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1. O texto a seguir trata do fluxo migratório de brasileiros para Portugal. 

Basta caminhar alguns minutos pelas ruas de Lisboa para perceber a 

quantidade de brasileiros por todos os lados. Apenas em 2017, cerca de 870 mil 

turistas brasileiros visitaram o país. Mas não é só. Os brasileiros são a maior 

comunidade de estrangeiros residentes em Portugal. Oficialmente, são cerca de 80 

mil pessoas, mas especialistas afirmam que este número é bem maior. Os dados são 

do Instituto Nacional de Estatísticas. 

 CAZARRÉ, Marieta. Fugindo da crise e da insegurança, brasileiros migram para Portugal. Agência Brasil, 8 maio 2018. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-05/fugindo-da-crise-e-da-inseguran%C3%A7a- 

brasileiros-migram-para-portugal>. Acesso em: 18 out. 2018. 

Descreva duas razões para a grande presença de brasileiros em Portugal. 

 

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 C1/U1 

Grade de correção 

100% 

O aluno menciona a busca por melhor qualidade de vida e por estabilidade 
econômica como fatores que favorecem o fluxo migratório de brasileiros para 
Portugal. O texto se refere a um tipo de deslocamento para áreas consideradas 
desenvolvidas ou ricas, comumente chamadas de Primeiro Mundo. 

50% O aluno cita apenas uma razão para o fluxo migratório indicado.  

0% 
O aluno não consegue perceber que o texto trata de uma fuga de imigrantes em 
busca de melhores condições de vida, em que os fatores econômicos são 
determinantes. 
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2. Observe o mapa a seguir. 

População mundial abaixo da linha de pobreza (2008) 
Banco de Imagens/Arquivo da editora  

 
Fonte: elaborado com base em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Percent_poverty_world_map.png>. Acesso em: 25 ago. 2018. 

A leitura do mapa revela alguns dados sobre a pobreza absoluta em termos mundiais. Faça uma 
interpretação dessas condições evidenciando os continentes americano e africano. 

 

Objeto de 
conhecimento 

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

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

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C2/U1 

Grade de correção 

100% 

O aluno reconhece que, nas áreas marcadas em azul, há menos pessoas abaixo da 
linha de pobreza e, nas áreas assinaladas com cores mais quentes (de amarelo a 
vermelho), há mais pessoas abaixo dessa linha, o que indica maior pobreza absoluta. 
Sendo assim, o continente africano apresenta elevada concentração de casos de 
pobreza absoluta, ao contrário do continente americano. 

50% 
O aluno percebe que muitas pessoas vivem abaixo da linha de pobreza na África, 
mas não compreende que esse percentual é menor na América, ou vice-versa. 

0% O aluno não interpreta adequadamente as informações do mapa. 
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3. Leia o texto a seguir, que estabelece uma relação entre os condicionantes físico-naturais e a 
ocupação humana. 

O progresso tem mudado a vida nos desertos. As lavouras irrigadas vêm 

sendo abastecidas por água proveniente de grandes rios, através de gigantescos 

sistemas de canalização. Oásis aonde antes só se chegava de camelo hoje dispõem de 

aeroportos e postos de gasolina. 

Outras áreas desérticas vêm sendo ocupadas para extração de petróleo, em 

países como a Arábia Saudita, Iraque e Irã [...]. Além disso, há minerais que se 

formam exatamente em áreas desérticas, como nitrato de sódio [...]. 

BRANCO, Pércio de Moraes. Desertos. CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 18 ago. 2014. Disponível em: 

<http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/Canal-Escola/Desertos-1276.html>. 

Acesso em: 18 out. 2018. 

Descreva a relação entre a ocupação humana e o ambiente natural no mundo comparando as 
décadas passadas com a época atual. 

 

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 C1/U1 

Grade de correção 

100% 

O aluno responde que, na antiguidade, muitas áreas tinham baixo nível de 
povoamento em virtude das condições ambientais desfavoráveis. Porém, após a 
Revolução Industrial, com o advento da tecnologia moderna, o ser humano passou a 
ter maior independência em alguns ambientes naturais, o que permite, na 
atualidade, maior ocupação em algumas áreas.  

50% 
O aluno menciona que, na atualidade, existe maior ocupação humana em algumas 
áreas, porém não relaciona esse fato ao desenvolvimento da tecnologia, 
especialmente após a Revolução Industrial.  

0% 
O aluno não indica que houve uma profunda transformação na ocupação e na 
dispersão humana a partir do surgimento da tecnologia moderna. 

 

4. Leia o texto a seguir, que diz respeito à dinâmica demográfica mundial. 

As pessoas estão vivendo mais em todo o mundo quando comparado há duas 

décadas. Isso se deve, em parte, à queda do número de mortes provocadas por 

doenças cardiovasculares em países de alta renda e à redução da mortalidade infantil 

em países de baixa renda. 

GOVERNO DO BRASIL. Expectativa de vida aumenta em todo o mundo. 23 dez. 2017. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/editoria/saude/2014/12/expectativa-de-vida-aumenta-em-todo-o-mundo>. Acesso em: 18 out. 2018. 

Com base nesse texto, cite fatores que influenciam o padrão demográfico, reduzindo a 
mortalidade infantil. 
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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 C1/U1 

Grade de correção 

100% 
O aluno pode citar fatores como: melhoria nas condições de higiene e alimentação, 
avanço nas campanhas de vacinação em massa, crescente urbanização e evolução 
na infraestrutura urbana. 

50% O aluno apresenta um único fator relacionado à diminuição da mortalidade infantil. 

0% 
O aluno não compreende o conceito de mortalidade infantil nem os fatores 
relacionados à sua redução. 

 

5. Leia o texto a seguir, sobre a criação de uma rede política de países da América Latina, com a 
participação de organismos internacionais. 

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e a Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) assinaram [...] um 

memorando de entendimento para promover o abastecimento sustentável, o 

desenvolvimento da agricultura familiar, a segurança alimentar e nutricional, o 

desenvolvimento rural e as compras governamentais na América Latina e no Caribe. 

GOVERNO DO BRASIL. Conab e FAO assinam acordo sobre segurança alimentar. 23 dez. 2017. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/08/conab-e-fao-assinam-acordo-sobre-seguranca-alimentar>. 

 Acesso em: 18 out. 2018. 

Com base nesse trecho e em seus conhecimentos, analise quais foram as medidas tomadas por 
governos em conjunto com os organismos internacionais para tentar modificar o quadro de 
pobreza na região. 

 

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 menciona medidas como o desenvolvimento de técnicas para aumentar a 
produtividade do trabalho, a ampliação de uma rede internacional de ajuda e o 
desenvolvimento de programas de combate à pobreza e à fome. 

50% 
O aluno apresenta uma única medida tomada para mitigar o quadro de pobreza na 
região. 

0% 
O aluno considera que não há nenhum tipo de movimento voltado à reversão do 
quadro de pobreza na região. 
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6. Leia com atenção o texto a seguir.  

Bartolomeu Dias era um homem de grande experiência – vários anos antes, em 

1487, já havia descoberto a passagem do Atlântico para o Índico. Essa sua histórica 

viagem abriu para os europeus a possibilidade de completar o caminho marítimo para o 

Oriente, objetivo que seria alcançado por Vasco da Gama, dez anos depois. 

LEONARDI, Victor. A idade do Brasil 1. Brasília: Ministério da Educação; Secretaria de Educação a Distância, 1999. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002185.pdf>. Acesso em: 18 out. 2018. 

A expansão marítimo-comercial promoveu profundas transformações na distribuição da 
população humana pelos continentes e na dinâmica interna deles. Uma das consequências dessa 
expansão foi: 

a) a redução da população no continente europeu. 

b) a retração das atividades comerciais. 

c) o colonialismo no continente americano. 

d) o encolhimento das cidades europeias. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais 

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

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C3/U1 

Justificativas 

a 
O grande crescimento populacional europeu foi uma das razões para a busca de novos 
produtos. 

b 
A busca pelo caminho marítimo para o Oriente tinha uma forte expectativa de 
expansão das atividades comerciais. 

c 
A colonização no continente americano foi resultado da constante busca por novas 
mercadorias e produtos, com vistas ao incremento da atividade comercial das metrópoles  

d Com o aumento do fluxo de pessoas, houve uma expansão das cidades europeias. 

 

7. Leia o texto a seguir, que explicita uma característica da dinâmica populacional brasileira. 

A taxa de fecundidade do país caiu de 6,16 filhos por mulher para apenas 

1,57 filho em pouco mais de sete décadas – de 1940 para 2014. Em contrapartida, a 

expectativa de vida da população aumentou 41,7 anos em pouco mais de um século. 

Em 1900, a expectativa de vida era de 33,7 anos, dando um salto significativo em 

pouco mais de 11 décadas, atingindo 75,4 anos em 2014. 

OLIVEIRA, Nielmar de. IBGE: expectativa de vida dos brasileiros aumentou mais de 40 anos em 11 décadas. Agência Brasil, 

29 ago. 2016. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-08/ibge-expectativa-de-vida- 

dos-brasileiros-aumentou-mais-de-75-anos-em-11>. Acesso em: 18 out. 2018. 
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Uma das causas da elevação da expectativa de vida dos brasileiros foi: 

a) a ampliação do saneamento básico. 

b) a concentração populacional nas áreas rurais. 

c) a proibição do uso de antibióticos. 

d) a redução do uso de novas técnicas sanitárias. 

 

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 C1/U1 

Justificativas 

a 
A ampliação do saneamento básico propicia melhoria das condições de vida e redução 
de doenças.  

b 
A urbanização, com maior acesso à informação e à saúde, contribui para o aumento do 
número de idosos. 

c A utilização de antibióticos permite o controle de algumas doenças. 

d 
O uso de novas técnicas sanitárias eleva a qualidade e, consequentemente, a 
expectativa de vida da população. 

 

8. A formação de grupos econômicos é uma estratégia adotada por alguns países para a definição 
de objetivos comuns. Nesse sentido, os países que compõem o G-20 Comercial: 

a) constituem novos polos de poder político mundial. 

b) controlam o desenvolvimento tecnológico mundial. 

c) dominam as decisões nos organismos internacionais. 

d) formam as economias mais ricas do mundo. 

] 

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 C4/U1 

Justificativas 

a 
O G-20 Comercial reúne países em desenvolvimento de três continentes, ou seja, são 
realmente novos polos de poder político. 

b 
O controle do desenvolvimento tecnológico mundial é realizado, em especial, por 
países desenvolvidos, aqueles que compõem o G-7. 

c 
O domínio das decisões nos organismos internacionais é realizado por países 
desenvolvidos e em desenvolvimento, como a China, no Conselho de Segurança, em 
conjunto com os Estados Unidos e os outros países com poder de veto. 

d 
Tendo em vista que o G-20 Comercial é formado por países em desenvolvimento, pode-
se concluir que não se trata das maiores economias do mundo. 
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9. O texto a seguir faz referência à atuação política e econômica do Brics, grupo formado por Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul. 

Com relação à coordenação política, o BRICS atua na esfera da governança 

econômico-financeira e também na de governança política. Na primeira, a agenda do 

agrupamento confere prioridade à coordenação no âmbito do G-20, incluindo a 

reforma do FMI. Na governança política, o BRICS defende a reforma das Nações 

Unidas e de seu Conselho de Segurança, de forma a melhorar a sua 

representatividade, em prol da democratização da governança internacional. 

BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Disponível em: 

<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/mecanismos-inter-regionais/3672-brics>. Acesso em: 18 out. 2018. 

Uma das características políticas e econômicas comuns aos participantes do Brics é: 

a) a busca por maior representatividade comercial internacional. 

b) a constituição de uma organização econômica formalizada. 

c) o crescimento do isolamento econômico dos países. 

d) o estabelecimento de uma área de livre-comércio. 

 

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 C4/U1 

Justificativas 

a 
A busca por maior representatividade comercial é expressa pela necessidade de 
reformulação do FMI. 

b Apesar de ser um agrupamento, o Brics não é uma organização formalizada. 

c 
O agrupamento não busca um isolamento, mas uma revisão da dinâmica econômica 
mundial. A ideia de que a formação de grupos econômicos denota um isolamento é 
equivocada. 

d 
A área de livre-comércio não é uma realidade, pois o agrupamento ainda não caminhou 
para esse sentido. 
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10. Com base em seus conhecimentos sobre colonialismo e subdesenvolvimento, analise as 
afirmações a seguir. 

I. Apesar de ainda ser dependente em algumas áreas industriais, o Brasil é considerado um 
país em desenvolvimento. 

II. O desenvolvimento industrial brasileiro se encontra na terceira etapa da Revolução 
Industrial. 

III. A colonização contribuiu para o atual quadro de dependência econômica brasileira. 

IV. A industrialização brasileira é considerada recente. 

V. A inexistência de centros de pesquisa no país é o principal fator dessa dependência. 

É correto apenas o que se afirma em: 

a) I, III e V. 

b) I, III e IV. 

c) II, III e IV. 

d) II, IV e V. 

 

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 C3/U1 

Justificativas 

a 
A afirmação V é incorreta, pois, apesar da grande dependência tecnológica, o país 
apresenta alguns grandes centros de pesquisa. 

b 
O Brasil, um país em desenvolvimento, sofreu durante um longo período da 
colonização, pois foi muito explorado, e teve uma industrialização recente. 

c 
A afirmação II é incorreta, pois o desenvolvimento industrial brasileiro ainda não se 
encontra na terceira etapa da Revolução Industrial. 

d Como já foi indicado, as afirmações II e V são incorretas. 
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Sugestões para reorientar o planejamento 

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. 

 

O estudo da dinâmica demográfica mundial é salutar para a compreensão da dinâmica espacial. 

Nesse sentido, é importante evidenciar os principais fluxos migratórios em diferentes períodos da 

história, os quais acabam por remodelar os lugares, e os motivos que levam as pessoas a migrar. 

Atividade 

Solicite aos alunos que elaborem um questionário sobre os fluxos migratórios. Para tanto, 

organize-os em grupos, para que realizem entrevistas com indivíduos que tenham realizado algum 

tipo de migração, mesmo que interna. Certifique-se de que os questionários contêm informações 

relevantes sobre os imigrantes, como a origem da migração, os principais motivos que os levaram a 

deixar o local de origem e as dificuldades encontradas no novo lugar de moradia. Determine um 

prazo para a realização das entrevistas e para o compartilhamento das informações entre a turma. 

Ao final das apresentações, pontue os pontos positivos e os negativos que foram 

mencionados. Além disso, destaque os pontos comuns e relacione-os a algumas rotas de dispersão 

da população pelo planeta e aos principais fluxos migratórios em diferentes períodos da história. 

 

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). 

 

As características da população mudam com o passar do tempo. O perfil etário, o 

crescimento vegetativo e a mobilidade espacial se modificam por meio de diferentes dinâmicas. As 

transformações decorrentes da Revolução Industrial demonstram a necessidade de se 

compreenderem essas características. 

Atividade 

Inicie a aula verificando os conhecimentos prévios dos alunos sobre conceitos importantes, 

como taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo e taxa de fecundidade. Em 

seguida, levante informações sobre suas composições familiares; por exemplo, o número de irmãos e 

de tios, buscando demonstrar a transformação demográfica ocorrida nas últimas décadas, com 

destaque para a diminuição da natalidade. 
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Proponha aos alunos uma pesquisa sobre os principais motivos das mudanças demográficas 

que levaram à diminuição do crescimento vegetativo no século XX. Essa pesquisa poderá ser feita até 

mesmo com seus familiares, como tios ou irmãos mais velhos. 

 

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 nova ordem econômica mundial promove transformações que permitem o surgimento de 

novos polos de poder e, ao mesmo tempo, ressalta a relevância de grandes potências tradicionais, 

como os Estados Unidos. Dessa forma, o Brasil e outros países da América Latina e da África passam 

a ter novos papéis no cenário internacional.  

Atividade 

Selecione reportagens jornalísticas sobre a participação ou a interferência de alguns países 

africanos, dos Estados Unidos e do Brasil na economia mundial. Organize a turma em grupos e peça-

lhes que extraiam desses textos informações sobre como tais países atuam no cenário internacional 

(se são centrais ou periféricos) e os impactos daí resultantes. Divida a lousa em três colunas – uma 

para cada área geográfica proposta – e registre as principais características apontadas pelos alunos. 

 

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). 

 

Os padrões econômicos mundiais, constituídos especialmente no período pós-Revolução 

Industrial, acirraram a dependência econômica e tecnológica por parte de alguns países. Todavia, 

após as diferentes fases da revolução, alguns passam por um processo de industrialização tardia. 

Nessa perspectiva, os Estados Unidos, um país desenvolvido, e os participantes do Brics, 

considerados em desenvolvimento, destacam-se pelo protagonismo que exercem na atualidade. 
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Atividade 

Solicite aos alunos que façam uma pesquisa sobre a atuação econômica dos Estados Unidos 

no século XX. Sugira-lhes também uma pesquisa sobre a influência e as características econômicas do 

Brics no século XXI. Promova um debate coletivo sobre esses assuntos, anotando na lousa as 

principais características dessas atuações, nos dois períodos distintos. Ressalte que os Estados 

Unidos são uma grande potência econômica e tecnológica do século passado e da atualidade. Além 

disso, destaque que, apesar de algumas semelhanças, o Brics apresenta grande diversidade 

econômica e tecnológica, com alguns países dependentes da exportação de produtos primários. 

 

Objeto de 
conhecimento 

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

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

 

A leitura e a interpretação de produtos cartográficos são de suma importância no estudo das 

representações espaciais. Nesse sentido, a representação é um elemento para o desenvolvimento da 

leitura dos diferentes espaços, mostrando-se uma relevante ferramenta, especialmente, para 

conseguir informações geográficas acerca da África e da América. 

Atividade 

Selecione algumas anamorfoses que permitam a identificação das condições 

socioeconômicas da África. Organize a turma em grupos de até quatro integrantes e distribua-lhes os 

mapas para que reflitam sobre eles a partir de um estudo dirigido. Peça aos alunos que, com base 

nos mapas e em seus conhecimentos prévios, produzam um breve texto sobre a participação e a 

situação socioeconômica do continente africano. Caso alguns alunos não compreendam como é feita 

a leitura desse tipo de mapa, apresente-lhes diferentes mapas anamórficos e explique, em cada caso, 

quais são os dados representados. 


