
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

2º bimestre – Gabarito 

1. Leia atentamente o texto abaixo: 

Na cidade de Belém, a intensificação da migração rural-urbana levou ao 

adensamento e expansão do seu sítio urbano, que juntamente à falta de políticas 

públicas introduziram na cidade situações insustentáveis para o contexto amazônico 

(CARDOSO E VENTURA NETO, 2013). Há uma grande desigualdade socioespacial na 

cidade, em que os serviços urbanos estão mais concentrados em determinadas áreas, 

prioritariamente privilegiadas pela administração pública, que visa atrair investimentos 

e garantir o sucesso econômico em detrimento das necessidades existentes nas áreas 

periféricas (DIAS, 2008). 

PEREIRA, Fabiana da Silva; VIEIRA, Ima Célia G. Expansão urbana da Região Metropolitana de Belém sob a ótica de um sistema de índices 

de sustentabilidade. Rev. Ambient. Água. v. 11, n. 3. Taubaté, 2016. Disponível em: <https://bit.ly/2POLl9K>. Acesso em 24 out. 2018. 

Considerando o que foi apontado no texto acima, explique qual é um resultado que os fluxos 
migratórios geram nas aglomerações urbanas. 

 

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 Aberta Capítulo/Unidade C4/U2 

Grade de correção 

100% 
O aluno explicou em sua resposta que os fluxos migratórios, em muitos casos, 
geram adensamentos nas aglomerações urbanas ou algum tipo de mudança na 
dinâmica demográfica, pois eles se dirigem predominantemente para as cidades.  

50% 
O aluno não explicou em sua resposta nenhum resultado dos fluxos migratórios 
para as cidades, mas ele apenas citou algum resultado coerente. 

0% 
O aluno não explicou em sua resposta nenhum resultado que os fluxos migratórios 
geram para as aglomerações urbanas, assim como também não citou nenhum 
resultado coerente. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão tem o objetivo de verificar se os alunos desenvolveram a habilidade de explicar 
como a mobilidade espacial das pessoas influencia na dinâmica demográfica. Caso os 
resultados esperados não tenham sido atingidos, procure na internet uma tabela de um país, 
estado ou cidade que recebe muitos imigrantes e use-a como suporte para explicar aos 
alunos como a mobilidade populacional pode influenciar na dinâmica demográfica de um 
lugar. Comente que as migrações podem ser geradas por vários fatores, mas geralmente  
são impulsionadas por questões econômicas ou humanitárias e, dessa forma, os fluxos 
costumam ser mais densos em direção às cidades, pois são os lugares que costumam ter 
mais postos de trabalho. Posteriormente, estimule os alunos a levantar hipóteses sobre  
os resultados que os fluxos migratórios geram nas cidades.  

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

2º bimestre – Gabarito 

2. Leia o trecho abaixo de um artigo sobre a política de migração no Mercosul: 

No âmbito da regulação sobre as migrações na América do Sul, a normativa do 

Mercado Comum do Sul (Mercosul) é certamente uma das mais relevantes. Desde 

2009, estão vigentes os Acordos sobre Residência para os nacionais dos membros do 

Mercosul, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Em razão desses Acordos, para 

solicitação de residência no território dos Estados signatários, é necessária somente 

a apresentação de um documento de identificação; de certificado e declaração de 

ausência de antecedentes criminais e pagamento de taxas (art. 4). 

BARALDI, Camila. A experiência do Mercosul em matéria de migrações. ICTSD, 18 dez. 2015.  

Disponível em: <https://bit.ly/2z2gC1w>. Acesso em: 21out.2018. 

Considerando a desigualdade presente na atualidade, aponte a importância e as consequências do 
acordo migratório de que o texto trata no âmbito regional da América do Sul. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Diversidade e dinâmica da população mundial e local 

Habilidade 
(EF08GE04) Compreender os fluxos de migração na América Latina (movimentos voluntários 
e forçados, assim como fatores e áreas de expulsão e atração) e as principais políticas 
migratórias da região. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C4/U2 

Grade de correção 

100% 

O aluno explicou em sua resposta que a diferença de desenvolvimento dos  
países, por exemplo a concentração de riqueza nas grandes metrópoles dos países 
da América do Sul, e como essas diferenças econômicas e políticas influenciam  
os fluxos migratórios. O acordo realizado pelos países citados tem por objetivo 
facilitar a circulação por esses territórios. Nesse caso, deve-se observar a tendência 
de os fluxos serem maiores em direção aos países mais desenvolvidos da região.  
A intenção de fortalecer a integração regional, resultou no acordo de facilitação  
da entrada de cidadãos pertencentes ao bloco regional, nos países citados.  

50% 
O aluno explicou em sua resposta sobre a influência da desigualdade no 
desenvolvimento econômico dos países da região com os fluxos migratórios,  
mas não relacionou de maneira correta com a política migratória do Mercosul.  

0% 
O aluno não explicou em sua resposta a relação entre a desigualdade no 
desenvolvimento econômico e os fluxos migratórios. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão tem o objetivo de verificar se o aluno compreende os diferentes fluxos migratórios 
da América Latina e como estes são influenciados sobretudo por fatores econômicos, mas 
também por fatores políticos e sociais. Caso os alunos não tenham atingido os objetivos 
esperados, organize a turma em grupos e distribua um país latino-americano para cada 
grupo. A seguir, solicite a cada grupo que faça uma pesquisa em casa sobre o respectivo país 
do Mercosul. Na aula seguinte, peça aos alunos que apresentem suas pesquisas e, a partir  
do que foi apresentado pelos grupos, explique as desigualdades entre os países e os fluxos 
migratórios que acontecem entre eles, fazendo intervenções nas apresentações.  

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

2º bimestre – Gabarito 

3. Leia atentamente o texto abaixo:  

[...] Essa distribuição desigual leva, entre outras coisas, ao fenômeno de “fuga 

de cérebros”, onde pesquisadores deixam seus países de origem em busca de melhores 

condições de trabalho. Esse fenômeno leva por sua vez a uma piora nas condições de 

desenvolvimento e de desigualdade global. É necessário lembrar que em um mundo 

interconectado a pobreza e condições de vida ruins geradas por distribuição desigual 

da riqueza, afetam não apenas pessoas vivendo em países distantes, mas a todos nós, 

e a menos que façamos algo a respeito, problemas atuais, como a crise de refugiados 

e o aumento de movimentos com inclinações terroristas irão apenas piorar.  

CHAGAS, André Maia. Ciência aberta para capacitação científica: um exemplo no continente africano. Ciência Aberta, 9 nov. 2016. 

Disponível em: <http://bit.ly/2yZHjUG>. Acesso em 24 out. 2018. 

Explique os fatores que impulsionam o tipo de fluxo migratório apontado no texto, e descreva 
as consequências dele. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais 

Habilidade 
(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os principais 
fluxos migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores históricos e 
condicionantes físico-naturais associados à distribuição da população humana pelos continentes. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C5/U2 

Grade de correção 

100% 

O aluno explicou em sua resposta que o fluxo migratório indicado no texto se refere à 
saída de pessoas com alto grau de especialização de lugares que não são atrativos para 
elas com a finalidade de buscar regiões onde o seu trabalho é mais bem remunerado 
de acordo com seu grau de escolaridade. Também aponta que as consequências desse 
fluxo migratório é a diminuição de mão de obra especializada em alguns lugares. 

50% 
O aluno explicou em sua resposta os fatores que impulsionam o tipo de fluxo 
migratório abordado no texto, mas ele não aponta as consequências. 

0% 
O aluno não explicou em sua resposta os fatores que impulsionam o tipo de fluxo 
migratório abordado no texto e nem apontou as consequências dele. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão tem o objetivo de verificar se o aluno desenvolveu a habilidade de identificar  
e descrever um fluxo migratório e as consequências dele para a distribuição de pessoas  
no mundo. Caso as respostas dos alunos não tenham sido satisfatórias, realize uma atividade 
com o auxílio de um mapa, projetado ou impresso, que mostre a localização das sedes das 
maiores empresas ligadas à tecnologia, e compare com o fluxo de imigrantes no mundo, 
elaborando um debate coletivo e colaborativo sobre os possíveis pontos de relação entre  
as duas informações apresentadas. Posteriormente, comente com os alunos os fatores que 
impulsionam a fuga de cérebros. 
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Geografia – 8º ano 
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4. Leia a notícia abaixo: 

Com a redução do desemprego e a queda da inflação, a distribuição de renda 

melhorou no segundo trimestre do ano [de 2017]. Segundo a Fundação Getúlio Vargas 

(FGV), o Índice de Gini da renda domiciliar per capita do trabalho passou de 0,5901 

para 0,5875. 

Governo do Brasil. Brasil melhora distribuição de renda no 2º trimestre. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/ 

economia-e-emprego/2017/08/brasil-melhora-distribuicao-de-renda-no-2o-trimestre>. Acesso em 24 out. 2018. 

O coeficiente de Gini que aparece na notícia é um índice (de 0 a 1) que mede a desigualdade no 
país. Utilizando a notícia e seus conhecimentos, explique por qual motivo alguns países com o  
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) alto enfrentam problemas sociais, como o crescente 
número de favelas e a fome, por exemplo. 

 

 

  

Objeto de 
conhecimento 

Transformações do espaço na sociedade urbano-industrial na América Latina 

Habilidade 
(EF08GE16) Analisar as principais problemáticas comuns às grandes cidades latino-americanas, 
particularmente aquelas relacionadas à distribuição, estrutura e dinâmica da população  
e às condições de vida e trabalho. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C6/U2 

Grade de correção 

100% 

O aluno explicou em sua resposta que a desigualdade na distribuição de renda  
é fator principal para os problemas comuns nas cidades da região. Ele apontou que 
o IDH não mede as desigualdades das regiões e que um país rico pode apresentar 
problemas por causa da falta de distribuição dos recursos. 

50% 
O aluno explicou em sua resposta sobre a desigualdade, mas não relacionou o IDH 
com o índice de Gini. 

0% 
O aluno não explicou em sua resposta a relação entre os índices nem a desigualdade 
econômica. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão tem por objetivo verificar se os alunos compreendem a diferença entre os dois 
indicadores, o IDH e o coeficiente de Gini. Caso as respostas não tenham sido satisfatórias, 
procure uma tabela com o índice de Gini de alguns países e uma com o IDH desses mesmos 
países. Explique o que cada índice busca avaliar e quais são suas funções, a seguir 
exemplifique com um país com alto IDH que possui problemas com a distribuição de renda. 
Peça aos alunos que organizem a sala de aula em um semicírculo e pergunte a eles o que a 
baixa distribuição de renda pode provocar, após a discussão coletiva peça-lhes que, em casa, 
pesquisem esses problemas gerados pela má distribuição de renda e, na aula seguinte, 
apresentem brevemente o que foi encontrado. 
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Geografia – 8º ano 
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5. Leia atentamente o texto abaixo: 

Segundo o estudo inédito da ONU-Habitat, Estado das Cidades da América 

Latina e Caribe (2012), a região da América Latina e do Caribe é a mais urbanizada do 

mundo, mas também uma das menos povoadas em relação ao seu território. Quase 

80% de sua população vive em cidades, uma proporção superior à do grupo de países 

mais desenvolvidos do Norte. O crescimento demográfico e a urbanização, processos 

que no passado foram muito acelerados, perderam força. Atualmente, a evolução 

demográfica das cidades tende a se limitar ao crescimento natural. Segundo o mesmo 

estudo, no Brasil e nos países do Cone Sul, onde as taxas de urbanização são mais 

aceleradas, a previsão é que a urbanização chegará a 90% até 2020. 

FEDOZZI, Luciano. Disponível em: <http://bit.ly/2SjV4pV>. Acesso em 24 out. 2018. 

Com base no texto acima, marque a alternativa correta: 

a) Por estarem em um processo recente de urbanização, os países da América Latina apresentam 

uma taxa maior que a de países de outros continentes. 

b) O alto índice de urbanização dos países latino americanos indica um nível de desenvolvimento 

grande com a concentração de indústria e comércio. 

c) A taxa de urbanização vem acompanhada da concentração populacional. Pode-se concluir que 

o território da América Latina possui grande densidade demográfica. 

d) Os países da América Latina apresentam grande desigualdade no desenvolvimento econômico 

e social, com concentração da produção e do comércio em algumas regiões. 
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Objeto de 
conhecimento 

Transformações do espaço na sociedade urbano-industrial na América Latina 

Habilidade 
(EF08GE16) Analisar as principais problemáticas comuns às grandes cidades latino-americanas, 
particularmente aquelas relacionadas à distribuição, estrutura e dinâmica da população  
e às condições de vida e trabalho. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C4/U2 

Justificativas 

a 
A intensificação da urbanização, nesse caso, acontece por causa de uma porcentagem 
maior da população migrando para áreas urbanizadas, onde se concentram as vagas  
de trabalho e não por causa do processo de urbanização recente. 

b 
Não necessariamente um país urbanizado é um país desenvolvido, pois a concentração 
de serviços também pode gerar urbanização.  

c 
A aglomeração causada pela urbanização não caracteriza o território da América Latina 
com grande densidade demográfica, já que a população é distribuída de forma desigual, 
com locais mais densos e outros com vazios demográficos. 

d 

Como característica do mundo globalizado, algumas regiões se desenvolvem mais que 
as outras, dinâmica que ocorre também dentro de um país. Os países da América Latina 
apresentam grande desigualdade econômica e social, com a concentração de riquezas  
e serviços em cidades que se destacam globalmente. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é verificar a compreensão dos alunos sobre os graus de 
urbanização na América Latina. Caso a resposta não tenha atingido resultados satisfatórios, 
selecione um conjunto de mapas sobre a taxa de urbanização mundial e da América Latina. 
Projete os mapas ou imprima cópias deles e organize a turma em um semicírculo. 
Posteriormente, explique o conceito de taxa de urbanização e estimule os alunos a apontar 
quais são as áreas do mundo com as maiores taxas de urbanização. Depois disso, peça  
à turma que levante hipóteses sobre os motivos de uma área ser mais urbanizada do que  
a outra. Por fim, aponte os reais motivos de uma área ser mais urbanizada do que outra.  
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6. Leia atentamente o texto abaixo: 

A encarregada da ONU disse que a urbanização, muitas vezes, é vista como uma 

oportunidade e uma espécie de motor para o desenvolvimento, mas que os desafios 

relacionados ao tema persistem. Na América Latina, especificamente, ela citou problemas 

de ordem econômica e ambiental, expansão desordenada, segregação socioeconômica 

e questões relacionadas à saúde, segurança e efeitos da mudança climática. 

Governo do Brasil. Em 2030, 90% da população brasileira viverá em cidades. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/ 

cidadania-e-justica/2016/10/em-2030-90-da-populacao-brasileira-vivera-em-cidades>. Acesso em 23 out. 2018. 

De acordo com o texto, o processo de urbanização da América Latina é acompanhado de: 

a) um problema de segregação socioespacial que vem da baixa taxa de urbanização. 

b) desaparecimento da segregação socioespacial que vai ser erradicada no continente. 

c) problemas de infraestrutura e segregação socioespacial decorrentes do mal planejamento. 

d) Segregação socioespacial apenas nas pequenas cidades que possuem baixos níveis de 

desigualdade social. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Transformações do espaço na sociedade urbano-industrial na América Latina 

Habilidade 
(EF08GE17) Analisar a segregação socioespacial em ambientes urbanos da América Latina, 
com atenção especial ao estudo de favelas, alagados e zona de riscos. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C4/U2 

Justificativas 

a 
A maior parte da população na América Latina habita áreas urbanas, porém em razão 
do desenvolvimento desigual do espaço, parte da população vive marginalizada com 
condições precárias de vida. 

b 
A segregação urbana é um reflexo do capitalismo, um sistema desigual. Mesmo  
com o desenvolvimento das cidades, alguns espaços vão receber mais investimentos  
que outros para facilitar a circulação de informações, mercadorias e pessoas. 

c 
Grande parte dos problemas urbanos são decorrentes do rápido processo de urbanização 
das cidades da América Latina. O planejamento das cidades, com a oferta de infraestrutura 
básica, não conseguiu acompanhar a rápida concentração populacional nessas áreas. 

d 
A segregação socioespacial ocorre, geralmente, nas médias e grandes cidades e onde 
existem níveis mais acentuados de desigualdade.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é analisar se os alunos conseguem relacionar a segregação 
socioespacial com o sistema econômico e com o rápido processo de urbanização das cidades 
da América Latina. Caso as respostas dos alunos não sejam satisfatórias, pesquise duas  
ou três notícias sobre segregação socioespacial, imprima-as, distribua as cópias aos alunos  
e solicite que as leiam individualmente. A seguir, projete imagens de paisagens que mostrem 
casos de segregação socioespacial. Debata com eles os fatores que geram a segregação  
e conclua pedindo-lhes que registrem no caderno suas impressões e um resumo de tudo  
o que foi debatido. 
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7. Leia atentamente a notícia abaixo: 

População brasileira passa de 207,7 milhões em 2017 

No ano passado, o levantamento anual do IBGE ainda indicava uma população  

de 206,08 milhões 

Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indica que o 

Brasil tem 207,7 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento populacional de 

0,77% entre 2016 e 2017, um pouco menor do que a de 2015/2016 (0,80%). Os dados 

foram publicados, nesta quarta-feira (30), no Diário Oficial da União. No ranking dos 

estados, os três mais populosos estão na região Sudeste, enquanto os cinco menos 

populosos estão na região Norte. O líder é São Paulo, com 45,1 milhões de habitantes, 

concentrando 21,7% da população do País. Roraima é o estado menos populoso, com 

522,6 mil habitantes (0,3% da população total). 

Governo do Brasil. População brasileira passa de 207,7 milhões em 2017. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/ 

cidadania-e-justica/2017/08/populacao-brasileira-passa-de-207-7-milhoes-em-2017>. Acesso em 24 out. 2018. 

De acordo com os dados apresentados na notícia, a dinâmica demográfica brasileira apresenta 

a) taxa de crescimento negativa, o que gera diminuição da PEA. 

b) aumento na taxa de crescimento e aumento da população total. 

c) decréscimo na taxa de crescimento e aumento da população total. 

d) aumento na taxa de crescimento, o que gera descontrole populacional. 

 

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/U2 

Justificativas 

a 
A pesar de a taxa de crescimento negativa gerar diminuição da PEA, a taxa apresentada 
no Brasil não é negativa. 

b Apesar de a taxa de crescimento ter continuado positiva, ela não teve aumento. 

c 
Apesar de a taxa de crescimento ter apresentado decréscimo, ela continuou positiva  
e gerou aumento da população total. 

d A taxa de crescimento apresentada não possui aumento.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é observar se os alunos compreendem aspectos representativos  
da dinâmica demográfica. Caso os resultados alcançados não tenham sido satisfatórios, 
selecione um conjunto de mapas temáticos do Brasil sobre taxas de natalidade, mortalidade, 
crescimento, fecundidade e mortalidade infantil. Em sala de aula, projete esses mapas ou 
imprima-os e distribua-os aos alunos. Depois, explique o conceito de cada taxa e mostre 
como elas se comportam no Brasil. Por fim, peça aos alunos que se reúnam em grupos e 
oriente-os a procurar, em casa, gráficos com a evolução dessas taxas nos últimos 50 anos.  
Na aula seguinte, peça-lhes que projetem esses gráficos e analise esse material com a turma. 
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8. Leia a manchete uma notícia da internet a seguir. 

Caravana de migrantes: Exaustos e famintos, milhares de hondurenhos chegam 

ao México rumo aos EUA ‘em busca de emprego e segurança’ 

ROJAS, Ana Gabriela. BBC, 20 out. 2018. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45926416>.  

Acesso em: 22 out. 2018. 

Esse fluxo de hondurenhos ocorrido durante o governo Trump em 2018 é um exemplo entre 
milhares de fluxos migratórios. Essa movimentação da população hondurenha: 

a) partiu de forma voluntária e sem influência de fatores sociais. 

b) é semelhante a que ocorreu no período colonial dos Estados Unidos. 

c) almeja alcançar países que possam oferecer melhores condições de vida. 

d) foi motivada por políticas migratórias que facilitam a entrada de imigrantes. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Diversidade e dinâmica da população mundial e local 

Habilidade 
(EF08GE04) Compreender os fluxos de migração na América Latina (movimentos voluntários 
e forçados, assim como fatores e áreas de expulsão e atração) e as principais políticas 
migratórias da região. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C5/U2 

Justificativas 

a 
A decisão por formar a marcha foi em busca de melhores condições de vida, que 
assegurassem a sobrevivência, situações que foge do controle da população. 

b 

No período colonial, os primeiros fluxos migratórios foram motivados por questão 
política de dominação de novos territórios diante das metrópoles e tinham o caráter de 
ocupação. O outro fluxo, quando grande número de italianos se estabeleceu no Brasil, 
teve ajuda de políticas migratórias que facilitaram a entrada dos imigrantes, o oposto 
da política atual. 

c 
As motivações dos fluxos migratórios atuais muitas vezes partem de movimentos que 
sugiram por meio políticas ineficazes, não trazem à população a garantia de uma boa 
qualidade de vida (com falta de emprego, saúde e educação de baixa qualidade e opressão).  

d 
O governo Trump enrijeceu ainda mais as políticas migratórias, praticamente fechando 
sua fronteira com os países da América. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é verificar se os alunos compreendem que o desenvolvimento 
espacial desigual gera desigualdades econômicas e sociais que levam a população a 
condições extremas de pobreza e violência. Caso as respostas não sejam satisfatórias 
distribua a turma em grupos de 5 alunos e oriente cada grupo a escolher um fluxo 
migratório. Peça que façam uma pesquisa em casa sobre esse fluxo e proponha uma análise 
da relação dos movimentos migratórios com as condições econômicas e sociais dos países  
de origem e as políticas migratórias dos países de destino dos principais fluxos migratórios  
do século XXI. Depois, peça a eles que apresentem para a turma suas conclusões, da forma 
que acreditarem ser mais clara aos colegas. 
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9. Leia a manchete de uma notícia sobre o relatório da ONU “O Protesto Social na América Latina”: 

América Latina e Caribe é região mais desigual do mundo, revela comissão da ONU 

ONU, 7 mai. 2018. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/ 

america-latina-e-caribe-e-regiao-mais-desigual-do-mundo-revela-comissao-da-onu/>. Acesso em: 2 nov. 2018. 

Considerando a manchete acima, assinale a alternativa correta sobre as características socioespaciais 
e econômicas dos países da América Latina. 

a) Com as grandes desigualdades presentes na América Latina, os movimentos sociais surgem como 

uma importante movimentação com a finalidade de diminuí-las. 

b) Os movimentos sociais se concentram no Brasil, sendo desconhecido esse tipo de mobilização 

política em outros países da América Latina. 

c) A falta de acesso a tecnologias dificulta a mobilização com movimentos sociais de outras regiões 

ou países. 

d) Os movimentos sociais surgem de grupos de pessoas que se aproveitam para conseguir 

privilégios. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

Habilidade 
(EF08GE10) Distinguir e analisar conflitos e ações dos movimentos sociais brasileiros,  
no campo e na cidade, comparando com outros movimentos sociais existentes nos países 
latino-americanos. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C6/U2 

Justificativas 

a 

A América Latina é um continente de muitos contrastes, onde existem cidades que  
estão no ranking das mais ricas do mundo, mas há também a população que passa fome. 
Em busca de diminuir essa desigualdade, os movimentos sociais surgiram como uma 
importante mobilização política para a conquista de direitos básicos, como moradia. 

b 
Os movimentos sociais também ocorrem em outros países da América latina, como: 
Argentina, Chile e Bolívia.  

c 
Os movimentos aproveitam das tecnologias para se comunicar e se mobilizar junto  
a outros movimentos sociais. 

d 

Os movimentos sociais surgem de uma demanda que as políticas governamentais não 
dão conta e que dizem respeito a condições básicas de vida. Por causa da desigualdade 
econômica, há populações que não são beneficiadas por investimentos para o 
desenvolvimento espacial, e por isso se mobilizam para lutar pelos seus direitos. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é verificar se os alunos compreendem que com o desenvolvimento 
desigual, milhares de pessoas ficam desprovidas de direitos que lhe são básicos, como 
moradia e saúde. E uma forma de mobilização política é a organização de movimentos 
sociais com o objetivo de conquistar direitos. Caso os alunos não tenham atingido resultados 
satisfatórios, escolha um mapa temático sobre a distribuição das pequenas e grandes 
propriedades rurais no Brasil e projete-o ou imprima-o para a turma. Em sala de aula analise 
a matéria com os alunos de forma que fique evidente que a maior porcentagem da terra 
produtiva no Brasil está nas mãos de poucos. A partir desses dados, pode-se começar  
a questionar a importância de movimentos sociais que lutam por terras.  
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10. Observe atentamente o mapa abaixo: 

Reprodução/IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 2013 

 
Fonte: IBGE. Disponível em: <https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_IDH.pdf>. Acesso em: 2 nov. 2018. 

Com base no mapa, pode-se dizer que:  

a) a América Latina possui bons indicadores de IDH e pouca desigualdade social.  

b) os piores indicadores de IDH estão no continente Africano. 

c) os Estados Unidos da América e a Europa apresentam IDH menor que é média mundial. 

d) a Ásia não possui países com IDH muito baixo e nem muito alto. 
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Objeto de 
conhecimento 

Cartografia: anamorfose, croquis e mapas temáticos da América e África 

Habilidade 
(EF08GE19) Interpretar cartogramas, mapas esquemáticos (croquis) e anamorfoses 
geográficas com informações geográficas acerca da África e América. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C6/U2 

Justificativas 

a 
Apesar de os indicadores de IDH não serem baixos na América Latina, essa região ainda 
apresenta desigualdade elevada. 

b Os indicadores de IDH mais baixos estão concentrados no continente africano. 

c Os Estados Unidos da América e a Europa apresentam IDH maior que a média mundial. 

d A Ásia possui países com IDH muito baixo. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão tem o objetivo de verificar se os alunos compreendem o que é IDH e se 
conseguem interpretar esse indicador social em um mapa. Caso os resultados não tenham 
sido satisfatórios, leve o mesmo mapa da questão para sala de aula e projete-o ou imprima-o 
para os alunos. Explique novamente o que é IDH e a partir disso peça aos alunos que tentem 
responder perguntas como: “Qual continente possui os indicadores mais altos?”, “E os mais 
baixos?”, “O que esse indicador não mostra?”. A seguir, debata as respostas com eles.  

 


