
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

1. Leia o trecho a seguir. 

A investigação histórica mostra que as florestas têm sido um recurso básico 

de importância fundamental para o progresso do povoamento humano e para a  

criação de uma Europa civilizada e próspera. Até finais do século XVIII, as florestas 

europeias eram sobretudo encaradas como domínios da natureza selvagens e  

pouco convidativos e, simultaneamente, como fontes inesgotáveis de matérias -

primas, forragem e energia, sempre à disposição da população humana em 

crescimento. Muitos países da Europa Central sofreram uma brusca diminuição da 

sua área florestal a partir do século XVII, com efeitos devastadores para os recursos 

florestais, que se prolongaram pelo século XIX.  

COMISSÃO EUROPEIA. A Rede Natura 2000 e as Florestas: Desafios e oportunidades. (Relatório). Itália. 2004.  p. 104.  

Disponível em: <http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_pt.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2018. 

Explique as causas da redução das áreas florestais na região central do continente europeu, de 
acordo com o texto.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Intercâmbios históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania 

Habilidade 
(EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos  
e da Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir 
suas desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físico-naturais. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C6/U3 

Grade de correção 

100% 

O aluno reconhece que as principais causas que levaram à redução das áreas 
florestais na região central do continente europeu foram a extração indiscriminada 
da madeira, que era utilizada como matéria-prima e fonte de energia e a intensa 
ocupação humana do território.  

50% 
O aluno identifica apenas uma das causas da redução das áreas florestais na região 
central do continente europeu.  

0% 
O aluno não identifica nenhuma das causas da redução das áreas florestais na região 
central do continente europeu.  

 
  

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_pt.pdf
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2. Observe o mapa a seguir. 

Expansão do território russo de 1533 a 1894 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russia_1533-1896.gif>. Acesso em: 17 out. 2018. 

Considerando o mapa: 

a) Explique as consequências geopolíticas do expansionismo russo para a delimitação de fronteiras 

entre a Europa e a Ásia.  

b) Identifique quais foram os efeitos da expansão russa sobre as manifestações culturais dos povos 

originários desses locais.  

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russia_1533-1896.gif
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Objeto(s) 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 C6/U3 

Grade de correção 

100% 

O aluno reconhece que a Rússia, no começo do século XVI, pertencia exclusivamente  
à Europa, mas que, a partir de 1533, passou a expandir seu território para a Ásia. 
Dessa forma, no item a, ele explica que tal expansão trouxe uma nova realidade  
para as fronteiras entre o que se entendia como Ásia e como Europa, em termos 
geopolíticos, uma vez que um país passou a ter territórios nas duas porções 
continentais. No item b, o aluno identifica que houve a tentativa de homogeneização 
das culturas dos povos que viviam em trechos territoriais dominados pelos russos,  
o que causou uma “planificação” ou diminuição da diversidade cultural nesses trechos. 

50% 
O aluno responde satisfatoriamente a apenas um dos itens da questão, ou responde 
com argumentos superficiais aos dois itens. 

0% O aluno não responde corretamente a nenhum dos dois itens. 
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3. Observe o mapa a seguir: 

População urbana em porcentagem (2014) 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Elaborado com base em IBGE. Disponível em: <https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_populacao_urbana.pdf>. 

Acesso: 13 out. 2018 

A legenda do mapa indica que, quanto mais escuro é o tom, maior é a porcentagem de população 
urbana no país. De acordo com as informações fornecidas, identifique as regiões no continente 
europeu com os maiores e os menores índices de população urbana, em 2014. 

 

Objeto(s) 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/U3 

Grade de correção 

100% 
Com base no mapa, o aluno é capaz de identificar que o norte da Europa é a região 
com o maior índice de população urbana e que o Leste Europeu possui os menores 
índices de população urbana.  

50% 
O aluno identifica apenas a região com os maiores ou os menores índices de 
população urbana. 

0% O aluno não identifica nenhuma das regiões no mapa. 

 

https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_populacao_urbana.pdf
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4. A população cigana é a minoria étnica mais numerosa da Europa. A respeito dessa etnia, leia o 
texto a seguir:  

A família é, para o povo cigano, um dos mais importantes fatores de sua 

cultura [...]. Os ciganos são muito vaidosos e adoram usar joias. As ciganas adoram 

cetim e outros tecidos brilhantes. Os homens apreciam obturações de ouro e anéis 

simbólicos [...]. A música está nitidamente ligada aos costumes ciganos, considerando 

que valorizam a alegria, união e festividade. [...] Tanto que o Flamenco é uma dança 

que se destaca na cultura cigana. Por último, esclarece-se que uma das características 

mais confundidas pelos não ciganos é de que todo cigano é nômade, todavia, isto não é 

uma regra, podendo ocorrer a forma de fixação seminômade e sedentária também. 

GUSSO, Luana de Carvalho; SANTOS, Mariana Rocha dos. O desconhecimento cultural:  

o fator de exclusão da cultura cigana. Revista Confluências Culturais, v. 5, n. 2, p. 76, 2016.  

Disponível em: <http://periodicos.univille.br/index.php/RCCult/article/viewFile/294/288>. Acesso em: 3 nov. 2018. 

Com base nessas informações e em seus conhecimentos:  

a) Identifique as principais características e formas de expressão do povo cigano. 

b) Caracterize a situação socioeconômica desse povo no cenário europeu. 

 

Objeto(s) 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 C7/U3 

Grade de correção 

100% 

Com base no texto, o aluno responde, no item a que o povo cigano é uma 
população de caráter nômade, apesar disso não ser uma regra. São pessoas que 
valorizam a vida em comunidade e possuem uma relação estreita e de respeito  
com a natureza. O povo cigano se exprime por meio de suas vestimentas, com  
o uso de roupas coloridas e brilhantes, e da música, que está estreitamente ligada  
aos seus costumes, já que valorizam a união e a alegria. Além disso, no item b,  
o aluno caracteriza a situação atual desse povo no continente europeu: dedicam-se  
a atividades tradicionais em declínio, há muitos que vivem em situação de extrema 
pobreza, apresentam altas taxas de natalidade e de analfabetismo, e são 
discriminados e perseguidos por grupos neonazistas.  

50% O aluno responde apenas um dos itens ou responde de forma superficial a ambos.  

0% O aluno não responde corretamente a nenhum dos itens.  

  

http://periodicos.univille.br/index.php/RCCult/article/viewFile/294/288
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5. Observe os mapas a seguir. 

Mapa político – República da Irlanda  

e Reino Unido da Grã-Bretanha 

e Irlanda do Norte 

Mapa das religiões praticadas na República  

da Irlanda e no Reino Unido da Grã-Bretanha  

e da Irlanda do Norte (1950) 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 

6/65/Mapa_europa.svg>. Acesso em: 14 out. 2018. 

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

F%C3%A1jl:Europe_religion_map_(1950).png>. 

Acesso em: 14 out. 2018. 

Com base nas informações dos mapas, explique: 

a) a divisão territorial entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. 

b) a relação existente entre a Irlanda, a Irlanda do Norte e o Reino Unido.  

 

Objeto(s) 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 C7/U3 

Grade de correção 

100% 

O aluno explica, no item a, que a divisão territorial entre a Irlanda e a Irlanda  
do Norte foi baseada em uma questão religiosa, uma vez que os protestantes são  
o grupo populacional predominante na Irlanda do Norte, enquanto os católicos  
são a maioria no restante da ilha. Além disso, no item b, explica que, por afinidade 
religiosa, foi acordada a autonomia da Irlanda e a subordinação da Irlanda do Norte 
ao Reino Unido. Tal situação resultou em conflitos armados e na atuação violenta  
de grupos separatistas na Irlanda do Norte.  

50% O aluno responde corretamente a apenas um dos itens. 

0% O aluno não responde corretamente a nenhum dos itens.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Mapa_europa.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Mapa_europa.svg
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Europe_religion_map_(1950).png
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Europe_religion_map_(1950).png
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6. Observe e analise o mapa: 

Diferentes grupos étnicos da antiga Iugoslávia (1991) 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yugoslavia_ethnic_map.jpg>. 

Acesso em: 12 out. 2018. 

Considerando fatores políticos e sociais e o próprio mapa, explique as mudanças ocorridas no 
território da antiga Iugoslávia entre os anos de 1945 e 2006.  

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yugoslavia_ethnic_map.jpg
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Objeto(s) 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 C7/U3 

Grade de correção 

100% 

O aluno é capaz de apresentar as modificações no território da antiga Iugoslávia. 
Assim, aponta que o antigo Estado Iugoslavo foi fundado em 1945 com a reunião  
de seis repúblicas, tinha caráter socialista e foi governado com total controle pelo 
Marechal Tito, o que garantiu sua unidade territorial, apesar da presença de grupos 
étnicos diversos. A partir da morte do ditador Tito em 1980 e da queda da URSS e do 
regime socialista em 1991, grupos dessas diferentes etnias lideraram movimentos 
de independência, por parte das repúblicas. Ainda na primeira metade da década  
de 1990, as repúblicas da Eslovênia, Croácia, Bósnia e Macedônia declararam-se 
Estados-nação independentes. Como o maior grupo étnico era composto por 
sérvios, que estavam espalhados por boa parte do antigo território, houve disputas 
contra os grupos étnicos que desejavam a separação. Na Bósnia, a mais multiétnica 
das repúblicas, os conflitos se estenderam por três anos. Nos anos seguintes 
ocorreram outras mudanças até que, em 2003, a antiga Iugoslávia desapareceu  
e deu origem ao Estado de Sérvia e Montenegro, que se separaram em 2006. 

50% 
O aluno não explica o contexto político que motivou a desintegração da antiga 
Iugoslávia, no caso, a morte do ditador Tito e a queda do comunismo na década  
de 1990, ou não identifica as mudanças mais recentes ocorridas no território.  

0% O aluno não explica as mudanças ocorridas no território da antiga Iugoslávia. 
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7. Leia o texto abaixo: 

Brasil colônia compreende o período entre a chegada dos portugueses, em 

1500, e a independência do país, em 1822. De 1500 a 1530, a exploração do território, 

então chamado Terra de Santa Cruz, era limitada a expedições para coleta e transporte 

de pau-brasil, madeira nobre muito apreciada no continente europeu. 

Nesse período a costa foi também explorada por holandeses, ingleses e,  

principalmente, franceses. Apesar de não serem signatários do Tratado de Tordesilhas 

(acordo entre Portugal e Espanha que dividiu em 1494 as terras recém-descobertas), 

essas nações enviavam ao Brasil missões para extrair madeira. 

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/cultura/2010/01/colonia>. Acesso em: 1 nov. 2018. 

Entre os séculos XVI e XIX, os países do mundo eram divididos em metrópoles e colônias. Explique 
o que significava, nessa época, os termos Ocidente e Oriente, e como o sentido desses termos se 
alterou a partir de meados no século XX.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A divisão do mundo em Ocidente e Oriente 

Habilidade 
(EF09GE06) Associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e Oriente com o Sistema 
Colonial implantado pelas potências europeias. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C5/U2 

Grade de correção 

100% 

Durante o período colonial, o mundo esteve sob a influência política, econômica  
e cultural de potências capitalistas europeias, e a divisão entre Ocidente e Oriente 
se baseava em aspectos geográficos, contrastando a cultura da Europa com as  
da Ásia - o Oriente. Nos séculos XIX e XX, com a proeminência crescente dos Estados 
Unidos, este país se tornou um importante representante do mundo ocidental.  
A partir da Guerra Fria, o termo Ocidente passou a ser aplicado aos países 
capitalistas desenvolvidos, independentemente de sua localização geográfica,  
de modo que países como a Austrália também são considerados ocidentais. 

50% 
O aluno é capaz apenas de associar o colonialismo à divisão entre Ocidente e 
Oriente geográficos, ou não explica como o sentido dos termos mudou no século XX. 

0% 
O aluno não associa o colonialismo à divisão entre Ocidente e Oriente, nem explica 
como o sentido dos termos mudou a partir do século XX. 

http://www.brasil.gov.br/noticias/cultura/2010/01/colonia
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8. Observe e analise o mapa abaixo. 

Produção mundial de petróleo em 2014 

Reprodução/IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 
Disponível em: <https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_producao_de_petroleo.pdf>. Acesso: 14 out.2018.   

Em relação à produção de petróleo no mundo em 2014, é correto afirmar que 

a) os Estados Unidos são maiores produtores que a região do Oriente Médio.  

b) a produção de cada um dos países da porção leste do continente africano em 2014 foi maior 

que a do México. 

c) o norte da Europa é uma das maiores regiões produtoras de petróleo da Europa. 

d) o continente asiático não possui uma produção de petróleo expressiva no contexto mundial.  

  

https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_producao_de_petroleo.pdf
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Objeto(s) 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 C8/U3 

Justificativas 

a 
De acordo com o mapa e o gráfico em barras, a região do Oriente Médio, que engloba  
o Irã, o Iraque, o Kuwait, os Emirados Árabes e a Arábia Saudita, produz mais petróleo 
do que os Estados Unidos.  

b 

De acordo com o mapa, Argélia, Nigéria e Angola, localizados na costa oeste  
do continente africano, são os principais países produtores de petróleo na África.  
Os países na costa leste da África não estão indicados como produtores de petróleo, 
enquanto o México é 10º maior produtor do mundo.  

c 
De acordo com o mapa, a Noruega, localizada no norte da Europa, é um dos maiores 
produtores de petróleo do continente europeu.  

d 
De acordo com o mapa e o gráfico, a China já ocupa o 5º lugar na produção mundial  
de petróleo, sem contar o próprio Oriente Médio, que fica na Ásia. 
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9. Analise os gráficos a seguir: 

Gráfico 1: Principais países de destino para novos requerentes 

de asilo por milhares de indivíduos (2006-2015) 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 
 

Gráfico 2: Principais países de origem dos requerentes 

de asilo por milhares de pedidos (2006-2015) 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 
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Com base nos gráficos apresentados, é correto afirmar sobre a crise dos refugiados que: 

a) entre 2014 e 2015, o maior número de refugiados era de origem afegã e síria.  

b) em 2015, os países que mais receberam solicitações de asilo foram a Áustria e a Rússia.  

c) em 2014, a Alemanha foi o país que mais recebeu refugiados de origem ucraniana.  

d) entre 2013 e 2014, o número de refugiados ucranianos diminuiu na Europa.  

 

Objeto(s) 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 C7/U3 

Justificativas 

a 
A partir da análise do gráfico 2, é correto inferir que entre os anos de 2014 e 2015  
o maior número de solicitantes de asilo era de origem afegã e síria. 

b 
A partir da análise do gráfico 1, é possível conferir que os países que mais receberam 
solicitações de asilo foram a Alemanha e os Estados Unidos.  

c 
Em 2014, os ucranianos foram os que mais fizeram solicitações de asilo, mas o país  
que mais recebeu solicitações durante esse ano foi a Rússia, e não a Alemanha.  

d Entre 2013 e 2014, os ucranianos foram os que mais fizeram requerimentos.  
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10. Leia o texto a seguir, escrito em 1982. 

À medida que o sistema econômico socialista caminha para o fracasso,  

aumenta a necessidade de produtos, métodos e tecnologia do Ocidente; isto confere 

ao bloco capitalista poder para transformar as sociedades comunistas em sociedades 

de consumo, desejosas de evitar a destruição. As vantagens recíprocas nascidas do 

comércio entre os blocos seriam, então, uma razão a menos para irem à guerra. 

ALVES, José Ricardo da Costa A. Resenha: Abertura para o Leste. Rev. adm. empres., São Paulo, v. 22, n. 2, 1982.  

Disponível em: <http://bit.ly/2RUwGLz>. Acesso em: 3 nov. 2018. 

Em 1982, grande parte do Leste Europeu ainda era adepta da política socialista. O texto acima, 
apesar de ser anterior à queda do muro de Berlim, dá o prognóstico de uma das consequências 
da gradual abertura do Leste Europeu ao capitalismo, isto é: 

a) o sucesso econômico em relação à Europa ocidental. 

b) o aprofundamento dos problemas econômicos no bloco socialista e a dependência deste ao 

bloco capitalista.  

c) a permanência de práticas socialistas na política externa da Europa Oriental.  

d) o surgimento de conflitos bélicos de larga escala entre grupos socialistas e capitalistas. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Intercâmbios históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania 

Habilidade 
(EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos  
e da Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir 
suas desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físico-naturais. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C8/U3 

Justificativas 

a 
O Leste Europeu ainda preserva uma desigualdade econômica mais aprofundada  
do que a Europa ocidental, que não foi adepta do socialismo ao longo do século XX. 

b 

Segundo o texto, “À medida que o sistema econômico socialista caminha para  
o fracasso, aumenta a necessidade de produtos, métodos e tecnologia do Ocidente;  
isto confere ao bloco capitalista poder para transformar as sociedades comunistas  
em sociedades de consumo, desejosas de evitar a destruição”. Dessa forma, percebe- 
se uma dependência do Leste Europeu em relação ao resto do continente, uma vez  
que os países do Leste enfrentavam sérios problemas econômicos. 

c 
Após a queda do muro de Berlim, a política socialista foi extinta gradualmente  
do continente europeu e não se pode dizer que permanecem traços dessa política  
nos territórios orientais. 

d 
Houve diversos conflitos no Leste Europeu relativos à demarcação de territórios 
nacionais, mas eles não tiveram origem na disputa entre sistemas econômicos. 
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Sugestões para reorientar o planejamento 

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. 

 

Esta habilidade visa desenvolver o sentimento de respeito às minorias e suas culturas,  

entendendo-as como elementos de diversidade e enriquecimento para a humanidade. Seu  

desenvolvimento exige, primeiramente, a compreensão do significado político do termo “minoria”.  

A partir daí, é necessário que o aluno compreenda como tais minorias, na maior parte das vezes, 

apresentam manifestações culturais específicas e próprias ao seu modo de vida.  

Atividades 

Peça aos alunos que vejam alguns vídeos ou documentários sobre a integração da população 

cigana no continente europeu, apresentando-os, se possível, em sala de aula. Também é possível 

buscar informações sobre o tema no site da Euronews (disponível em: <https://pt.euronews.com>. 

Acesso em: 3 nov. 2018). Aborde os costumes e valores ciganos, que são bem explicados no site da 

embaixada cigana do Brasil (disponível em: <http://www.embaixadacigana.org.br>. Acesso em: 3 

nov. 2018). Em seguida, promova, em sala de aula, um debate sobre as características, crenças e 

formas de expressão desse povo que, ao longo da história, foi alvo de discriminações e violência. Por 

fim, divida a sala em grupos e peça que pesquisem um tema específico sobre a vida cigana (música e 

dança, religiosidade, família, casamento, discriminação do povo cigano no contexto europeu, entre 

outros). Por fim, solicite que eles compartilhem e socializem as informações descobertas por meio de 

uma apresentação oral e cartazes a serem fixados na sala de aula ou em outros pontos da escola, 

permitindo a apreciação da comunidade escolar. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A divisão do mundo em Ocidente e Oriente 

Habilidade 
(EF09GE06) Associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e Oriente com o Sistema 
Colonial implantado pelas potências europeias. 

 

Esta habilidade visa a uma análise das mudanças na forma de dividir e agrupar os países de 

acordo com sua localização geográfica e seu desenvolvimento econômico. Após a metade do século 

XX, alguns países ocidentais exerciam hegemonia sobre o mundo, entretanto, após a Guerra Fria, 

passou-se a considerar como integrantes do “mundo ocidental” todos os países com economias  

capitalistas desenvolvidas, mesmo que não fizessem parte do Ocidente geográfico.  

  

https://pt.euronews.com/
http://www.embaixadacigana.org.br/
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Atividades 

Procure na internet um mapa que mostre a divisão em Ocidente e Oriente segundo a 

localização geográfica, um mapa com as hegemonias ocidentais da segunda metade do século XX e 

um mapa com os integrantes do “mundo ocidental” atual. A partir desse material, primeiro mostre 

aos alunos a divisão em Ocidente e Oriente segundo a localização geográfica, que remete à uma 

visão eurocêntrica do mundo; posteriormente, explique o processo que transformou alguns países 

do Ocidente em potências. Em seguida, mostre o mapa com as hegemonias ocidentais da segunda 

metade do século XX e os estimule-os a compreender por que elas foram chamadas assim. Por fim, 

mostre o último mapa, de modo que eles possam entender por que países que não compõem o lado 

ocidental do planeta são considerados partes do Ocidente.  

 

Objeto(s) 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. 

 

Esta habilidade visa promover a compreensão de que as divisões territoriais são linhas inventadas 

para atribuir sentido e unidade a um povo e cultura específicos. Com isso em mente, o aluno deverá 

compreender que essa noção se aplica particularmente bem à Eurásia, tendo em vista seus componentes 

físico-naturais e sua divisão territorial ao longo do tempo, assim como as características das diversas 

culturas que ali habitam. 

Atividades 

Apresente um mapa sobre os aspectos físicos do continente europeu e asiático. De forma 

colaborativa, peça que os alunos identifiquem alguns elementos naturais que separam o continente 

europeu do continente asiático. Demonstre a insuficiência do determinante geográfico para delimitar 

o território do continente apontando países localizados no continente asiático, mas que são considerados 

europeus por sua cultura. Peça aos alunos que pesquisem o conceito de país transcontinental  

e identifiquem alguns desses países. Outra possibilidade é apresentar o conceito de 

transcontinentalidade em sala de aula: divida a turma em grupos e proponha a cada grupo que 

pesquise um país transcontinental que esteja localizado entre o continente europeu e o asiático. 

Peça a eles que apresentem informações básicas (geográficas e históricas) sobre esses países em 

sala de aula. Dessa forma, espera-se que os alunos sejam capazes de identificar os elementos tanto 

geográficos quanto culturais que determinam as fronteiras entre os dois continentes.   
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Objeto(s) 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. 

 

Esta habilidade visa capacitar o aluno a analisar mudanças na definição territorial da Europa, 

Ásia e Oceania, apontando como elas foram originadas e sedimentadas a partir de tensões, conflitos 

e múltiplas regionalidades históricas e contemporâneas.  

Atividades 

Leve para a sala de aula três mapas: um referente ao antigo Estado da Iugoslávia, outro 

referente à desintegração desse Estado e um terceiro contendo a composição étnica daquela região. 

Mostrando os dois primeiros, pergunte aos alunos quais motivos poderiam levar um Estado a se 

modificar de forma tão radical. Com base nas respostas, explique os motivos que levaram à  

desintegração da Iugoslávia e apresente o terceiro mapa. Trabalhe com os alunos o conceito de etnia 

e explique os problemas gerados pela reunião de tantos grupos em um mesmo território. Peça  

que, em grupos, os alunos façam uma pesquisa sobre a história da desintegração desse Estado e 

ilustrem em cartazes os principais aspectos desse tema. Esses cartazes deverão ser socializados e 

apresentados em sala de aula.  

Outra possibilidade para o desenvolvimento da habilidade é selecionar reportagens sobre a 

crise dos refugiados no contexto europeu, que devem ser lidas pelos alunos e discutidas em sala de 

aula. Trabalhe também o folheto sobre a crise dos refugiados disponibilizado no site da Comissão 

Europeia (disponível em: <https://ec.europa.eu/commission/index_pt>. Acesso em: 3 nov. 2018). Por 

meio das leituras realizadas em sala de aula, ajude os alunos a responder questões como: O que  

é a crise dos refugiados no contexto europeu? Quais foram os fatores que geraram essa leva de 

imigrantes involuntários para diversos países da Europa? Quais ações foram tomadas pelos Estados 

europeus para controlar as suas fronteiras ou cooperarem com os refugiados em seus territórios? 

Dessa forma, espera-se que os alunos sejam capazes de explicar o que é a crise dos refugiados e os 

fatores que impulsionam ondas migratórias involuntárias, assim como identificar possíveis soluções e 

formas de cooperação para com os refugiados.  

Também podem ser trabalhados de forma mais específica os aspectos populacionais e culturais 

da Irlanda do Norte. Divida a sala em grupos e faça uma leitura orientada sobre algum texto ou 

reportagem que aborde o conflito na Irlanda entre católicos e protestantes. Peça que identifiquem a 

Irlanda no mapa e solicite que respondam algumas questões referentes ao texto trabalhado. Aponte 

para a gravidade da desvalorização de determinadas identidades e grupos regionais e indique a  

importância do respeito à diversidade cultural. Por fim, solicite a eles também que escrevam um 

resumo sobre o contexto e o desfecho do conflito entre grupos religiosos na Irlanda. 

   

https://ec.europa.eu/commission/index_pt
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Objeto de 
conhecimento 

Intercâmbios históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania 

Habilidade 
(EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos  
e da Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir 
suas desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físico-naturais. 

 

Esta habilidade visa à construção de conhecimento, por parte do aluno, das características 

gerais da Europa, Ásia e Oceania, de forma que seja capaz de relacionar essas informações específicas 

com o nível de desigualdade social desses países e outras questões políticas, econômicas e ambientais. 

Atividades 

Solicite aos alunos que façam uma pesquisa sobre o extrativismo de madeira no continente 

europeu e o impacto dessa atividade econômica no ambiente: redução das florestas, chuvas ácidas, 

diminuição da qualidade do ar, desequilíbrios na cadeia alimentar. Peça que selecionem reportagens 

que abordem essa questão e tragam para a sala de aula para serem discutidas. Dessa forma, espera-

se que os alunos sejam capazes de compreender os impactos do uso extenuante do solo e dos 

recursos naturais para o ambiente e para a sociedade.  

Outra possibilidade é trazer mapas, gráficos e outros dados estatísticos disponibilizados por 

sites governamentais e promover a análise dos índices de desigualdade e crescimento econômico  

de países do continente europeu. Esses dados deverão ser selecionados previamente por você e 

exibidos em sala de aula por meio de um retroprojetor ou então impressos e distribuídos a grupos de 

até três alunos. De forma conjunta, observe e analise os dados com os alunos, identificando as 

regiões com os maiores e menores índices de desenvolvimento e de crescimento econômico.  

Explique a eles que o crescimento econômico não garante a diminuição nos índices de desigualdade. 

Questione-os a respeito dos fatores que poderiam gerar esses altos índices de desigualdade. Dessa 

forma, espera-se que os alunos sejam capazes de extrair os dados de gráficos e mapas e de identificar 

os motivos geradores de desigualdades sociais e econômicas.   

 

Objeto(s) 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. 

 

Esta habilidade visa ao estudo de características populacionais, econômicas e socioambientais 

de diferentes regiões do mundo, representadas por meio de mapas e projeções cartográficas diversas, 

de modo que sua interpretação permita comparar e classificar tais regiões. 
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Atividades 

Trabalhe em sala de aula alguns mapas e gráficos referentes à produção industrial e ao 

processo de urbanização no continente europeu. Peça aos alunos que identifiquem as regiões e as 

cidades, no mapa e no gráfico, que apresentam os maiores e menores índices de industrialização 

e de urbanização. Então, solicite que identifiquem quais são os recursos minerais importantes para o 

desenvolvimento da indústria e os fatores que poderiam levar uma região a se industrializar mais 

rapidamente do que outras. Destaque a relação entre aspectos populacionais e econômicos de uma 

região. Distribua aos alunos textos ou reportagens que contenham gráficos e estatísticas sobre o 

tema e discuta-os em sala de aula. Elabore algumas perguntas sobre o texto e peça aos alunos que 

respondam no caderno. Dessa forma, espera-se que eles sejam capazes de extrair informações 

importantes sobre determinadas regiões utilizando mapas e gráficos e de estabelecer relações entre 

importantes aspectos que compõem uma sociedade.  


