
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

2º bimestre – Gabarito 

1. Leia o trecho de notícia abaixo. 

Mais de 30 mortos em explosão na cidade nigeriana de Yola 

O grupo extremista pretende instaurar um califado no Norte da Nigéria,  

majoritariamente muçulmano, ao contrário do Sul, de maioria cristã. A violência da 

insurreição do Boko Haram e da sua repressão pelas forças armadas nigerianas já 

causaram mais de 17 mil mortes desde 2009 e perto de 2,6 milhões de deslocados e 

refugiados nos Camarões, Chade e Níger. 

Disponível em: <http://bit.ly/2zsuBz6>. Acesso em: 20 out. 2018. 

Com base na notícia, explique qual o caráter do conflito existente no norte da Nigéria promovido 
pelo grupo terrorista Boko Haram, destacando como esse grupo atua dentro do país. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

Habilidade 
(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o 
entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações 
geopolíticas na América e na África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C8/U3 

Grade de correção 

100% 

O aluno compreende que o conflito tem origem religiosa, pois o grupo tenta impor  
a religião e cultura islâmica, opondo-se à cultura ocidental e britânica deixada pelos 
colonizadores. O grupo se organiza no norte do país e é financiado e possui forte 
ligação com o Estado Islâmico. Seus métodos envolvem atentados e sequestros, 
principalmente de crianças, para realizar sua educação religiosa e ideológica. 

50% 
O aluno é capaz de identificar as motivações religiosas do conflito, mas não relata 
quais os mecanismos utilizados pelo Boko Haram a fim de impor o Islamismo. 

0% 
O aluno não reconhece que o grupo terrorista tem motivações religiosas e conexões 
com o Estado Islâmico.  
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2º bimestre – Gabarito 

2. Leia o trecho a seguir. 

Os desafios da União Africana 

A União Africana foi criada em 2002, [...] a versão atual da entidade busca 

preservar a ideia original, porém se debruça em questões mais pragmáticas, como 

comércio e segurança, mantendo, por exemplo, uma operação de “paz e segurança”, 

semelhante à da Organização das Nações Unidas (ONU), que intervêm em casos 

emergenciais de conflitos e guerras civis.  

Disponível em: <https://correionago.com.br/portal/os-desafios-da-uniao-africana>. Acesso em: 20 out. 2018. 

Com base no texto e em seus conhecimentos, explique os objetivos da União Africana e os desafios 
que enfrenta para concretizar suas propostas. 

 

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 C8/U3 

Grade de correção 

100% 

O aluno reconhece que a União Africana propõe atuar em áreas de conflitos  
e instabilidade, além de investir na infraestrutura das redes de transportes  
e telecomunicações dos países africanos. Entre os planos da organização, também 
estão a integração econômica e uma possível união monetária dos países-membros. 
No entanto, alguns fatores dificultam a concretização de suas propostas, como 
a instabilidade política, a epidemia de aids, a pobreza e o baixo nível educacional  
e de desenvolvimento tecnológico da maior parte dos países africanos. Além disso,  
a ajuda internacional muitas vezes está vinculada a concessões econômicas, como  
a abertura da economia dos países para o capital estrangeiro. 

50% 
O aluno identifica os objetivos da União Africana, mas não é capaz de apontar os 
aspectos que dificultam sua atuação no continente. 

0% O aluno não reconhece o papel e os objetivos da União Africana. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 
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3. Leia o trecho abaixo. 

Países africanos se unem para enfrentar desafio de ampliar 

oferta de energia elétrica 

Pela primeira vez, ministros de Estado, especialistas e investidores de toda 

África reuniram-se para discutir alternativas de geração e distribuição de energia  

no continente. [...] Os participantes preparam a criação um mecanismo único de 

monitoramento e comunicação entre os países. Empresas tiveram espaço para fechar 

negócios e divulgar experiências e estratégias para aumentar o acesso à luz elétrica 

em um ambiente de mudanças climáticas. Além do governo moçambicano, o evento 

teve o apoio do Banco Africano de Desenvolvimento, da Comissão Econômica Africana 

das Nações Unidas e da União Africana. 

Disponível em: <http://bit.ly/2zsxxf6>. Acesso em: 20 out. 2018. 

A partir da leitura do texto, indique como os grupos citados são importantes para a estabilidade e 
o desenvolvimento social do continente africano. 

 

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 C8/U3 

Grade de correção 

100% 

O aluno identifica que alianças de países, como Brics e União Africana, estabelecem 
acordos que levam ao desenvolvimento de tecnologia e ciência e à importação e 
exportação de produtos. Dessa forma, promovem o aumento do emprego, do ensino 
técnico e especializado nos países e, consequentemente, da renda da população. 

50% 
O aluno identifica somente os grupos citados como instituições de caráter 
econômico, mas não explicita seus reflexos sociais ou políticos. 

0% 
O aluno compreende as instituições citadas como um “bloco econômico” ou não 
reconhece que possuem um reflexo socioeconômico nos países em que atuam  
e no continente.  

 

  



 

 

Material Digital do Professor 
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4. Leia o trecho abaixo. 

A África passará por mudanças demográficas substanciais nas próximas décadas, 

com a crescente participação da população em idade ativa. A oportunidade dos países 

africanos de converter essas mudanças em dividendos demográficos para o crescimento 

e a redução da pobreza dependerá de vários fatores.  

Disponível em: <http://bit.ly/2Q4KQrw>. Acesso em: 20 out. 2018. 

O espaço urbano sofre influência de diversos fatores e estes podem trazer uma diminuição ou 
aumento da população urbana. Com base no texto, aponte pelo menos dois fatores que expliquem 
o aumento da população ou a ampliação da mortalidade em países africanos. 

 

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 C10/U3 

Grade de correção 

100% 

O aluno identifica que o aumento populacional urbano está relacionado ao 
desenvolvimento industrial, agrícola ou do comércio, assim como a segurança  
nas cidades; e que a ampliação da mortalidade se justifica por fatores como seca, 
migração por conflitos, pobreza ou estagnação econômica. 

50% 
O aluno apresenta uma explicação incompleta, citando apenas um dos fatores  
que explicam as mudanças demográficas. 

0% 
O aluno não apresenta nenhum fator relacionado ao aumento ou diminuição  
da população em países africanos.  
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5. Observe o mapa. 

Países que compõem a Comunidade dos Estados do Sahel-Saara 

Banco de Imagens/Arquivo da editora 

 
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_dos_Estados_do_Sahel-Saara#/ 

media/File:Community_of_Sahel-Saharan_States-map.PNG. Acesso em: 25 set. 2018. 

A Comunidade dos Estados do Sahel-Saara é uma área de livre comércio criada no norte africano 
para a integração econômica. Com base no mapa, e considerando as diferenças entre a região do 
Sahel e do Saara, explique por que os países se uniram na organização em dois períodos diferentes. 

 

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 Aberta Capítulo/Unidade C9/U3 

Grade de correção 

100% 

O aluno reconhece que os países que compõem o Sahel entraram na Comunidade 
posteriormente e que ela foi fundada por países da região do Saara. Isso se explica 
pelas diferenças culturais e econômicas entre os países dessas regiões, as quais 
estão relacionadas a fatores climáticos.  

50% 
O aluno reconhece que o Sahel e o Saara são regiões social e demograficamente 
distintas, o que explica o diferente período de entrada desses países na 
Comunidade, porém não aponta a origem dessas diferenças. 

0% 
O aluno não explica porque os países do Sahel e do Saara entraram em épocas 
diferentes na Comunidade. 
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2º bimestre – Gabarito 

6. Leia os trechos abaixo. 

A partir de 2002 e até recentemente, observou-se a emergência de um longo 

ciclo de alta nos preços internacionais das commodities, que coincidiu com um processo 

generalizado de melhoria no desempenho econômico das economias especializadas 

na produção e exportação de recursos naturais. 

Disponível em: <http://bit.ly/2Q6QbPj>. Acesso em: 21 out. 2018. 

Do ponto de vista econômico, exceção feita à África do Sul, os Estados africanos 

são exportadores tradicionais de matérias-primas e produtos agrícolas, ou seja, são 

primário-exportadores num mundo que exige cada vez mais o conhecimento como 

pré-requisito para o desenvolvimento econômico e social. Mas é importante observar 

que, apesar disso, assistimos nos últimos anos a uma valorização de algumas das  

commodities exportadas pelos países africanos, o que tem colaborado para um melhor 

desempenho econômico no continente.  

Disponível em: < www.ibri-rbpi.org/?p=12276>. Acesso em: 21 out. 2018. 

A preocupação do mundo quanto aos recursos minerais e matérias-primas do continente africano é 
reflexo do controle do preço de commodities pelas empresas ocidentais e asiáticas que têm dominado 
o mercado africano. Apesar de ter havido aumento de preços, a dependência da exportação de 
commodities traz um impacto socioeconômico negativo para os países africanos. Explique. 

 

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 Aberta Capítulo/Unidade C10/U3 

Grade de correção 

100% 

O aluno reconhece que a dependência de commodities, sem investimentos em 
setores industriais mais dinâmicos, não permite a exportação de bens de maior 
valor, com os industrializados, particularmente os de maior aporte tecnológico.  
Tal fato mantém as economias africanas dependentes da importação de bens com 
maior valor agregado, oriundos de países emergentes ou desenvolvidos. 

50% 
O aluno reconhece que as commodities têm valor baixo no mercado internacional, 
mas não estabelece a relação entre o preços dessas mercadorias e os dos bens 
industrializados. 

0% 
O aluno não consegue constatar o problema da dependência de commodities,  
nem relaciona tal fato ao valor das mercadorias industrializadas. 
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7. Observe o mapa abaixo. 

Conflitos no continente africano entre 2003 e 2011 

Banco de Imagens/Arquivo da editora 

 
Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conflicts_2003-10.svg. Acesso em: 25 set. 2018. 

A análise do mapa demonstra que os conflitos que ocorrem atualmente no continente africano 
têm origens 

a) limitadas a desavenças étnicas e tribais na região central.  

b) relacionadas ao embate entre cristianismo e islamismo. 

c) diversas, relacionadas a questões políticas, culturais e econômicas. 

d) referentes ao combate africano frente à dominação colonial europeia. 
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Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

Habilidade 
(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o 
entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações 
geopolíticas na América e na África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C8/U3 

Justificativas 

a 
Os conflitos recentes no continente africano não têm origem exclusivamente  
em desavenças étnicas e tribais na região central. 

b 
Os conflitos recentes no continente africano não são apenas rastreáveis ao embate 
entre cristianismo e islamismo. 

c 
Os conflitos recentes no continente africano têm motivos diversos, relacionados  
a questões políticas, culturais e econômicas. 

d 
Os conflitos recentes no continente africano não são apenas referentes ao combate 
africano da dominação colonial europeia. 

 

8. Em relação a divisão étnica e política africana, é correto afirmar que: 

a) a divisão política não reflete a divisão étnica, o que gera diversos conflitos no continente até hoje. 

b) a imposição neocolonial priorizou a preservação das características étnicas e culturais dos povos. 

c) o território político, por incluir as diferentes etnias, tem a oportunidade de ganhar o mercado 

global. 

d) o território étnico ameniza os conflitos, fato que reflete no crescimento econômico do continente. 

 

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 C8/U3 

Justificativas 

a 
A divisão política não respeitou as características éticas, sociais e culturais, 
intensificando os conflitos no continente africano. 

b 
A divisão política imposta pelas nações colonizadoras no neocolonialismo não 
obedeceu à divisão étnica. 

c 
A inclusão de diferentes etnias em um único Estado não obrigatoriamente beneficia  
a economia do país: pelo contrário, pode promover impasses e conflitos prejudiciais  
à coesão do país. 

d 
A divisão étnica pode amenizar os conflitos, mas não é garantia de crescimento 
econômico do continente. 
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9. Observe o mapa e leia o trecho abaixo. 

Banco de Imagens/Arquivo da editora 

Reduzindo as diferenças 
entre a rica e a pobre África 

O aumento da desigualdade entre ricos e pobres 
é um problema na África, assim como no resto do 
mundo. Na verdade, muitos africanos acreditam 
que as desigualdades estão se tornando mais 
marcantes: uma pequena minoria está enriquecendo 
enquanto as filas dos pobres atravessam a porta. 
O contraste é mais evidente na África desde quando 
o nível de pobreza tem alcançado um patamar alto 
e contínuo por décadas, apesar do crescimento 
significativo da média no PIB no continente. 

 

As classificações do Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) na África em 2014, de acordo  

com as Nações Unidas. Os países com as cores  

mais escuras possuem o menor índice e os  

países em cinza não têm dados. 

Disponível em: <http://bit.ly/2R1Rv7o>. Acesso em: 21 out. 2018. 

O mapa retrata o Índice de Desenvolvimento Humano no continente africano e o texto destaca o 
PIB do continente e sua distribuição pela população. Sobre tais aspectos é possível afirmar que: 

a) o país que possui a maior diversidade de recursos é o que apresenta menor IDH. 

b) os países mais pobres com piores IDHs concentram-se no norte da África e são os que possuem 

maior produção de alimentos e recursos. 

c) a África Central é a região com maior produção de alimentos e diversidade de recursos e 

concentra os países com melhores IDHs. 

d) a maioria dos países do continente tem problemas graves em relação à distribuição de renda 

para suas populações. 
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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 C10/U3 

Justificativas 

a 
O país que possui a maior diversidade de recursos não é o que apresenta menor IDH, 
pois a economia é um dos fatores que contribui para um melhor IDH.  

b 
Os países com piores IDHs, que ficam no noroeste e no centro-norte do continente,  
não produzem grandes quantidades de alimentos 

c 
Os países com melhores IDHs estão localizados no sul, num pequeno trecho do oeste  
e no extremo norte da África. 

d 
O mapa demonstra que não é todo o continente africano que possui baixos índices  
de desenvolvimento, mas o texto esclarece que os baixos índices se devem à má 
distribuição de renda, a despeito do crescimento do PIB. 
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10. Leia o texto abaixo. 

A África do Sul apresenta uma das evoluções mais singulares da História 

Contemporânea. Nessa sociedade, uma espécie de “colonialismo interno” criou um  

sistema de opressão institucionalizada contra a maioria negra e, em menor medida, 

mestiça e asiática que foi tolerada pelo Ocidente durante a Guerra Fria. Curiosamente, 

o fim da bipolaridade seria o ponto culminante da crise do Apartheid, abrindo espaço 

para uma transição negociada, embora extremamente difícil, rumo à democracia. 

PEREIRA, AD. Apartheid: apogeu e crise do regime racista na África do Sul (1948-1994). In: MACEDO, JR., org. Desvendando a história 

da África [online]. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008. Disponível em: <http://bit.ly/2Q7h8SZ>. Acesso em: 21 out. 2018. 

O apartheid consistiu em uma série de políticas de segregação instauradas na África do Sul entre 
1948 e 1994. Mesmo com o seu fim oficial, a discriminação social persiste. São reflexos da continuidade 
da discriminação, EXCETO: 

a) a desigualdade entre brancos e negros. 

b) o maior número de desempregados negros. 

c) a diminuição do Índice de Desenvolvimento Humano. 

d) a redução da mortalidade infantil e analfabetismo. 

 

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 C11/U3 

Justificativas 

a A desigualdade entre brancos e negros persiste mesmo após o fim do apartheid.  

b 
Mesmo que muitos negros tenham maior acesso ao estudo e aumentem seu nível de 
renda, essa parte da população continua sendo a maior parcela dos desempregados. 

c O IDH na África do Sul aumentou nos últimos anos. 

d 
Com o fim do apartheid houve redução do analfabetismo e da mortalidade infantil,  
uma vez que a população negra teve maior acesso a políticas e serviços nessas áreas. 
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Sugestões para reorientar o planejamento 

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. 

 

A habilidade visa à compreensão de como as organizações internacionais podem atuar em 

diversos países e quais os reflexos de tais atuações na população e em aspectos socioeconômicos, 

políticos e públicos. Também é importante que o aluno compreenda que existem diversas organizações 

com propósitos bem definidos e específicos, e que o Brasil faz parte de um número grande delas. 

Atividade 

Para o desenvolvimento pleno da habilidade, peça aos alunos que pesquisem sobre o papel da 

ONU no mundo. Essa atividade pode ser realizada no laboratório de informática da escola ou em casa, 

por meio da visita ao site da ONU (disponível em: <https://nacoesunidas.org/conheca>. Acesso em: 21 

out. 2018). No site, o aluno deve pesquisar como a organização funciona, de quais campanhas participa, 

quais países são membros e quais possuem poder de voto e veto em questões políticas ou econômicas. 

Para que o aluno tenha entendimento sobre cada órgão da ONU, apresente os parâmetros que 

norteiam a atuação da instituição em nível global.  

Posteriormente, em sala de aula, apresente uma situação-problema atual no continente 

africano para ser debatida entre os alunos (conflitos, crises humanitárias, epidemias, entre outros). 

Peça que identifiquem qual é o órgão da ONU responsável por auxiliar com esse problema. Em seguida, 

peça que se organizem em grupos e explique que vão atuar como esse órgão. Solicite que pesquisem 

sobre o tema e criem um documento propondo ações para solucionar a situação problema. Você 

também pode sugerir que cada grupo escolha uma situação-problema diferente para explorar. No final 

do trabalho, solicite aos grupos que apresentem as propostas do documento.  

 

Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

Habilidade 
(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o 
entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações 
geopolíticas na América e na África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra. 

 

A habilidade visa à compreensão dos diferentes motivos que levam aos conflitos internacionais 

na contemporaneidade, especialmente daqueles relacionados às ações neocoloniais no continente 

africano. Os países africanos possuem grandes riquezas naturais e diferentes grupos étnicos e religiosos, 

cuja organização foi ignorada durante a partilha do continente, levando a conflitos. A atividade proposta 

https://nacoesunidas.org/conheca
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pode esclarecer dúvidas a respeito do assunto ao explicitar os impactos que esses conflitos trazem 

para a sociedade local e global. 

Atividade 

Apresente o mapa de conflitos africanos. Divida a turma em grupos de quatro ou cinco alunos, 

de modo que cada um fique com um ou dois conflitos do mesmo tipo ou com a mesma motivação 

(guerra civil, movimento separatista, de fronteira, etc.). Os grupos deverão pesquisar a origem,  

o desenvolvimento e as consequências desse conflito para o país, o continente e o mundo. A 

apresentação da pesquisa deve ser realizada para a turma utilizando cartazes e imagens. No final de 

cada apresentação, promova um quiz (jogo de perguntas e respostas) para certificar-se de que os 

alunos que estão ouvindo estejam atentos ao que os colegas estão apresentando.  

 

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 habilidade requer que os alunos compreendam a importância da reconfiguração política 

após a Segunda Guerra Mundial e após o fim da Guerra Fria, quando houve a reconfiguração das 

alianças políticas e econômicas, assim como das hegemonias globais. Nesse sentido, é preciso que o 

aluno compreenda como a dinâmica atual se configurou e como o Brasil a afeta e é por ela afetado. 

Atividade 

Peça aos alunos que se organizem em semicírculo dos dois lados da sala. De um lado, devem 

permanecer alunos que defendam os interesses das principais potências econômicas (China e EUA) e, 

de outro, os países de economias emergentes da América Latina e da África. Os alunos dos Estado-

nação que representam as potências devem começar buscando convencer os outros países a se 

aliarem econômica e politicamente a eles, enquanto os países emergentes devem ponderar se essa é 

a melhor solução para melhorar a condição de um país em desenvolvimento. Proponha situações 

contemporâneas que envolvam o Brasil e outros países da América Latina e da África. Explore cenários 

em que alguns países decidem se aliar enquanto outros não, e deixe, por exemplo, que as potências 

ameacem a América Latina e a África. Depois, promova um debate sobre o exercício e apresente 

informações sobre as situações propostas, de modo que eles ampliem seus conhecimentos sobre o 

atual contexto político e econômico global. 
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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. 

 

A habilidade visa capacitar os alunos a analisar, por meio de suportes variados (gráficos, 

organogramas, textos, imagens, etc.), a situação de países da América e África, especialmente no que 

diz respeito a suas características populacionais, urbanas, políticas e econômicas mais marcantes, e 

como elas foram afetadas ou mesmo criadas a partir da espoliação colonial e/ou imperial. Para isso,  

é preciso que o aluno compreenda o processo histórico no qual essas nações se envolveram com a 

Europa e a América do Norte. 

Atividade 

Peça aos alunos que escolham, com base no material didático do semestre, um ponto ou 

informação sobre a América e África que gostariam de conhecer melhor. A partir de uma votação, 

deverá ser selecionado um tema. Então, apresente-o para a turma por meio de uma aula dialogada, 

procurando demonstrar como o assunto selecionado possui interseções com aspectos populacionais, 

urbanos, políticos e econômicos, e como, no limite, também se associa à desigualdade e ao processo 

imperial e colonial que tais nações sofreram historicamente. 

 

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. 

 

A habilidade visa permitir ao aluno relativizar a posição de inferioridade atribuída aos campos 

científico e tecnológico da América Latina e da África em relação a países desenvolvidos. Dessa forma, 

favorece o entendimento de que esse desenvolvimento na África e na América Latina é em grande 

medida ignorado pelos estudiosos e veículos midiáticos estabelecidos no chamado “primeiro mundo”.  

Atividade 

Em grupos, os alunos deverão selecionar uma universidade ou instituição de pesquisa da 

América Latina e/ou África e produzir uma pesquisa sobre algum trabalho feito nessas instituições que 

considere inovador ou curioso. Peça que escrevam um texto sobre o tema e que apresentem os 

resultados à turma, para que todos conheçam as potencialidades das pesquisas da América e da África. 

Por fim, produza uma aula dialogada discutindo sobre o tema e colocando em xeque as noções de 

“atraso” ou de “barbárie” desses territórios que são comumente divulgadas. 


