordo com o mapa, pode-se afirmar que: 

a) Trata-se de um planisfério, no qual é demonstrado, pelo uso de diferentes cores, informações 

que extrapolam fronteiras nacionais. 

b) Trata-se de uma anamorfose, mas há erros, já que alguns países estão representados com 

grande distorção se comparado à realidade. 

c) Trata-se de um planisfério, e a diferença de tamanho entre os países se dá pela proporcionalidade 

entre a real extensão territorial e o mapa representado. 

d) Trata-se de uma anamorfose, e as distorções da representação se dão de acordo com o tamanho 

do investimento em pesquisa e desenvolvimento. 
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Objeto(s) 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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C1/U1 

Justificativas 

a 
Pela presença de rigores cartográficos, podemos chamar planisfério. Além disso,  
são demonstradas as diferentes línguas faladas no mundo – fator cultural. 

b 
O mapa não é uma anamorfose, pois não representa os dados com base em distorções 
no território.  

c  
e d 

Apesar de se tratar de um planisfério, não existem diferentes proporções na 
representação dos continentes; as diversas cores são utilizadas para diferenciar  
as línguas faladas em cada local.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Se o aluno marcou as alternativas “b” e “d”, pode indicar que não entendeu a diferença 
entre o que é uma anamorfose e um planisfério e o uso dessas duas formas de 
representação.  Caso tenha assinalado a alternativa “c”, pode indicar certa dificuldade na 
interpretação dos dados, bem como do conhecimento prévio da diferença entre países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos. Para resolver uma possível defasagem na compreensão 
do conteúdo, extrapole a questão. Pode-se fazer um debate, com a interpretação de uma 
anamorfose, sobre os motivos das diferenças apresentadas. Utilize questões como: Por que 
há tanta diferença no tamanho dos países? O que essa diferença representa? Além disso, 
apresente outros tipos de anamorfose e faça interpretações em conjunto com os alunos. 
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10. Leia os textos a seguir: 

A realidade mostra que Colômbia e Peru, com o acordo bilateral com os 

Estados Unidos e com adesão à Aliança do Pacífico, perseguem antigos objetivos de 

abertura comercial e estreitamento dos laços com a potência do norte e maior  

inserção no mercado Ásia-Pacífico. Seguindo outra direção, os governos da Bolívia e 

Equador conformaram a ALBA antes mesmo da criação da Aliança do Pacífico, e se 

alinharam ao protagonismo venezuelano e a seus ideais bolivarianos. A rachadura 

criada no seio do bloco denota direções distintas em que caminham seus membros, 

contribuindo fortemente para o enfraquecimento do antigo projeto andino. 

BRESSAN Regiane Nitsch Bressan; LUCIANO Bruno Theodoro. A Comunidade Andina no século XXI: entre bolivarianos  

e a Aliança do Pacífico. Revista de Sociologia e Política vol. 26 n. 65. Curitiba. 2016.  

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1678-987317266504>. Acesso em: 13 out. 2018.  

Venezuela sela saída da CAN e espera por entrada no Mercosul 

Em 2006, Chávez optou por tirar seu país da CAN depois de que a Colômbia e 

o Peru anunciaram que negociavam tratados de livre-comércio (TLC) com os Estados 

Unidos, o que o venezuelano considerou um desrespeito ao acordo andino. 

VILLOUTA, Aldo Rodríguez. Venezuela sela saída da CAN e espera por entrada no Mercosul. G1.  

Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/04/venezuela-sela-saida-da-can-e-espera-por-entrada-no-mercosul.html>.  

Acesso em 13 out. 2018. 

Atentando-se à época dos dois trechos, a posição da Venezuela citada nos textos pode ser 
explicada, entre outros, pelo(s) seguinte(s) fator(es): 

a) Criação de um novo bloco econômico, a Aliança do Pacífico, menos dependente dos Estados 

Unidos.  

b) Desejo de estreitar relações com os Estados Unidos e assim buscar menor desigualdade 

socioeconômica para o seu povo. 

c) Oposição histórica frente aos Estados Unidos e possibilidade de ganhos socioeconômicos 

com a aproximação de potências regionais como o Brasil. 

d) Possibilidade de o Mercosul, principalmente do Brasil, virar um bloco mais consolidado e 

poderoso que o Nafta a curto prazo, tomando o protagonismo dos EUA. 

 

  

http://dx.doi.org/10.1590/1678-987317266504
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/04/venezuela-sela-saida-da-can-e-espera-por-entrada-no-mercosul.html
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Objeto(s) de 

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

Habilidade 
(EF08GE07) Analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos da  
ascensão dos Estados Unidos da América no cenário internacional em sua posição de 
liderança global e na relação com a China e o Brasil. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C2/U1 

Justificativas 

a 
Como trazido pelo primeiro texto, a Aliança do Pacífico é formada pelos EUA e dois 
países menos desenvolvidos, Colômbia e Peru. Dessa forma, é provável que tal acordo 
favoreça o lado mais forte. 

b Venezuela e EUA possuem longo histórico de tensões diplomáticas. 

c 
O governo venezuelano possui forte aversão aos EUA e pode ver, no Mercosul, 
possibilidade de se fortalecer e diminuir a dependência aos norte-americanos. 

d 
Por se formar majoritariamente de países subdesenvolvidos e emergentes, não se pode 
afirmar a possibilidade de o Mercosul fazer frente, em pé de igualdade, às potências mundiais. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar a compreensão do aluno sobre questões diplomáticas  
e políticas contemporâneas entre os países da América, de forma geral, tendo em vista, 
especialmente, o protagonismo norte-americano nessas relações. Caso o resultado da 
atividade não seja conforme o esperado, diferencie com os alunos a questão histórica das 
relações trazidas no texto com o momento atual vivido pela Venezuela. Promova um debate 
acerca dos problemas socioeconômicos vividos por esse país e as consequências disso para  
o Brasil. Explore o desligamento da Venezuela do Mercosul, bem como a questão do grande 
aumento de migrantes para o Brasil. Durante o debate, explore também questões 
relacionadas à xenofobia, a fim de enriquecer a visão dos alunos e combater preconceitos. 
Pode-se discutir, ainda, a questão da migração dos mexicanos aos EUA, que, apesar  
de estarem em um mesmo bloco econômico, são fortemente impedidos de migrarem, 
escancarando os limites e interesses por trás deste bloco. 

 


