
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º Ano 

2º bimestre – Gabarito 

1. Analise o mapa a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

Países participantes da Conferência de Bandung em 1955 

 
Fonte: Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_de_Bandung#/media/ 

File:Asian-African_Conference_Participants.svg>. Acesso em: 01 nov. 2018. 

Explique o principal objetivo da Conferência de Bandung realizada em 1955, na Indonésia, que 
contou com a participação dos países destacados no mapa. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º Ano 

2º bimestre – Gabarito 

Objeto 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 C6/U3 

Grade de correção 

✓ 
Espera-se que os alunos expliquem que a Conferência de Bandung teve como 
principal objetivo determinar novas estratégias de desenvolvimento para os países 
africanos e asiáticos que não fossem pautadas no capitalismo ou no socialismo, 
propondo um novo tipo de integração econômica entre os países participantes. 

 
É possível que surjam respostas diversas que não indiquem o principal objetivo  
da Conferência de Bandung, qual seja, propor um novo modelo de desenvolvimento 
e integração econômica para os países asiáticos e africanos. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar a habilidade dos alunos de contextualizar e localizar os países 
que se aliaram em busca de um desenvolvimento que fosse contrário às ordens econômicas 
vigentes no mundo. Se o rendimento, de modo geral, foi insuficiente, separe previamente  
os acordos fechados na Conferência de Bandung e selecione trechos para impressão em 
quantidade suficiente para distribuí-los aos grupos que serão formados. Promova uma breve 
exposição sobre o teor desses acordos, permitindo a participação dos alunos e ressaltando 
os impactos sofridos pelos países que seguiram tais mudanças. Na sequência, peça que os 
alunos se reúnam em grupos de até quatro integrantes e proponha, com base na leitura do 
material entregue e na exposição, que cada grupo produza uma síntese explicando como  
o posicionamento dos países que participaram da Conferência de Bandung se diferencia  
dos modelos socialistas e capitalistas da Guerra Fria. Informe-os de que deverão entregar  
a produção ao final da aula. A atividade ora proposta tem como propósito aprimorar  
a compreensão dos alunos sobre a atuação das organizações mundiais que envolveram  
os países considerados “não ocidentais” durante a Guerra Fria. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º Ano 

2º bimestre – Gabarito 

2. Analise o mapa a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

Mapa-múndi  
Elaborado com base no Relatório de Perspectiva Econômica Global desenvolvido pelo FMI em 2009 

 
Fonte: Disponível em: <https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_en_v%C3%ADas_de_desarrollo#/media/ 

File:Imf-advanced-un-least-developed-2008.svg>. Acesso em: 01 nov. 2018. 

Com base na interpretação do mapa e em seus conhecimentos, explique a influência da divisão 
internacional do trabalho (estabelecida durante o período de expansão do capitalismo) na situação 
dos países da América Latina, Ásia e África. 

 

Objeto 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 Aberta Capítulo/Unidade C8/U4 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos relatem que a divisão internacional do trabalho, estabelecida 
durante o período de expansão do capitalismo, designou os países da América 
Latina, Ásia e África a uma função de fornecedores de matérias-primas aos países 
com economias mais desenvolvidas. Ainda, almeja-se que apontem que essa 
situação exerceu influência sobre o desenvolvimento desses países, resultando  
na situação vista atualmente e espacializada no mapa, na qual os países dos três 
continentes continuam em situação de baixo desenvolvimento e de exportação  
de produtos primários, como a soja no Brasil.  

 
Algumas respostas podem aparecer sem, contudo, contemplar a explicação  
da influênciada divisão internacional do trabalho na situação observada atualmente 
nos países latinoamericanos, africanos e asiáticos.  

 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º Ano 

2º bimestre – Gabarito 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é aferir se os alunos assimilaram como ocorre o processo de evolução 
econômica dos países como um todo, com foco principal na influência da divisão internacional 
do trabalho na condição de desenvolvimento atual dos países do mundo. Caso os resultados, 
em geral, não tenham sido os esperados, selecione alguns dos pactos econômicos internacionais 
e promova, com base no teor desses documentos, uma aula dialogada. Conduza a atividade  
de modo a demonstrar como essas articulações entre países, que acabam por demandar uma 
reestruturação territorial em torno da produção, foram, e ainda são, frequentemente firmadas 
entre países do mundo. Destaque, nesse contexto, a relação de hierarquia existente entre  
os países nesse tipo de acordo. Essa atividade tem o intuito de oportunizar aos alunos  
a compreensão das dinâmicas econômicas e políticas que pautam as relações entre os Estados 
Unidos e o restante das nações latinoamericanas, africanas e asiáticas. 

 

3. Leia a manchete a seguir: 

Última batalha da Guerra Fria, conflito em Angola é resgatado em livros 

BONALUME NETO, Ricardo. Última batalha da Guerra Fria, conflito em Angola é resgatado em livros. Folha de S.Paulo, 16 jul. 2017. 

Disponível em:<https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/07/1901664-ultima-batalha-da-guerra-fria- 

conflito-em-angola-e-resgatado-em-livros.shtml>. Acesso em: 10 out. 2018. 

Com base no teor da manchete e em seus conhecimentos, explique, enfatizando a atuação dos 
Estados Unidos e da União Soviética, como o fim da Guerra Fria influenciou o posterior fim da 
guerra civil angolana. 

 

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 C8/U4 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos relatem que, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos  
e a União Soviética forneciam armas para os grupos rivais em disputa na Angola, 
influenciando indiretamente na guerra civil que lá acontecia. Almeja-se, também, 
que indiquem que, com o fim da Guerra Fria, esse processo tornou-se menos 
intenso, contribuindo em parte para o posterior fim da guerra civil angolana.  

 
É possível que apareçam respostas que, todavia, não explicitem que os Estados 
Unidos e a União Soviética influenciaram a guerra civil angolana por meio do 
fornecimento de armas, fato que, após o fim da Guerra Fria, tornou-se menos 
evidente, colaborando para o estabelecimento da paz em Angola. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar a compreensão dos alunos sobre a capilaridade da  
Guerra Fria em diversas outras partes no mundo, como, por exemplo, em Angola. Caso o 
rendimento, de modo geral, tenha sido insatisfatório, se possível, exiba aos alunos alguns 
dos vários filmes e documentários que retratam o fornecimento de armas pelas grandes 
potências da Guerra Fria – Estados Unidos e União Soviética – aos países em conflito na 
África, acirrando as disputas já existentes. Dessa forma, possibilita-se aos alunos, de maneira 
mais concreta, mensurar como o mundo pós-guerra se configurou diplomaticamente. 

 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º Ano 

2º bimestre – Gabarito 

4. Analise o gráfico a seguir: 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 
Elaborado com base em: China MinistryofCommerce; U.S. Census Bureau. 

Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/senatorchriscoons/6303123022>. Acesso em: 01 nov. 2018. 

O gráfico mostra a evolução das trocas comerciais da China e dos Estados Unidos com a África, 
indicando os valores em bilhões de dólares, além das porcentagens comparando a diferença 
entre períodos (de 1997 a 2010). Com base na análise dos dados do gráfico e em seus 
conhecimentos, indique o motivo pelo qual a China tem interesse em realizar trocas comerciais 
com os países africanos. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º Ano 

2º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

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

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C9/U4 

Grade de correção 

✓ 
Espera-se que os alunos indiquem que a China se interessa pelas trocas comerciais 
com a África para garantir o fornecimento de commodities, com vistas a evitar uma 
futura crise de abastecimento de produtos de necessidades básicas. 

 
É possível que respostas diversas surjam, porém, sem identificar qual o interesse  
da China em realizar trocar comerciais com países africanos e, portanto, sem citar 
que a China pretende garantir o fornecimento de matérias-primas.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é aferir o entendimento dos alunos sobre os padrões econômicos 
mundiais de produção, distribuição e intercâmbio dos produtos agrícolas e industrializados, 
tendo como referência a China e os países africanos. Se os resultados, em geral, não tenham 
sido suficientes, exiba aos alunos (se não for possível, peça que assistam em casa) o 
documentário Réquiem para o sonho americano (2000), que retrata de forma filosófica  
a crise financeira dos Estados Unidos e como ela afetou drasticamente o fluxo da economia 
mundial, buscando apresentar a dependência que alguns países têm em relação aos outros. 
Posteriormente, promova um debate coletivo e colaborativo em sala de aula sobre as 
impressões dos alunos, relacionando a discussão com o conteúdo trabalhado no livro do 
estudante. Essa atividade permite que os alunos complementem os estudos sobre o tema  
e compreendam os impactos de crises econômicas recentes em âmbito global. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º Ano 

2º bimestre – Gabarito 

5. Analise o mapa a seguir: 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

Bacia do rio Nilo 

 
Elaborado com base em River Nile. Disponível em: <https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:River_Nile_map.svg>. Acesso em: 7 set. 2018. 

A construção da Grande Barragem do Renascimento Etíope em um dos afluentes do rio Nilo  
pode levar a diversos conflitos pelo acesso à água. Considerando o mapa apresentado e seus 
conhecimentos, analise por que tais conflitos podem surgir e explique como isso pode impactar a 
economia dos países abastecidos pelo rio Nilo. 

 

 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º Ano 

2º bimestre – Gabarito 

Objeto 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 C7/U4 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos relatem que os conflitos pelo acesso à água do rio Nilo,  
com a construção da barragem na margem etíope, podem ocorrer em razão da 
concentração de água para o funcionamento das turbinas, prejudicando as regiões 
desérticas, como o Egito e o Sudão. Ainda, almeja-se que apontem que tal fato pode 
impactar a economia das regiões que apresentam escassez de água, uma vez que 
esse recurso é fundamental para o exercício de suas atividades produtivas. 

 
Algumas respostas diversas podem aparecer, sem, contudo, explicitarem como  
a construção da barragem pode levar ao conflito pelo acesso à água, além de não 
associar a possível escassez da água com a probabilidade de falta desse recurso  
para as atividades produtivas nos países afetados. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar a habilidade dos alunos de perceber o impacto de obras em 
nome do desenvolvimento, como a do rio Nilo. Caso o rendimento, de modo geral, tenha 
sido insuficiente, utilize o mapa do rio Nilo apresentado na questão (projete-o ou imprima-o 
previamente) e explique como as diversas comunidades localizadas em sua extensão se 
organizam territorialmente em torno das oportunidades que esse recurso hídrico oferece. 
Em seguida, peça que realizem uma pesquisa (em casa ou na escola, conforme for 
conveniente) sobre como um processo similar têm ocorrido no rio São Francisco, no Brasil. 
Finalizada a pesquisa, discuta os resultados de forma coletiva e colaborativa em sala de aula. 
Por fim, divida a sala em três grupos grandes: um ficará incumbido de defender a 
transposição, outro, de refutar a transposição, e o terceiro grupo, de julgar de forma 
democrática, com base na discussão, qual será o destino do rio. A atividade propicia aos 
alunos mensurar a importância e o impacto de obras de grande porte em rios no mundo  
e, especialmente, no Brasil. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º Ano 

2º bimestre – Gabarito 

6. Analise o gráfico a seguir: 

Reprodução/IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 
Fonte: IBGE. Taxas de mortalidade infantil. Disponível em: <https://brasilemsintese.ibge.gov.br/populacao/ 

taxas-de-mortalidade-infantil.html>. Acesso em: 01 nov. 2018. 

Após a análise do gráfico e, considerando que, mesmo com a diminuição da taxa, o Brasil ainda 
apresenta alta mortalidade infantil, esse tipo de dado demográfico sobre o desenvolvimento de 
um país: 

a) revela que os níveis de violência são elevados. 

b) indica alto índice de negligência médica. 

c) é consequência da diminuição do desejo das mulheres de ter filhos.  

d) aponta baixas condições de saneamento básico e saúde.  

e) provoca uma redução da mão de obra jovem e um envelhecimento da população. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º Ano 

2º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

Diversidade e dinâmica da população mundial e local 

Habilidade 
(EF08GE03) Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando 
características da população (perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial). 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C5/U3 

Justificativas 

a 

A mortalidade infantil não se relaciona com a violência de determinado país, pois  
são contabilizadas as mortes naturais de crianças, por doenças, desnutrição, infecções, 
entre outras causas. Selecionar essa alternativa indica falta de atenção ao tipo de morte 
que é contabilizado no dado. 

b 

A taxa de mortalidade infantil leva em conta diversas causas de morte: falta de 
nutrição, ausência de condições sanitárias que geram doenças, infecções hospitalares, 
ausência de exames de pré-natal, entre outras. Marcar essa alternativa revela que  
foi considerada apenas uma das causas contabilizadas na taxa. 

c 

A diminuição do desejo das mulheres em ter filhos é comum a países desenvolvidos, 
tendo em vista o alto custo de criação de filhos, a forte presença das mulheres no 
mercado de trabalho, entre outros fatores. Assinalar essa alternativa revela equívoco no 
que se refere à relação entre taxa de mortalidade infantil e redução da taxa de natalidade.  

d 
A mortalidade infantil alta indica que o país apresenta dificuldades em seus setores 
essenciais, como saneamento básico, acesso das mulheres a hospitais, más condições 
hospitalares, pobreza extrema que provoca desnutrição em recém-nascidos, etc.  

e 

Mortalidade infantil alta não é o mesmo que taxa de natalidade. A redução da taxa  
de natalidade é que provoca a diminuição da mão de obra jovem e o envelhecimento 
da população. Selecionar essa alternativa demonstra não compreensão dos conceitos 
relacionados à taxa de mortalidade infantil e à taxa de natalidade. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar a habilidade dos alunos, por meio da análise de gráficos,  
de inferir aspectos da demografia brasileira que indicam a característica de país pouco 
desenvolvido. Caso os resultados, em geral, não tenham sido satisfatórios, apresente aos 
alunos indicadores, em formato de tabela e gráficos de dois anos diferentes, de dados 
demográficos, como expectativa de vida, taxas de natalidade e mortalidade, entre outros. 
Projete-os ou, na ausência desse recurso, imprima-os previamente. Promova uma aula 
dialogada e peça a eles que comparem os dados e avaliem como ocorreu a evolução desses 
indicadores ao longo dos anos. Essa atividade tem o intuito de possibilitar que os alunos 
ponderem as informações discutidas e percebam, de forma aprofundada, aspectos 
representativos da dinâmica demográfica, considerando características da população brasileira. 
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Geografia – 8º Ano 

2º bimestre – Gabarito 

7. Analise o mapa a seguir: 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

Zonas industriais asiáticas na África – 2011 

 
Elaborado com base em Chinese Industrial Zones in Africa 2011. Disponível em: 

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chinese_Industrial_Zones_in_Africa_2011.png>. 

Acesso em: 01 nov. 2018. 

Considerando o mapa, é possível afirmar que uma das principais nações a participar do movimento de 
investimento em atividades econômicas nos países africanos e o tipo de investimento desenvolvido, 
respectivamente, é: 

a) China, que está construindo polos tecnológicos na África. 

b) China, que está desenvolvendo projetos sociais na África. 

c) China, que vêm intensificando a produção de commodities na África. 

d) Japão, que mantém relações diplomáticas com o continente africano. 

e) Japão, que têm investido em agricultura de pequena escala na África. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º Ano 

2º bimestre – Gabarito 

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 C9/U4 

Justificativas 

a 
As empresas chinesas estão investindo no setor primário da economia africana, e não 
em polos tecnológicos. Marcar essa alternativa demonstra a não compreensão de que  
a China está investindo na África para garantir o abastecimento de matérias-primas.  

b 
As empresas chinesas estão desenvolvendo atividades econômicas produtivas na África,  
e não projetos sociais. Assinalar essa alternativa revela que, pelas dificuldades enfrentadas 
pelos países africanos, inferiu-se que a China esteja engajada na solução desses problemas.  

c 
As empresas chinesas estão intensificando sua presença na produção de commodities 
na África, visando à garantia de insumos para a produção industrial. 

d 
O Japão não exerce relações diplomáticas significativas com países do continente 
africano. Selecionar essa alternativa indica equívoco entre Japão e China.  

e 
Além de o Japão não investir em agricultura nos países africanos, a China, que é o país 
que investe, promove a agricultura em larga escala. Marcar essa alternativa indica 
equívoco entre os dois países.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar a habilidade dos alunos de identificar os padrões econômicos 
mundiais de produção, distribuição e intercâmbio dos produtos na África em contato com 
outros países, como a China. Caso o rendimento, em geral, tenha sido insuficiente, 
exemplifique, de forma oral, instalações de empresas no continente africano, evidenciando 
aos alunos os impactos socioambientais desse processo e, ao mesmo tempo, o progresso 
econômico que tais contatos têm criado no continente. A atividade ora proposta tem o 
intuito de reforçar aos alunos a compreensão sobre o desenvolvimento econômico africano 
em função dos contatos diplomáticos com outras nações.  

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º Ano 

2º bimestre – Gabarito 

8. Analise o texto a seguir: 

O desafio enfrentado pelos pequenos agricultores no norte da Etiópia é o de 

melhorar a segurança alimentar em períodos de baixa oferta pluvial, identificando 

estratégias de reposição de água no solo. No norte da Etiópia, mais de 50% da água 

disponível para a agricultura é perdida por evaporação direta, escoamento superficial e 

drenagem profunda. A hipótese é de que o uso de tecnologias de baixo custo e soluções 

inteligentes para identificar estratégias à reposição hídrica e/ou armazenamento de 

água em recipientes de baixo custo como vasos de cerâmica (potes de argila) poderiam 

reduzir significativamente as perdas de água em forma de evaporação e drenagem. 

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Aplicação de tecnologias de irrigação com baixo custo, em áreas agrícolas 

cultivadas em períodos prolongados de estiagem– parceria Brasil/África. Disponível em: <https://www.embrapa.br/ 

busca-de-projetos/-/projeto/211210/aplicacao-de-tecnologias-de-irrigacao-com-baixo-custo-em-areas-agricolas- 

cultivadas-em-periodos-prolongados-de-estiagem---parceria-brasilafrica>. Acesso em: 10 out. 2018. 

Com base no texto é possível afirmar que o objetivo do uso de tecnologia na situação citada é: 

a) superar barreiras climáticas e de solo. 

b) ofertar empregos à população. 

c) melhorar a produtividade agrícola. 

d) diversificar o tipo de alimento produzido. 

e) promover a agricultura sustentável. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º Ano 

2º bimestre – Gabarito 

Objeto 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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C7/U4 

Justificativas 

a 
A tecnologia, nessa hipótese, será utilizada para superar os obstáculos climáticos e 
pedológicos que afetam a produção agrícola. No caso, o obstáculo é a alta evaporação, 
que gera deficit hídrico.  

b 
Apesar de ser uma consequência, a geração de empregos não é o objetivo da utilização 
de tecnologias nesse local. Selecionar essa alternativa revela a não compreensão do 
texto quanto ao trecho que cita as condições climáticas desfavoráveis da Etiópia. 

c 

Apesar de ser uma consequência, melhorar a produtividade agrícola não é um objetivo 
do uso de tecnologia na agricultura da Etiópia, uma vez que esta visa superar as 
barreiras climáticas. Marcar essa alternativa revela equívoco quanto ao entendimento 
sobre as consequências com objetivos. 

d 
O objetivo do uso de tecnologias é superar as barreiras do clima, que geram o déficit 
hídrico. Assinalar essa alternativa demonstra equívoco na interpretação do texto.  

e 

O uso de tecnologias, nesse caso, não acontece pela necessidade de desenvolver  
uma agricultura sustentável, mas sim para superar problemas ocorridos pelo clima. 
Indicar essa alternativa revela que as tecnologias foram associadas à sustentabilidade 
de forma incorreta. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar se os alunos compreenderam o uso da tecnologia no 
contexto agrícola africano, que visa superar limites naturais e desenvolver a agricultura local. 
Se os resultados, de modo geral, não forem os esperados, selecione previamente imagens de 
satélite das áreas agrícolas localizadas na África. Projete-as no ou, até mesmo, peça que os 
alunos verifiquem as imagens, em grupos, em seus celulares (se não for possível, imprima-as 
e distribua-as aos alunos). Com base nas imagens selecionadas, chame a atenção deles para 
a presença de máquinas e para o tamanho das propriedades. Essa atividade tem o propósito 
de demonstrar aos alunos a influência dos desenvolvimentos científico e tecnológico nas 
atividades econômicas, no caso, a agrícola. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º Ano 

2º bimestre – Gabarito 

9. Analise a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Reunião dos países membros da OPEP. Quito, Equador, 2010. 

Com base na atuação dos países africanos na Organização dos Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) é possível afirmar que: 

a) a produção de petróleo dos países africanos é irrelevante para a OPEP. 

b) a produção de petróleo dos países africanos é maior que a brasileira. 

c) a minoria dos países membros da OPEP são do continente africano. 

d) a maioria dos países africanos que produzem petróleo são contrários à criação do cartel. 

e) os países africanos produtores de petróleo têm alta capacidade de exportação. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º Ano 

2º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

Identidades e interculturalidades regionais: Estados Unidos da América, América espanhola  
e portuguesa e África 

Habilidade 

(EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países da América e da África  
no que se refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir  
as desigualdades sociais e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua 
apropriação e valoração na produção e circulação), o que resulta na espoliação desses povos. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C9/U4 

Justificativas 

a 

A produção de petróleo dos países africanos é relevante para a OPEP, visto que tais 
países compõem sete cadeiras na organização, o que demonstra a relevância de tal 
produto em suas economias. Assinalar essa alternativa revela desconhecimento quanto 
à participação da África na OPEP.  

b 
A produção de petróleo dos países africanos é menor que a brasileira, pois o país é um 
dos maiores produtores de petróleo do mundo. Marcar essa alternativa indica equívoco 
sobre o entendimento da produção de petróleo brasileira.  

c 
Sete das quinze cadeiras da OPEP são compostas por países africanos, o que configura 
quase a metade da organização. Selecionar essa alternativa demonstra que não foram 
considerados corretamente os países que fazem parte do cartel.  

d 
Sete países africanos compõem a OPEP, portanto, eles não são contrários a esse tipo  
de organização. Marcar essa alternativa denota falta de atenção para a intensa 
participação de países africanos na OPEP. 

e 
Os países africanos produtores de petróleo têm alta capacidade de exportação, uma 
vez que o consumo da própria produção é baixo. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar a compreensão dos alunos sobre a importância do petróleo para 
os países do continente africano. Se os resultados, de modo geral, não forem satisfatórios, mostre 
aos alunos todos os países membros da OPEP por meio de um jogo de reconhecimento de 
bandeiras: imprima as bandeiras dos países membros e apresente-as uma a uma, para a turma, 
que deve ser dividida em grupos de até cinco integrantes. Oriente-os de modo que cada grupo 
escreva o nome do país em uma folha e mostre ao professor, pontuando o grupo que responder 
corretamente. Depois da brincadeira, apresente a localização continental de tais países e, a partir 
de gráficos (selecionados previamente), compare de forma dialogada a produção e a exportação 
de petróleo entre eles. A atividade ora proposta visa possibilitar aos alunos o reconhecimento 
da importância do petróleo para as economias dos continentes africano e americano. 
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Geografia – 8º Ano 

2º bimestre – Gabarito 

10. Analise as imagens a seguir: 

Ian Barbour/flickr/Creative Commons CC BY-SA 2.0 Pixabay/<pixabay.com> 

  

Plantação de chá na África do Sul. Plantação de cana-de-açúcar na África do Sul. 

Considerando as imagens, é possível afirmar que tais produções agrícolas têm como principal  
objetivo: 

a) o consumo da população africana. 

b) a geração de empregos à população. 

c) o aproveitamento do clima favorável. 

d) a exportação a países mais industrializados. 

e) a diversificação da alimentação dos nativos. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º Ano 

2º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

Identidades e interculturalidades regionais: Estados Unidos da América, América espanhola  
e portuguesa e África 

Habilidade 

(EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países da América e da África  
no que se refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir  
as desigualdades sociais e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua 
apropriação e valoração na produção e circulação), o que resulta na espoliação desses povos. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C9/U4 

Justificativas 

a 
Os cultivos apresentados nas imagens não têm como objetivo o consumo interno  
dos países, pois são monoculturas para exportação. Assinalar essa alternativa indica 
que houve equívoco entre a exportação e o abastecimento interno. 

b 
Apesar de gerar empregos, o investimento nesse tipo de atividade não tem esse objetivo, 
pois são investimentos, muitas vezes, externos, que focam na exportação de commodities. 
Marcar essa alternativa revela o desconhecimento do objetivo das atividades. 

c  

Apesar de o continente africano contar com muitas áreas com clima, solo e recursos 
hídricos favoráveis à produção agrícola, o aproveitamento deles não é o objetivo do 
desenvolvimento desse tipo de atividade. Selecionar essa alternativa indica que os os 
objetivos foram confundidos com os fatores que favorecem tal atividade. 

d 
Essas atividades são desenvolvidas no continente africano em virtude do investimento 
de países industrializados, como a China, a fim de que os produtos sejam exportados 
diretamente a eles.  

e 
O objetivo não é a diversificação da alimentação, pois esses produtos não se destinam 
ao consumo interno. Marcar essa alternativa revela equívoco no que tange ao consumo 
interno em relação à exportação.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar a compreensão dos alunos sobre os principais objetivos dos 
cultivos produzidos na África. Caso o rendimento, em geral, tenha sido insuficiente, selecione 
previamente mapas que demonstrem a distribuição espacial da produção agrícola na África e 
projete-os ou, na ausência desse recurso, antes, imprima-os em e fixe-os na lousa. Com base 
nos mapas, explique quais desses produtos são destinados à importação ou à exportação, 
destacando até que ponto a produção agrícola é importante econômica e socialmente para o 
continente. Essa atividade tem como propósito aprimorar o conhecimento dos alunos sobre 
a economia africana e seu impacto em âmbito continental e, até mesmo, global. 

 


