
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

1º bimestre – Gabarito 

1. Analise o mapa a seguir. 

Principais línguas faladas no mundo 

Marcio Benvenuto de Lima/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mapa_linguistico.gif>. Acesso em: 14 nov. 2018. 

A cultura europeia ocidental está presente em diversas partes do mundo. Explique, citando exemplos, 
como determinadas línguas de origem europeia se tornaram dominantes e oficiais em regiões 
geograficamente distintas, como a América e a África. 

 

Objeto de 
conhecimento 

A hegemonia europeia na economia, na política e na cultura. 

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

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C2/U1 

Grade de correção 

100% 

O aluno explica como as línguas de origem europeia, como inglês, português, 
francês e espanhol se tornaram dominantes na América e na África, a partir  
do processo de colonização por Portugal, Inglaterra, França, Espanha, entre outros 
países. Suprimiram-se, em muitos casos, as heranças culturais linguísticas dos povos 
originários para a instituição de novos modos de viver e se expressar, oficializados 
pelo imperialismo colonial constituído. 

50% 
O aluno reconhece a existência de línguas comuns a países europeus, americanos  
e africanos, relaciona esse fato à colonização e imposição cultural europeias,  
mas não cita exemplos. 

0% 
O aluno não consegue explicar a relação entre a presença de línguas europeias  
em outras regiões e o processo de colonização. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mapa_linguistico.gif


 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

1º bimestre – Gabarito 

2. Analise a imagem a seguir. 

Dessy92/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Insígnia do Exército de Libertação do Kosovo 

a) Descreva a importância do Exército de Libertação do Kosovo para o fortalecimento da 

territorialidade dos povos albaneses de tradição islâmica. 

b) Explique como órgãos internacionais auxiliam na promoção da paz em locais de conflitos 

geopolíticos. 

 

Objeto de 
conhecimento 

As manifestações culturais na formação populacional 

Habilidade 
(EF09GE03) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como  
forma de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o princípio  
do respeito às diferenças. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C3/U1 

Grade de correção 

100% 

O aluno explica, no item a, que o Exército de Libertação do Kosovo lutou por anos 
contra o massacre dos albaneses por autoridades iugoslavas e sérvias, defendendo  
a soberania e a independência do território kosovar, ocupado predominantemente 
pelos albaneses. No item b, o aluno destaca que a ONU atua no sentido de promover  
a paz entre os envolvidos em conflitos, ao assinar acordos com os governos e auxiliar 
no processo de ocupação do território pelos refugiados em retorno. 

50% 
O aluno explica apenas a importância do Exército de Libertação do Kosovo na defesa 
da territorialidade albanesa ou a relevância das organizações internacionais na 
promoção da paz em locais de conflitos geopolíticos. 

0% 
O aluno não explica a importância do Exército de Libertação do Kosovo na defesa  
da territorialidade albanesa nem a relevância das organizações internacionais  
na promoção da paz em locais de conflitos geopolíticos. 
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Geografia – 9º ano 

1º bimestre – Gabarito 

3. No território da Bósnia-Herzegovina, há predominância de três povos: bósnios, sérvios e croatas. 

a) Aponte as principais diferenças culturais entre esses povos. 

b) Explique como essas diferenças afetam a consolidação do território nacional. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Intercâmbios históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania 

Habilidade 
(EF09GE08) Analisar transformações territoriais, considerando o movimento de fronteiras, 
tensões, conflitos e múltiplas regionalidades na Europa, na Ásia e na Oceania. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C3/U1 

Grade de correção 

100% 

No item a, o aluno explica que a existência de diferentes povos no mesmo território 
gera conflitos, visto que cada um defende suas especificidades religiosas e culturais. 
Apesar de serem todos de origem eslava, os bósnios são islâmicos; os croatas, católicos; 
e os sérvios, cristãos ortodoxos. No item b, o aluno esclarece que as diferenças 
culturais entre esses povos dificultam a existência de uma unidade identitária, que 
impedem a constituição de uma nação em defesa da consolidação do território.  

50% 
O aluno explica que há diferenças religiosas e culturais entre os povos,  
mas não explica como isso interfere na consolidação do território nacional. 

0% O aluno não reconhece as diferenças culturais entre os povos. 
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Geografia – 9º ano 
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4. Analise o mapa a seguir. 

Europa Oriental 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em IBGE. Atlas geográfico escolar.7. ed. 

Rio de Janeiro, 2016. p. 43. 

Explique como a integração dos países da Europa Oriental à União Europeia poderia contribuir 
para a redução das diferenças socioeconômicas no interior do continente europeu. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Transformações do espaço na sociedade urbano-industrial 

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

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C1/U1 

Grade de correção 

100% 

O aluno explica que, com a integração dos países da Europa Oriental – que antes 
seguiam um modelo político-econômico de base socialista – à União Europeia,  
eles poderiam trilhar um caminho voltado ao desenvolvimento industrial, assim 
como os países da Europa Ocidental, constituindo um modelo de desenvolvimento 
unificado no continente, que permitiria a redução das diferenças regionais.  

50% 
O aluno explica que, com a integração dos países da Europa Oriental à União 
Europeia, pode-se constituir um modelo de desenvolvimento unificado  
no continente, porém faz isso de modo muito simples e pouco detalhado. 

0% 
O aluno não explica que, com a integração dos países da Europa Oriental  
à União Europeia, pode-se constituir um modelo de desenvolvimento unificado  
no continente. 
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Geografia – 9º ano 
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5. Analise os mapas a seguir. 

Mapa político da Europa em 1914 
Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em DUBY, Georges. Grand atlas historique. Paris: Larousse, 2006. p. 90. 

Mapa político da Europa atual 
Banco de imagens/Arquivo da editora

 
Fonte: elaborado com base em IBGE. Atlas geográfico escolar.7. ed. Rio de Janeiro, 2016. p. 43 

Explique por que é possível afirmar que a geopolítica mundial é dinâmica, e cite motivos que 
podem alterar os limites dos países.  
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Objeto de 
conhecimento 

Intercâmbios históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania 

Habilidade 
(EF09GE07) Analisar os componentes físico-naturais da Eurásia e os determinantes  
histórico-geográficos de sua divisão em Europa e Ásia. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C2/U1 

Grade de correção 

100% 

O aluno reconhece que a ordem geopolítica mundial é dinâmica, analisando a 
diferença dos territórios existentes em 1914 e atualmente. O aluno reconhece que, 
nesse período, especialmente no século XX, diversos conflitos na Europa levaram a 
reconfiguração de alguns territórios, dando origem a novos países e extinguindo outros.  

50% 
O aluno reconhece alterações nos territórios do países, mas não relaciona essas 
mudanças ao contexto histórico de conflitos.  

0% O aluno não reconhece alterações no período indicado. 

 

6. Analise a obra a seguir. 

Reprodução/Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, RJ 

 
MEIRELLES, Victor. Primeira missa no Brasil. Óleo sobre tela, 270 cm x 357 cm, 1861.  

Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. 

Com a expansão marítimo-comercial, a Europa ampliou sua influência em diversas partes do 
mundo, determinando: 

a) a imposição da cultura ocidental nos países colonizados, principalmente no que se referia à 

religião, à língua e ao modo de vida. 

b) a miscigenação com povos originários de outros continentes e a valorização da cultura e do 

modo de vida destes. 

c) a hegemonia da cultura oriental, com a imposição de novos valores aos povos nativos, 

referentes à religião, à língua e ao modo de vida. 

d) a transferência da cultura e do modo de vida dos povos originários de outros continentes 

para a Europa. 
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Objeto de 
conhecimento 

A hegemonia europeia na economia, na política e na cultura 

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

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C2/U1 

Justificativas 

a 
A expansão marítimo-comercial determinou a imposição da cultura europeia ocidental 
no restante do mundo. Essa cultura era baseada, principalmente, no alfabeto latino,  
nas religiões judaico-cristãs e na ideia de progresso ou desenvolvimento material. 

b A cultura dos povos originários de outros continentes era vista como inferior pelos europeus.  

c A expansão marítimo-comercial difundiu pelo mundo a cultura de países da Europa ocidental. 

d 
Muitos povos originários foram dizimados pelos europeus e muitas culturas 
desapareceram. Isso porque os europeus consideravam esses povos inferiores  
e desprovidos de conhecimento e cultura. 

 
7. Observe a imagem a seguir. 

Jpatokal/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Rotas aéreas comerciais (2009) 

As rotas aéreas comerciais de 2009 colaboram para a conclusão de que: 

a) a supremacia econômica e tecnológica é exclusiva às antigas colônias europeias. 

b) há no mundo uma distribuição uniforme no que se refere à centralidade da produção econômica. 

c) existem alguns centros de poder econômico, com destaque para Estados Unidos, União Europeia, 

China, Japão e Rússia. 

d) a intensa modernização tecnológica permitiu uma menor interdependência entre os países 

no período conhecido como Terceira Revolução Industrial. 
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Objeto de 
conhecimento 

Integração mundial e suas interpretações: globalização e mundialização 

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

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C1/U1 

Justificativas 

a 
Grande parte das antigas colônias não superou as desigualdades econômicas geradas 
pelo processo de colonização. 

b 
Apesar de os fluxos econômicos circularem por praticamente todo o mundo, as 
centralidades se concentram em determinados locais, como China e Estados Unidos. 

c 
Na nova ordem mundial, surgiram várias superpotências no que se refere às produções 
econômica e tecnológica.  

d 
Com o desenvolvimento tecnológico e os novos modos de produção, os fluxos econômicos 
se intensificaram, fazendo que a interdependência entre os países aumentasse. 

 
8. Leia o texto a seguir. 

As aspirações kosovares ganharam apoio de vários Estados europeus e dos 

Estados Unidos a partir do plano Ahtisaari, apresentado ao Conselho de Segurança em 

março de 2007. Esse plano levou o nome de seu criador, o representante do secretário-

geral no Kosovo, que havia chegado à conclusão de que a província já não poderia ser 

entregue à administração sérvia e que a única maneira de tornar a região estável seria 

com o estabelecimento de uma democracia multiétnica. Na tentativa de impedir uma 

retomada dos conflitos étnicos sangrentos que marcaram a desintegração da antiga 

Iugoslávia, o plano Ahtisaari garantiu vários direitos especiais para as minorias nos 

poderes judiciário, legislativo e executivo do novo país [...]. Quanto à comissão 

constituinte, serão seis membros das minorias dentre os 21 membros da comissão – 

isso considerando que mais de 90% da população é albanesa. 

SOARES, Adalgisa Bozi. A Independência do Kosovo: uma peça no complicado jogo da Rússia, Estados Unidos e União Europeia. 

Instituto Brasileiro de Relações Internacionais. Disponível em: <http://www.ibri-rbpi.org/?p=12180>. Acesso em: 7 nov. 2018. 

Sobre os conflitos ocorridos no Kosovo entre 1998 e 1999, pode-se afirmar que: 

a) a etnia albanesa, a maioria da população, lutava pela independência da província. 

b) a luta pela independência do Kosovo foi política e sem derramamento de sangue. 

c) os sérvios eram oprimidos pelos albaneses, que tinham maior poder político e econômico. 

d) o governo da ex-Iugoslávia assinou o tratado de paz em 1999, e a Sérvia reconheceu a 

independência do Kosovo. 

  

http://www.ibri-rbpi.org/
http://www.ibri-rbpi.org/?p=12180
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Objeto de 
conhecimento 

Intercâmbios históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania 

Habilidade 
(EF09GE08) Analisar transformações territoriais, considerando o movimento de fronteiras, 
tensões, conflitos e múltiplas regionalidades na Europa, na Ásia e na Oceania. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C3/U1 

Justificativas 

a 

Kosovo era uma província autônoma da Federação da Iugoslávia, mas integrada  
à República da Sérvia, e perdeu sua autonomia em 1989. A maioria da população  
é de origem albanesa (92%) e professa a religião islâmica. Em 1996, foi criado o Exército 
de Libertação do Kosovo (ELK), um grupo guerrilheiro de etnia albanesa que tinha  
como objetivo lutar pela independência da província. 

b 
Os conflitos no Kosovo provocaram milhares de mortes e cerca de 1 milhão  
de refugiados.  

c 
Na província de Kosovo, a minoria sérvia, representada pelo governo da ex-Iugoslávia, 
tentou promover uma “limpeza étnica” para exterminar a população albanesa. 

d A Sérvia não reconheceu a independência do Kosovo. 

 
9. A respeito da Irlanda, é correto afirmar que: 

a) o país foi um dos mais afetados pela crise econômica e ainda não conseguiu superar os 

problemas advindos dessa situação. 

b) o país foi considerado um dos mais atrasados da Europa, mas tal situação foi revertida com 

investimentos estrangeiros na Terceira Revolução Industrial. 

c) as mudanças na política econômica, como na burocracia dos negócios, não foram empreendidas 

para alavancar os investimentos na produção nacional. 

d) o crescimento econômico irlandês é inferior à média da Europa, o que demonstra a dificuldade 

desse país em acompanhar o ritmo de desenvolvimento do continente. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Transformações do espaço na sociedade urbano-industrial 

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

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C3/U1 

Justificativas 

a 
A Irlanda foi intensamente afetada pela crise econômica mundial, mas obteve grande 
êxito na superação dos problemas provenientes dela.  

b 

A Irlanda já foi considerada um dos países mais atrasados da Europa, mas essa  
situação foi revertida com investimentos estrangeiros na Terceira Revolução Industrial. 
Os investimentos de empresas de tecnologia no país fizeram que ele se reerguesse  
e se tornasse uma forte economia.  

c 

Mudanças liberais na política econômica, como na burocracia dos negócios,  

foram empreendidas para alavancar os investimentos na produção nacional.  

O reerguimento do país se deu graças aos investimentos em tecnologia, principalmente. 

d 
O crescimento da economia irlandesa é superior à média do continente europeu.  
O país, após investimentos de empresas de tecnologia, teve uma alavancada 
econômica, tornando-se uma forte economia na Europa. 
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10. Observe o mapa a seguir: 

Mapa da Europa no século VI 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em <https://pt.m.wikipedia.org/wiki/ 

Ficheiro:Mapa_da_Europa_c.500_(com_legenda).png>. Acesso em: 15 nov. 2018. 

A divisão territorial da Europa no século VI difere imensamente da atual. Sobre a consolidação do 
território europeu, assinale a alternativa correta. 

a) A forma do continente europeu mudou drasticamente dos anos 500 até os 2000. 

b) O Reino Ostrogótico ocupava praticamente a mesma porção do continente que a Itália e 

algumas áreas vizinhas.  

c) A região do Reino Franco corresponde ao território da atual França. 

d) A porção nordeste da Europa se manteve desocupada. 

  

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mapa_da_Europa_c.500_(com_legenda).png
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mapa_da_Europa_c.500_(com_legenda).png
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Objeto de 
conhecimento 

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

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

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C3/U1 

Justificativas 

a 
A forma do continente europeu não mudou drasticamente; o que mudou foi sua 
ocupação e os limites dos países. 

b A Itália ocupa praticamente a mesma região que o Reino Ostrogótico. 

c 
A região que a França ocupa corresponde a partes dos reinos Franco, Visigótico  
e Burgúndio. 

d 
A porção nordeste da Europa era pouco ocupada nos anos 500, mas, atualmente,  
é inteiramente coberta por limites territoriais nacionais, principalmente pela Rússia. 
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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 civilização europeia, fundada na tradição greco-romana, que consolidou o modo de vida 

ocidental, espalhou-se pelo globo em decorrência dos processos de colonização, industrialização e 

globalização. Essa hegemonia tende a tornar o mundo homogêneo, conduzindo as civilizações, com 

suas particularidades históricas e geográficas, à lógica ocidental de pensamento e ação. É essencial, 

portanto, que os alunos compreendam essa dinâmica histórica e a associem, em parte, à qualidade e 

ao padrão de vida de grande parte dos países europeus contemporâneos. 

Atividade 

Proponha aos alunos estudos de caso que evidenciem, em outras porções do globo (por exemplo, 

os Tigres Asiáticos), modos de vida e pensamentos fundados na concepção de mundo ocidental europeia. 

Além disso, converse com os estudantes sobre aspectos da cultura europeia que estão inseridos no 

cotidiano deles, como alimentos e hábitos religiosos. O objetivo da atividade é que a turma perceba 

como a hegemonia europeia se reflete nos aspectos culturais de várias partes do mundo. 

 

Objeto de 
conhecimento 

As manifestações culturais na formação populacional 

Habilidade 
(EF09GE03) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como forma  
de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o princípio  
do respeito às diferenças. 

 

Apesar da hegemonia da racionalidade ocidental, existem várias manifestações culturais que 

reproduzem outros modos de compreender e habitar nosso complexo e diverso mundo. É de 

extrema importância que os alunos sejam capazes de reconhecer e valorizar tais manifestações 

culturais, construindo um contraponto à tendência de homogeneização do mundo, principalmente 

a partir da globalização. 

Atividade 

Mostre aos alunos lugares onde as populações ainda reproduzem expressões culturais 

regionais, como em Recife, onde existem os maracatus-nação, ligados ao candomblé ou xangô 

pernambucano. O objetivo da atividade é apresentar aos alunos manifestações culturais regionais 

que fazem parte da cultura e da sociedade brasileiras, ligadas às tradições de etnias que estão na 

gênese da população do país.  
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Objeto de 
conhecimento 

Integração mundial e suas interpretações: globalização e mundialização 

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

 

O desenvolvimento científico e tecnológico determinou mudanças profundas no espaço  

geográfico e no modo de vida da população mundial ao longo do tempo, especialmente na Europa 

e no norte da América. A modernização dos meios de transporte e de comunicação permitiu o 

encurtamento da distância entre os países, promovendo uma intensa troca de informações, 

produções e mercadorias. Espera-se que os alunos percebam que isso ocorre não apenas nas 

regiões mais desenvolvidas, mas também no Brasil, onde são visíveis tanto os pontos positivos 

quanto os pontos negativos desse movimento. 

Atividade 

Peça aos alunos que, em grupos, selecionem de três a cinco produtos que estão presentes 

em seu dia a dia. Em seguida, solicite que construam uma tabela mencionando o país de origem de 

cada produto e os demais países que fazem parte dessa cadeia de produção, por exemplo: de onde 

vêm as matérias-primas? Onde elas são beneficiadas? Qual país comercializa esse produto para o 

Brasil? Em que país fica a sede dessa empresa? Após coletar essas informações e montar a tabela, os 

grupos devem compartilhar e discutir essas informações, que serão obtidas através de pesquisas, 

principalmente na internet e nos rótulos dos produtos. O objetivo da atividade é que os alunos 

percebam o funcionamento de uma cadeia produtiva no mundo globalizado.  

 

Objeto de 
conhecimento 

Intercâmbios históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania 

Habilidade 
(EF09GE07) Analisar os componentes físico-naturais da Eurásia e os determinantes  
histórico-geográficos de sua divisão em Europa e Ásia. 

 

A Eurásia é uma massa terrestre formada pela Europa e pela Ásia, continentes que têm 

algumas características físico-naturais em comum. Além das semelhanças, é importante que os 

alunos identifiquem as diferenças entre os dois continentes, que lhes asseguram a sua distinção. Os 

contextos social, cultural e econômico dessas duas regiões são bastante distintos. A habilidade em 

questão prevê também uma análise da dinamicidade da geopolítica mundial, que ocasiona a 

alteração de fronteiras frequentemente. 

Atividade 

Apresente aos alunos mapas de diferentes momentos históricos da Eurásia, destacando a 

divisão territorial em determinados períodos. Posteriormente, selecione mapas da Europa a partir do 

século XX e discorra sobre as mudanças de fronteiras e as anexações de territórios. O objetivo da 

atividade é que os estudantes percebam como a geopolítica mundial é variável e inconstante, verificando-

se, ainda atualmente, processos de independência e soberania de territórios que estão em processo. 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

1º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

Intercâmbios históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania 

Habilidade 
(EF09GE08) Analisar transformações territoriais, considerando o movimento de fronteiras, 
tensões, conflitos e múltiplas regionalidades na Europa, na Ásia e na Oceania. 

 

Ao longo da história da humanidade, diversos fatores (naturais, políticos, econômicos, culturais, 

entre outros) levam as pessoas a migrar de seus territórios de origem. Os migrantes carregam 

consigo sua cultura e tradições, que muitas vezes entram em choque com a cultura dos países que os 

recebem. Além disso, a coexistência de diferentes grupos em um mesmo território é fator que  

determina a ocorrência de vários conflitos. É importante que os alunos reconheçam como essa 

realidade geopolítica afeta grande parte das nações europeias e, também, o Brasil. 

Atividade 

Converse com os alunos sobre casos de territórios que são ocupados por grupos que possuem 

diferenças étnicas, culturais e religiosas que levaram a conflitos. Foi o que aconteceu, por exemplo, 

na Iugoslávia. Apresente à turma exemplos de manifestações de afirmação de etnias minoritárias em 

busca de reconhecimento. Promova também uma discussão sobre as migrações de refugiados que 

buscam abrigo em outros países e, muitas vezes, encontram dificuldades para ultrapassar fronteiras, 

entrar e permanecer nesse novo lugar.  

 

Objeto de 
conhecimento 

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

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

 

Os mapas são recursos gráficos de leitura e representação da realidade, que sintetizam 

informações sobre os fenômenos do mundo. As diferentes informações (populacionais, econômicas, 

socioambientais etc.) sobre um país permitem compará-lo com outros países do mundo e reconhecer a 

ordem do mundo em que vivemos.  

Atividade 

Mostre aos alunos mapas que representam uma mesma realidade sob perspectivas diferentes, 

enfatizando como os mapas temáticos se apropriam dos recursos linguísticos para construir uma 

visão de mundo determinada. Posteriormente, apresente-lhes dois mapas que abordem questões 

demográficas de dois países distintos. Por fim, peça aos estudantes que, coletivamente, descrevam e 

comparem esses países no que se refere à demografia, destacando as principais diferenças e 

semelhanças entre eles. 


