
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

1. Leia o texto que trata do relatório da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
e da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação: 

O Brasil é destacado pelo relatório como um dos países que irá desempenhar 

um papel fundamental como um dos principais fornecedores de alimentos para o 

mundo todo, juntamente com a Federação Russa, Índia, China, Europa Ocidental e 

Estados Unidos. 

FAO no Brasil. OCDE e FAO preveem aumento de 17% na produção agrícola e pesqueira na América Latina e no Caribe até 2027.  

FAO, 3 jul. 2018. Disponível em: <http://www.fao.org/brasil/noticias/detail-events/en/c/1144775/>. Acesso em: 16 nov. 2018. 

A partir do texto, analise a importância da produção agropecuária no cenário mundial, indicando 
qual é a representatividade dessa atividade na ocupação das terras emersas no mundo. 

 

Objeto de 
conhecimento 

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

Habilidade 
(EF09GE13) Analisar a importância da produção agropecuária na sociedade urbano-industrial 
ante o problema da desigualdade mundial de acesso aos recursos alimentares e à matéria-prima. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C6/U3 

Grade de correção 

 
Espera-se que os alunos relatem que essa atividade é importante porque emprega 
cerca de um terço da população economicamente ativa no mundo, e produz 
recursos indispensáveis para a manutenção da vida humana, indicando que cerca  
de um terço das terras emersas no mundo são usadas para a atividade agropecuária. 

 
É possível que surjam algumas respostas diversas, contudo, sem que seja  
apontada a relevância da produção agropecuária para o mundo, tampouco  
a representatividade da ocupação das terras emersas mundiais para essa atividade. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão tem como objetivo verificar a compreensão dos alunos acerca da realidade da 
produção agropecuária do mundo. Caso os resultados, de modo geral, não tenham sido 
satisfatórios, promova uma discussão, de forma coletiva e colaborativa, sobre as 
características da produção agropecuária mundial. Para tanto, apoie a atividade em um 
conjunto de gráficos sobre o tema (projetados ou impressos). É importante evidenciar, com 
base no material apresentado, em que medida a produção agropecuária pode ser tão grande 
e por quais motivos o acesso aos produtos dessa atividade é tão desigual em algumas partes 
do mundo. A atividade ora proposta visa reforçar o conteúdo aos alunos, permitindo que 
contextualizem o cenário da agropecuária mundial. 

 
  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

2. Leia o texto a seguir: 

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Blairo Maggi, 

anunciou que o Brasil vai recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC) para 

retomar as exportações de carne de aves a países da União Europeia. Nesta quinta-

feira (19), o bloco econômico aplicou embargo à venda de aves, em especial a de 

frango, por parte de 20 frigoríficos brasileiros, entre eles a gigante BRF. Para o 

ministro, a ação da União Europeia se trata de guerra comercial, já que o governo 

brasileiro vem aumentando a inspeção sanitária nos produtos exportados desde o 

ano passado. “Estão aproveitando para nos tirar do mercado em nome da sanidade, 

o que não é verdadeiro”, afirmou. 

GOVERNO DO BRASIL. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/economia-e-

financas/2018/04/copy_of_aveagenciabrasil765edit.jpg/view>. Acesso em: 26 out. 2018. 

Explique a importância da Organização Mundial do Comércio (OMC) para o aumento da circulação 
de mercadorias. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais 

Habilidade 
(EF09GE02) Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações 
econômicas mundiais na vida da população em relação ao consumo, à cultura e à mobilidade. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C7/U3 

Grade de correção 

 
Espera-se que os alunos apontem que a importância da OMC para o aumento  
da circulação de mercadorias está ligada aos acordos para a redução de barreiras 
comerciais internacionais e à resolução de conflitos relacionados ao comércio mundial.  

 
Algumas respostas diversas podem surgir, todavia, sem que haja indicação da 
importância da OMC para o comércio mundial nem dos problemas que essa 
corporação internacional é a responsável por resolver.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Essa questão tem como objetivo aferir a compreensão dos alunos sobre a divisão do trabalho 
até a Terceira Revolução Industrial. Caso os resultados, em geral, não tenham sido satisfatórios, 
peça aos alunos que pesquisem, em casa, quais são os papéis assumidos pela OMC e por outras 
organizações internacionais que cuidam de assuntos relacionados ao comércio, registrando 
suas impressões por meio de tópicos no caderno. Em sala de aula, divida a turma em grupos 
de até cinco integrantes e oriente-os a compartilhar as informações coletadas e a organizá-
las para realizar uma apresentação para os demais colegas. Durante e após as apresentações, 
discuta com os alunos sobre a importância desses organismos para a regulação do comércio. 
A atividade ora proposta tem a finalidade de dar aos alunos uma visão mais ampla sobre o tema. 
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Geografia – 9º ano 
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3. Observe o mapa a seguir: 

Mundo: consumo per capita de petróleo – 2016 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Elaborado com base em BRITISH PETROLEUM (BP). BP Statistical Review of World Energy 2017. Disponível em: <www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/ 

pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf>. Acesso em: 16 maio 2018. 

Aponte as regiões que têm o maior consumo de petróleo per capita e cite ao menos dois usos 
desse produto. 
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Geografia – 9º ano 
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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 Aberta Capítulo/Unidade C8/U4 

Grade de correção 

 
Espera-se que os alunos indiquem a Arábia Saudita e a América do Norte como os 
maiores consumidores de petróleo per capita e, além disso, que citem ao menos dois 
usos do petróleo entre estes: combustível, energia, fabricação de plásticos, borrachas 
sintéticas, tintas, vernizes, adubos químicos, inseticidas, cosméticos, remédios, etc. 

 
É possível que apareçam respostas diversas, porém, sem que sejam apontadas  
a América do Norte e a Arábia Saudita como os maiores consumidores de petróleo, 
tampouco ao menos dois entre os principais usos do petróleo. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é averiguar a habilidade dos alunos de comparar diferentes regiões do 
mundo com base em mapas temáticos. Se os resultados, em geral, não forem os esperados, 
selecione previamente um conjunto de dados referentes às matrizes energéticas no mundo 
apresentados em tabelas, gráficos e textos. Também imprima mapas-múndi em branco.  
Na sala de aula, projete os dados no data show ou os imprima e distribua aos alunos.  
Em seguida, divida a turma em trios e peça aos alunos que disponham os dados no mapa, 
utilizando cores e legendas. Quando todos os mapas estiverem prontos, discuta os 
resultados coletivamente e exponha as produções no mural da escola ou da sala.  
Essa atividade permitirá aos alunos assimilar o conteúdo da questão de forma prática. 
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4. Observe o mapa a seguir, que mostra a ocorrência de terremotos no mundo desde 1973 (tons 
verdes a vermelhos) e as unidades de usinas nucleares (pontos azuis): 

Mundo: atividade de terremotos desde 1973 e instalações de usinas nucleares 

Cesar Harada/Flickr/Creative Commons 2.0 

 
Fonte: MAPTD. Global earthquake activity since 1973 and nuclear power plant locations.  

Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/worldworldworld/8713501934>. Acesso em: 13 nov. 2018. 

Com base na observação do mapa e em seus conhecimentos sobre o assunto, aponte a região 
que corre maior risco de vazamento de material radioativo ligado à atividade sísmica e indique 
como chegou a essa conclusão. 
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Objeto de 
conhecimento 

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

Habilidade 

(EF09GE14) Elaborar e interpretar gráficos de barras e de setores, mapas temáticos  
e esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas para analisar, sintetizar e apresentar 
dados e informações sobre diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas  
e geopolíticas mundiais. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C9/U4 

Grade de correção 

 
Espera-se que os alunos indiquem que o Japão é a área com maior risco  
de vazamento de material radioativo, tendo em vista a quantidade de usinas  
e a frequência de atividade sísmica registrada na região. 

 
É possível que surjam respostas diversas, no entanto, sem apontar o Japão como o 
país com maior potencial de vazamento de material radioativo e, consequentemente, 
demonstrando que houve equívoco quanto à leitura do mapa. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão objetiva verificar a habilidade dos alunos de interpretar mapas e gráficos.  
Se os resultados, de modo geral, não forem os esperados, solicite aos alunos que pesquisem, 
em casa, sobre a matriz energética dos estados brasileiros e registrem as informações de 
forma sintetizada em seus cadernos. Na aula seguinte, peça que construam, individualmente, 
gráficos e mapas que representem os dados coletados. Após a construção do material 
gráfico, debata sobre a distribuição das matrizes energéticas no território brasileiro, 
comparando-as com o mapa da questão. Essa atividade visa reforçar o desenvolvimento  
da habilidade proposta na questão, bem como ampliar o conhecimento sobre o tema. 
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Observe a anamorfose a seguir, que retrata a quantidade de exportações em 2016, e responda às 
questões 5 e 6: 

Mundo: exportadores de mercadorias – 2016 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Elaborado com base em UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT.  

UNCTAD Handbook of Statistics 2017. New York and Geneva: United Nations, 2017. p. 16. 

5. Com base na interpretação dos dados e em seus conhecimentos sobre o tema, explique por que 
alguns países exportam mais mercadorias do que outros. 

 

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 C7/U3 

Grade de correção 

 

Espera-se que os alunos identifiquem que, em algumas regiões, encontram-se 
importantes países desenvolvidos, como os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão,  
e emergentes, como a China, onde há industrialização mais intensa em relação ao 
restante do mundo e maior competitividade, o que faz com que esses países fiquem 
entre os maiores comerciantes. 

 
Algumas respostas diversas podem aparecer, porém, sem que seja apontado que  
o grau de industrialização é um fator que influencia na quantidade de mercadorias 
que um país exporta. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Esta questão tem como objetivo verificar a compreensão dos alunos sobre a distribuição e 
circulação de produtos na Europa, Ásia e Oceania. Caso os resultados, em geral, não tenham 
sido satisfatórios, selecione previamente, na internet ou em livros, um mapa que represente 
a exportação mundial de mercadorias e um mapa que retrate o grau de industrialização  
de cada país. Apresente-os aos alunos (projetados ou impressos) e solicite que determinem  
a relação entre os dois mapas. Conduza as contribuições orais de modo a promover uma 
discussão sobre a influência da industrialização na exportação de mercadorias, elucidando 
eventuais dúvidas. A atividade ora proposta possibilita que os alunos desenvolvam  
a habilidade de interpretar mapas e, ao mesmo tempo, reforça o conteúdo da questão. 
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6. Antes da última Revolução Industrial, países desenvolvidos se faziam muito presentes no comércio 
de bens industrializados. Após essa revolução, um novo grupo de países ganhou destaque para 
o comércio de bens industrializados. Com base na análise do mapa, assinale a alternativa que 
apresenta, respectivamente, a classificação desse grupo e o país, membro desse grupo, de maior 
destaque no comércio internacional atualmente. 

a) Países subdesenvolvidos; China. 

b) Países desenvolvidos; Austrália. 

c) Economias emergentes; China. 

d) Economias emergentes; Brasil. 

e) Economias em transição; Rússia. 

 

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 C7/U3 

Justificativas 

a Não se usa mais a expressão país subdesenvolvido. 

b 
Não se trata de países desenvolvidos, e a Austrália não é considerada um país em 
desenvolvimento. 

c 
A China é o país que faz parte do grupo de países chamados de economias emergentes, 
que estão prosperando economicamente. 

d São as economias emergentes, e o país em destaque é a China, não o Brasil. 

e 
O país em destaque é a China, não a Rússia, embora esta também faça parte do BRICS, 
grupo de países emergentes do qual a China é integrante. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão visa averiguar o entendimento dos alunos sobre as dinâmicas engendradas a 
respeito da produção e circulação de mercadorias no mundo. Se os resultados, de modo geral, 
forem insuficientes, peça aos alunos que realizem uma pesquisa, em casa, sobre a Nova Rota da 
Seda. Na aula seguinte, discuta em sala, de forma coletiva e colaborativa, sobre a importância 
desse empreendimento para a China no momento atual da globalização. Além disso, discuta 
com os alunos em que medida os países hegemônicos influenciam o cotidiano de cada um 
deles por meio de produtos e culturas. Essa atividade tem por fim retomar o tema da questão 
com os alunos, criando um momento para esclarecer as dúvidas e expandir o conhecimento. 
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7. Leia a manchete a seguir: 

Safra de cereais, leguminosas e oleaginosas registra 238,4 milhões de toneladas 

GOVERNO DO BRASIL. Safra de cereais, leguminosas e oleaginosas registra 238,4 milhões de toneladas. 13 set. 2018.  

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/economia-e-financas/2018/09/safra-de-cereais-leguminosas-e-oleaginosas-

registra-238-4-milhoes-de-toneladas>. Acesso em: 26 out. 2018. 

No Brasil, e em todo o mundo, o cultivo de cereais representa uma parte significativa da produção 
agrícola. Mesmo assim, muitas pessoas não têm acesso a esses alimentos. Entre outras, uma das 
razões para que isso aconteça é que: 

a) as pessoas estão cada vez mais sedentárias e consumindo menos cereais. 

b) existe uma grande desigualdade de acesso aos recursos alimentares. 

c) os cereais produzidos são utilizados apenas para a produção alcoólica. 

d) as pessoas só têm acesso a esses alimentos fora de sua forma natural. 

e) os cereais são perecíveis e não devem ser transportados por longas distâncias. 

 

Objeto de 
conhecimento 

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

Habilidade 
(EF09GE13) Analisar a importância da produção agropecuária na sociedade urbano-industrial 
ante o problema da desigualdade mundial de acesso aos recursos alimentares e à matéria-prima. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C6/U3 

Justificativas 

a 
O sedentarismo não é uma justificativa para a dificuldade de acesso aos alimentos,  
pois se trata de um estilo de vida, e não de um fator que restrinja acesso de alimentos  
à população. 

b 
O acesso aos recursos alimentares à população é desigual e isso está relacionado  
à má distribuição da renda no mundo. 

c 
Os cereais não são exclusivos para a produção alcoólica, pois são utilizados em larga 
escala na produção alimentícia. 

d 
O fato de as pessoas terem acesso a esses alimentos fora de sua forma natural não 
justifica a dificuldade de acesso a eles.  

e 
Os produtos citados na manchete são pouco perecíveis e podem ser transportados por 
longas distâncias. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Esta questão objetiva verificar a compreensão dos alunos acerca da produção e distribuição 
de cereais no mundo. Se os resultados, em geral, não foram os esperados, solicite que os 
alunos façam uma pesquisa, em casa, sobre o conceito de cereais e que listem os cereais 
mais comuns. Também peça que cada aluno escolha 10 produtos alimentícios aleatórios  
e analise, no rótulo desses produtos, a presença de cereais, registrando as informações  
no caderno. Na aula seguinte, organize os alunos em grupos de até cinco integrantes a fim  
de que analisem os dados coletados e montem gráficos com as porcentagens dos alimentos 
que contêm cereais e dos que não contêm. A atividade ora proposta permite que os alunos 
percebam a presença dos cereais em diversos alimentos, além de desenvolver a habilidade 
de analisar dados e elaborar gráficos.  
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8. Observe o mapa a seguir, que representa os aeroportos ao redor do mundo: 

Aeroportos no mundo – 2017 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 
Fonte: Map of airport distribution around the world. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:World-airport-map-2008.png>. Acesso em: 13 nov. 2018. 

No mapa, cada ponto vermelho representa um aeroporto. Com base na análise do mapa, assinale a 
alternativa que indica a região do globo que mais tem aeroportos e com o que isso se relaciona: 

a) África, em razão da grande quantidade de refugiados. 

b) América Latina, por conta do rápido crescimento econômico. 

c) Estado Unidos e Europa, em virtude do trânsito intenso de pessoas e mercadorias. 

d) Polos, por conta da grande quantidade de pesquisas. 

e) Ásia, por ter sido o berço de diversas civilizações no mundo antigo. 
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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 C7/U3 

Justificativas 

a 
A região do globo que mais tem aeroportos não é a África, mas sim os Estados Unidos e a 
Europa, uma vez que contam com grande quantidade de fluxos de mercadorias e pessoas.  

b 
A região do globo que mais tem aeroportos não é a América Latina, mas sim os Estados 
Unidos e a Europa. 

c 
Essas duas regiões (Estados Unidos e Europa) estão muito integradas no sistema global, 
já que participam dos maiores fluxos de pessoas e de mercadorias no mundo.  

d 
A região do globo que mais tem aeroportos não são os polos extremos do planeta,  
pois essas áreas não têm relevância no que se refere à quantidade de aeroportos.  

e 
A região do globo que mais tem aeroportos não é o norte da Ásia, mas os Estados 
Unidos e a Europa. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Esta questão tem como objetivo verificar a compreensão dos alunos acerca da globalização. 
Caso os resultados, de modo geral, não tenham sido os esperados, divida a turma em grupos 
de até seis integrantes e peça aos alunos que escolham uma cidade global e desenvolvam 
uma pesquisa (na biblioteca ou no laboratório de informática) sobre o papel dela no mundo. 
Posteriormente, instrua os grupos a apresentar essa cidade para os demais colegas. 
Aproveite as explanações para discutir o conceito de globalização e mundialização,  
e compare as informações obtidas com um mapa, traçando um paralelo com a concentração 
de aeroportos nessas cidades. A atividade ora proposta possibilita aos alunos a construção  
e a ampliação do conhecimento sobre globalização. 
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9. Leia o texto a seguir: 

Um certificado ambiental para o setor de transformação mostra os níveis de 

dióxido de carbono (CO2) emitidos pela indústria durante o processo produtivo está 

sendo criado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exter ior 

(MDIC). O CO2 é o principal gás causador do aquecimento global. Com o novo "selo 

verde", elaborado com supervisão da Associação Brasileira de Normas Técnicas  

(ABNT), será possível registrar a "pegada de carbono" brasileira, deixada ao longo da 

produção de itens como aço, alumínio, cimento e vidro. 

GOVERNO DO BRASIL. Indústria terá selo ambiental indicando a ‘pegada de carbono’. 9 dez. 2015, atualizado em 23 dez. 2017. 

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/meio-ambiente/2015/12/industria-tera-certificado-para-indicar-2018pegada-de-

gas-carbonico2019-dos-produtos>. Acesso em: 26 out. 2018. 

O Brasil e vários outros países se preocupam com a quantidade de CO2 que produzem. O CO2 é 
emitido, principalmente, na queima de combustíveis fósseis. Assinale a alternativa que explica 
o que são combustíveis fósseis e por que existe a preocupação com a emissão de CO2. 

a) Combustíveis fósseis são aqueles de origem vegetal, e a preocupação com a emissão de CO2 

se deve ao fato de ele ser extremamente poluente. 

b) Combustíveis fósseis são aqueles originados da decomposição orgânica, e a preocupação 

com a emissão de CO2 se deve ao fato de ele ser extremamente poluente. 

c) Combustíveis fósseis são aqueles originados da decomposição orgânica, e a preocupação 

com a emissão de CO2 se deve ao fato de ele ser escasso na atmosfera. 

d) Combustíveis fósseis são aqueles de origem nuclear, e a preocupação com a emissão de CO2 

se deve ao fato de ele ser escasso na atmosfera. 

e) Combustíveis fósseis são aqueles de origem vegetal, e a preocupação com a emissão de CO2 

se deve ao fato de ele ser extremamente poluente.  
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Objeto de 
conhecimento 

Transformações do espaço na sociedade urbano-industrial 

Habilidade 
(EF09GE11) Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo  
de industrialização com as transformações no trabalho em diferentes regiões do mundo  
e suas consequências no Brasil. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C8/U4 

Justificativas 

a 
Combustíveis fósseis não são aqueles de origem vegetal, pois eles se originam  

na decomposição orgânica depois de anos.  

b 
Os combustíveis fósseis têm sua origem na decomposição de matéria orgânica, 
provocando grande poluição atmosférica ao liberar o CO2 armazenado. 

c 
O CO2 não é escasso na atmosfera, pois está presente em diversos processos e é um  
gás abundante. 

d Combustíveis fósseis não têm origem nuclear. 

e Combustíveis fósseis não têm origem vegetal. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Esta questão objetiva aferir a compreensão dos alunos sobre a emissão de carbono no 
mundo, agravada após a Revolução Industrial. Caso os resultados, em geral, não tenham  
sido satisfatórios, selecione previamente notícias impressas sobre o Protocolo de Kyoto  
e os créditos de carbono. Peça que os alunos leiam as notícias e, posteriormente, divida  
a sala em pequenos grupos para que eles discutam sobre o tema. Promova, então, uma  
roda de conversas, de modo a evidenciar aos alunos como as novas formas de produção 
engendraram movimentos que necessitam dessa preocupação com a emissão de CO2.  
A atividade permite retomar o tema com os alunos por meio da análise de fatos concretos. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

10. Observe o mapa a seguir, que mostra o potencial de irradiação solar no mundo: 

Mundo: irradiação solar em kWh/m² 

2017 The World Bank, Solar resource data: Solargis/Creative Commons 3.0 

 

Fonte: Solargis. Global Horizontal Irradiation. Disponível em: <https://solargis.com/maps-and-gis-data/download/world>. Acesso em: 13 nov. 2018. 

Com base na análise do mapa e em seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa 
que indica a energia produzida a partir da luz solar e a parte do mundo com maior potencial de 
produção dessa matriz energética: 

a) Energia elétrica, com maior potencial nos polos. 

b) Energia mecânica, com maior potencial nas áreas tropicais. 

c) Energia elétrica, com maior potencial nas áreas tropicais. 

d) Energia térmica, com maior potencial nos polos. 

e) Energia térmica, com maior potencial no hemisfério ocidental.  

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

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 C10/U4 

Justificativas 

a 
O maior potencial não está nos polos, pois a irradiação solar nessa região do planeta 
não é constante e, durante metade do ano, ela é insignificante, principalmente para  
a produção energética.  

b 
A energia não é a mecânica, pois o sol pode gerar energia elétrica ou térmica. Além 
disso, a luz solar não é capaz de gerar, diretamente, a energia mecânica, pois esta, 
advém do movimento. 

c 
A energia referida é a elétrica produzida a partir de fonte solar e tem maior potencial de 
produção nas faixas intertropicais, onde a radiação do sol é mais constante ao longo do ano. 

d 
A luz solar pode gerar energia térmica, entretanto, o maior potencial não está na região 
dos polos, pois nesses locais a incidência anual é variada. 

e 
O maior potencial solar não está no hemisfério ocidental, pois a porção oriental 
apresenta mais partes em tons escuros de laranja. 

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 das matrizes energéticas  
e seus potenciais no mundo a partir da leitura cartográfica de um dado. Caso os resultados, 
de modo geral, não tenham sido satisfatórios, elabore na lousa uma lista das características 
físicas que favorecem e que desfavorecem a produção de determinadas matrizes energéticas 
e solicite que os alunos copiem tais informações em seus cadernos. Apoie-se nos dados  
e promova uma discussão com os alunos de modo que sejam evidenciadas as melhores 
características para a produção de energia no Brasil e no mundo. Essa atividade permite  
que os alunos assimilem o conteúdo tratado na questão. 

 


