
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

1. Leia as manchetes a seguir. 

Mediterrâneo é um “ponto quente” das alterações climáticas 

COSTA, Rita Marques. Público, 11 out. 2018. Disponível em: <http://bit.ly/2ziNHXs>. Acesso em: 28 out. 2018. 

Mais de 75% das florestas primárias do mundo não existem mais 

ECO4U. EBC, 10 ago. 2015. Disponível em: <http://bit.ly/2zfGWWh>. Acesso em: 30 out. 2018. 

A primeira manchete faz referência a um domínio morfoclimático europeu. Além dele, todos os 
outros tipos de vegetação na Europa sofreram ações antrópicas, que provocaram alterações em 
suas paisagens. Com base nas manchetes, cite ao menos outro tipo de vegetação presente no 
continente europeu afetado pela ação antrópica explicando como tal ação afetou a vegetação. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na Europa, na Ásia e na Oceania 

Habilidade 
(EF09GE17) Explicar as características físico-naturais e a forma de ocupação e usos da terra 
em diferentes regiões da Europa, da Ásia e da Oceania. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C4/U2 

Grade de correção 

100% 

O aluno deve citar, em sua resposta, ao menos um dos seguintes tipos de vegetação: 
Floresta temperada e Taiga. Além disso, deve explicar que as ações antrópicas, com 
o desmatamento para o cultivo agrícola, crescimento das cidades e industrialização, 
foram responsáveis pela devastação de grande parte da área dessas formações 
vegetais, restando poucos resquícios delas atualmente. 

50% 

O aluno consegue apontar corretamente, em sua resposta, ao menos outro tipo de 
vegetação, mas não explica como a ação humana afetou essas paisagens. Ou então, 
o aluno consegue explicar o efeito da ação antrópica, mas não sabe citar outros 
tipos de vegetação.  

0% 
O aluno não consegue apontar corretamente, em sua resposta, nenhum outro  
tipo de vegetação, nem explicar como a ação humana, por meio do desmatamento, 
provocou alterações nas formações vegetais. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Essa questão tem como objetivo verificar a compreensão dos alunos acerca das formações 
vegetais existentes no continente europeu. Caso os alunos apresentem desempenho 
insuficiente, peça a eles que pesquisem, em grupos de quatro ou cinco alunos, sobre cada 
um dos tipos de vegetação encontradas no continente europeu e apresentem suas 
conclusões para a turma. Em seguida, construa na lousa um quadro comparativo para as 
vegetações segmentando cada característica em colunas. Discuta com os estudantes sobre  
as principais diferenças entre elas e as atividades econômicas que são realizadas nessas 
formações vegetais. O objetivo da atividade é promover um conhecimento dos alunos sobre 
a vegetação na Europa, associando-a às atividades realizadas em cada uma.  

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

2. Leia o texto a seguir. 

[...] Nesse espaço, cidadãos brasileiros podem ingressar sem necessidade de 

visto e, caso desejem circular entre os países do Acordo de Schengen, não precisarão 

apresentar seus passaportes nas fronteiras. No entanto, alguns requisitos podem ser 

necessários para ingresso no espaço europeu. 

PORTAL Consular. Alerta migratório – Espaço Schengen.  

Disponível em: <http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/cartilhas/alerta-migratorio-espaco-schengen>. Acesso em: 28 out. 2018. 

Com base no texto e em seus conhecimentos sobre a União Europeia: 

a) Cite e explique ao menos uma característica desse bloco econômico. 

b) Relacione o Espaço Schengen com a globalização. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Integração mundial e suas interpretações: globalização e mundialização 

Habilidade 
(EF09GE05) Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial (econômica, 
política e cultural), comparando as diferentes interpretações: globalização e mundialização. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C5/U2 

Grade de correção 

100% 

O aluno deve, em resposta ao item a, citar e explicar ao menos uma das 
características da União Europeia, como: zona de livre comércio, livre circulação  
de pessoas, moeda única e um Parlamento comum. Além disso, deve, no item b, 
explicar que o Acordo de Schengen facilitou o trânsito de pessoas entre os países 
signatários, promovendo um maior intercâmbio cultural e intensificando o processo 
de globalização.  

50% 

O aluno cita e explica corretamente ao menos uma das características da União 
Europeia, podendo ser: zona de livre comércio, livre circulação de pessoas, moeda 
única e um Parlamento comum, mas não consegue estabelecer uma relação entre  
o Acordo de Schengen e o processo de globalização.  

0% 
O aluno não consegue citar e explicar corretamente ao menos uma das características 
da União Europeia nem relacionar o Acordo de Schengen com a globalização.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Essa questão tem como objetivo verificar a compreensão dos alunos acerca das 
características da União Europeia. Se o desempenho apresentado não for satisfatório, divida 
a turma em cinco grupos e peça a eles façam uma pesquisa, em casa, sobre diferentes blocos 
econômicos do mundo e a apresentem para a turma, posteriormente, salientando suas 
características, países membros, localização em um mapa e acordos econômicos. Discuta,  
em seguida, os benefícios da integração para os países dos blocos e compare as características 
de cada um destacando o desenvolvimento dos países envolvidos antes e depois da criação 
do bloco. O objetivo da atividade é fazer com que os estudantes conheçam diferentes blocos 
econômicos e percebam a função deles no desenvolvimento econômico dos países.  

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

3. Observe o mapa a seguir. 

Reprodução/IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Produto Interno Bruto dos países em 2014 

 
Fonte: IBGE. Produto Interno Bruto – PIB 2014. Disponível em: <https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_PIB.pdf>. 

Acesso em: 8 nov. 2018. 

Com base na análise do mapa: 

a) Identifique o continente que apresenta a maior concentração de altos índices de PIB (Produto 

Interno Bruto). 

b) Explique o motivo dessa concentração do PIB no continente indicado.  

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

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

Habilidade 

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

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C5/U2 

Grade de correção 

100% 

O aluno deve identificar, em resposta ao item a, o continente europeu como o que 
concentra os maiores índices de PIB. Já no item b, a resposta deve explicar que os 
países do continente europeu apresentam uma história antiga, sendo pioneiros no 
desenvolvimento do capitalismo, da industrialização, entre outros processos históricos 
que promoveram o desenvolvimento econômico de muitos países desse continente. 

50% 
O aluno, em sua resposta, identifica o continente europeu como o que apresenta a 
maior concentração de altos índices de PIB, mas não explica corretamente o motivo.  

0% 
A resposta do aluno não identifica o continente com maior concentração de altos 
índices de PIB nem explica o motivo da concentração.   

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Essa questão tem como objetivo verificar a habilidade dos alunos em analisar mapas  
e promover uma reflexão sobre uma motivação histórica para o fato expresso. Caso os 
alunos apresentem desempenho pouco satisfatório, peça a eles que busquem dados dos 
principais aspectos demográficos de países europeus, podendo ser taxa de natalidade, 
 taxa de mortalidade, expectativa de vida, IDH, entre outros. Em seguida, peça aos 
estudantes que, em grupos e com a sua ajuda, elaborem gráficos, em folhas separadas,  
com os dados de cada país para que, ao final, seja possível comparar as características 
demográficas entre os países da Europa. O objetivo da atividade é aprimorar a capacidade 
dos estudantes de elaboração de gráficos e análise de dados cartográficos.  

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

4. Leia o texto a seguir. 

O petróleo e o gás natural ocorrem em regiões denominadas pelos geólogos 

(estudiosos das rochas) "bacias sedimentares", que são áreas sob a superfície terrestre 

que, por terem sido mais baixas e planas que o terreno em volta, permitiram o depósito 

de matéria orgânica, além de sedimento (fragmentos de rochas). [...] Dentre os maiores 

produtores atuais de petróleo e gás natural estão Rússia, Arábia Saudita, Estados 

Unidos e Iraque [...]. Em alguns locais, como no Canadá, pode ser encontrado petróleo 

em areias próximas à superfície. 

EMPRESA de Pesquisa Energética. Fontes de Energia.  

Disponível em: <http://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/fontes-de-energia>. Acesso em: 28 out. 2018. 

Tendo por base o texto, analise o que esse grande volume de petróleo significa para a Rússia, no 
que diz respeito à estratégia política, explicando como é feito o escoamento desse material. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na Europa, na Ásia e na Oceania 

Habilidade 
(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as consequências  
dos usos de recursos naturais e das diferentes fontes de energia (tais como termoelétrica, 
hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes países. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C6/U3 

Grade de correção 

100% 

O aluno deve explicar, em sua resposta, que com essas reservas a Rússia se coloca 
em uma posição estratégica e importante no mundo pela grande produção  
e exportação de energia. Além disso, deve explicar que o escoamento da extração é 
feito por uma rede de oleodutos e gasodutos, já instalada no grande território russo. 

50% 
O aluno explica apenas que com essas reservas a Rússia se coloca em uma posição 
importante como produtora e exportadora de energia, mas não cita a rede  
de gasodutos e oleodutos que o território russo possui para o escoamento.  

0% 
O aluno não consegue explicar o que esse grande volume de petróleo significa  
para a Rússia nem como o escoamento da produção se dá no país. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Essa questão tem como objetivo verificar a compreensão dos alunos acerca das cadeias de 
inovação e dos usos de recursos naturais e diferentes fontes de energia. Caso os alunos 
apresentem desempenho insuficiente, peça a eles que pesquisem o que é a OPEP (Organização 
dos Países Exportadores de Petróleo) e qual controle esses países passam a ter sobre a venda  
e o consumo de petróleo e derivados em todo o mundo. O objetivo da atividade é que os 
alunos conheçam melhor uma organização importante para a geopolítica mundial.  

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

5. Analise a manchete a seguir. 

A Hungria sempre esteve do lado da Turquia no processo de adesão à União Europeia 

TRT, 9 out. 2018. Disponível em: <http://www.trt.net.tr/portuguese/turquia/2018/10/09/a-hungria-sempre-esteve-do-lado-da-

turquia-no-processo-de-adesao-a-uniao-europeia-1065235>. Acesso em: 28 out. 2018. 

A Europa pode ser concebida como uma península do continente asiático. A divisão entre os dois 
continentes colocou alguns países, como a Turquia, com territórios nos dois continentes. Essa 
transcontinentalidade dos países dificulta alguns processos, como o de adesão da Turquia à 
União Europeia. Dessa forma, a divisão entre os dois continentes pode ser identificada: 

a) por fatores históricos. 

b) por limites naturais. 

c) pela fronteira dos países. 

d) por componentes históricos e naturais. 

e) pelo IDH e riquezas dos dois continentes. 

 

Objeto 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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C4/U2 

Justificativas 

a 
As determinações dos continentes se deram não somente a partir de condições históricas, 
já que a existência dos Montes Urais também contribuiu para que houvesse essa divisão.   

b 
As determinações dos continentes não se deram somente a partir de condições 
naturais, pois as diferenças entre os aspectos sociais, políticos, econômicos e históricos 
também contribuíram para que a Eurásia se tornasse dois continentes. 

c 
A fronteira de alguns países ultrapassa os limites continentais; portanto, esse não é um 
fator decisivo na divisão entre Europa e Ásia. 

d 
A divisão entre os continentes europeu e asiático se deu a partir de fatores históricos  
e naturais, já que os Montes Urais contribuíram para essa separação e os fatores 
sociais, históricos e políticos também.  

e 
A fronteira continental não se pautou nas diferenças de IDH e de riquezas dos 
continentes, pois existem fatores ambientais e históricos que influenciam nessa divisão. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Essa questão tem como objetivo verificar as compreensões dos alunos acerca da divisão entre 
os continentes europeu e asiático. Caso os alunos apresentem rendimento insuficiente na 
habilidade, peça a eles que pesquisem quais são os países transcontinentais na divisão da 
Eurásia. Com base nessa pesquisa, peça que discutam as principais diferenças entre os lados 
europeu e asiático de cada um desses países, identificando se há influência do continente no 
desenvolvimento socioeconômico do país. Posteriormente, discuta com os estudantes sobre as 
realidades sociais e econômicas que existem na Ásia e na Europa, salientando qual a origem das 
diferenças identificadas. O objetivo da atividade é evidenciar aos alunos as discrepâncias entre 
os dois continentes, reforçando os critérios socioeconômicos e históricos da divisão da Eurásia.  
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6. Analise os textos a seguir. 

De acordo com pesquisa, Veneza e outras regiões históricas da Europa localizadas 

no litoral podem ser afetadas pelo aumento do nível dos oceanos. 

O ano é 2100. Você está de malas prontas para a tão sonhada viagem pela 

Europa e já se planeja para visitar o berço da civilização ocidental – países do 

Mediterrâneo como Itália e Grécia. Só tem um pequeno problema nesse roteiro: 

alguns patrimônios históricos da região não estarão mais por lá.  

BATTAGLIA, Rafael. 49 patrimônios do Mediterrâneo poderão sumir com o aquecimento global. CETESB, 18 out. 2018.  

Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/proclima/2018/10/18/49-patrimonios-do-mediterraneo-poderao-sumir-com-o-

aquecimento-global/>. Acesso em: 28 out. 2018. 

Frio extremo na Europa contrasta com onda de calor no Ártico 

G1, 28 fev. 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/natureza/noticia/ 

frio-extremo-na-europa-contrasta-com-onda-de-calor-no-artico.ghtml>. Acesso em: 28 out. 2018. 

Os trechos acima representam climas encontrados na Europa: Mediterrâneo e Polar. Os dois 
domínios morfoclimáticos se diferem bastante nas paisagens e nas formas de ocupação. Identifique, 
respectivamente: o que explica essa diferença e em qual dos dois climas a ocupação humana é 
mais fácil. 

a) A diferença se dá por fatores econômicos, e a ocupação humana é mais facilitada no clima 

Mediterrâneo. 

b) A diferença se dá em razão da distribuição latitudinal, e a ocupação humana não é influenciada 

por fatores climáticos. 

c) A diferença se dá pelas pressões e ações antrópicas, e a ocupação é mais facilitada no clima 

Polar. 

d) A diferença se dá em virtude da distribuição latitudinal, e a ocupação humana é mais facilitada 

no clima Mediterrâneo. 

e) A diferença se dá por fatores econômicos, e a ocupação humana é mais facilitada no clima 

Mediterrâneo 
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Objeto de 
conhecimento 

Diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na Europa, na Ásia e na Oceania 

Habilidade 
(EF09GE16) Identificar e comparar diferentes domínios morfoclimáticos da Europa, da Ásia  
e da Oceania. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C4/U2 

Justificativas 

a 
Os fatores econômicos não influenciam nos domínios morfoclimáticos, pois eles são  
de ordem natural. A ocupação é mais facilitada no Mediterrâneo, já que esse clima 
apresenta temperaturas mais amenas.  

b 

Apesar de as diferenças se darem pela distribuição latitudinal, que influencia na 
distribuição dos raios solares, os domínios morfoclimáticos diferem as formas de 
ocupação humana, já que a ocupação no clima Polar é mais difícil que a ocupação  
no clima Mediterrâneo, devido às temperaturas extremas.  

c 
As diferenças entre os climas são de ordem natural e não antrópica, e a ocupação não  
é mais facilitada no clima polar, já que esse clima apresenta temperaturas extremas  
ao longo do ano.  

d 
As diferenças entre os dois climas acontecem pela distribuição latitudinal do 
continente, que interfere na incidência solar. Já a ocupação é mais facilitada no clima 
Mediterrâneo, pois ele não apresenta temperaturas tão extremas quanto o clima Polar. 

e 
Os fatores econômicos não influenciam nos domínios morfoclimáticos, já que os climas 
se originam de fatores naturais, como a incidência solar.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Essa questão tem como objetivo verificar a capacidade de comparação dos alunos em relação a 
dois domínios morfoclimáticos diferentes. Se os alunos apresentarem rendimento insuficiente, 
peça a eles que, em grupos e em casa, pesquisem os diferentes domínios morfoclimáticos 
presentes na Europa. Reserve uma aula para que as pesquisas sejam apresentadas ao restante 
da turma. Com toda a turma, promova uma discussão sobre as diferenças entre esses domínios 
e as diversas formas de ocupação humana que existem nesse continente. Essa atividade tem 
como objetivo promover nos alunos um maior conhecimento sobre todos os domínios 
morfoclimáticos da Europa e aprimorar a habilidade de comparação. 
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7. Analise a manchete a seguir. 

Como a Europa poderá lidar com o envelhecimento da população 

KOJIKOVSKI, Gian. Exame, 18 nov. 2015. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/ciencia/vivendo-mais/>. Acesso em: 29 out. 2018. 

Com base no problema expresso na manchete e em seus conhecimentos a sobre o assunto, 
identifique um impacto social provocado por ele. 

a) Diminuição dos índices de imigração. 

b) Excesso de mão de obra para as indústrias.  

c) Intensificação da xenofobia contra migrantes. 

d) Aumento da desigualdade na distribuição de alimentos. 

e) Necessidade de maior arrecadação para o sistema de aposentadorias.  

 

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. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C5/U2 

Justificativas 

a 
O envelhecimento da população não tem como impacto social a diminuição da 
imigração; se esse dado demográfico afeta a imigração de alguma forma, ele, na 
verdade, a aumenta, pois atrai pessoas de outros locais para servirem como mão de obra. 

b 
Com o envelhecimento da população, a porção jovem e economicamente ativa  
é reduzida, diminuindo a disponibilidade de mão de obra.  

c 
A transição demográfica não se relaciona diretamente com o fenômeno da xenofobia, 
pois está ligada à idade da maioria da população residente no país.  

d 
A idade da população não influencia na distribuição de alimentos. Além disso, a Europa 
não é um continente com problemas de fome.  

e 
No envelhecimento da população, as demandas por aposentadorias aumentam, já 
 que mais pessoas estão se aposentando e menos jovens estão contribuindo. Portanto, 
nesse caso, surge uma necessidade de maior arrecadação para esse sistema social.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Essa questão tem como objetivo verificar a compreensão dos alunos acerca de características 
populacionais de diferentes países europeus. Caso os estudantes não apresentem 
desempenho satisfatório, peça a eles que busquem informações sobre o que é a transição 
demográfica e que apresentem países que estão em cada uma das fases. Além disso, peça 
que busquem notícias, em jornais e em revistas, que sirvam como exemplos de problemas 
que os Estados enfrentam que se relacionam com aspectos demográficos. Utilize os dados 
apresentados para iniciar uma discussão sobre o assunto, salientando a posição do Brasil  
na transição. O objetivo da atividade é que os alunos tenham contato com o fenômeno  
da transição demográfica e com as consequências dele.  
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8. Leia o texto a seguir. 

As relações entre o Brasil e a União Europeia aliam a força da tradição e o 

impulso constante da renovação. Ao longo desses dez anos, aprofundou-se a cooperação 

em temas globais, ciência e inovação, tecnologia da informação e das comunicações, 

energia, direitos humanos, mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável e  

temas econômicos. 

BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Comunicado conjunto Brasil-União Europeia – Dez anos de parceria estratégica.  

Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/16723-dez-anos-da-parceria- 

estrategica-brasil-uniao-europeia>. Acesso em: 26 out. 2018. 

Após a leitura do texto, assinale a alternativa que explica, respectivamente, como as relações 
entre o Brasil e a União Europeia podem representar avanços e por que essa cooperação global 
é importante. 

a) As relações entre o Brasil e a UE representam avanços apenas para a UE, com um grande e novo 

mercado a ser explorado. Além disso, essa cooperação é importante, pois reúne potências 

em temas como ciência e inovação. 

b) As relações entre o Brasil e a UE representam avanços apenas para o Brasil, economicamente. 

Além disso, essa cooperação é importante, pois reúne potências em temas como ciência 

e inovação. 

c) As relações entre o Brasil e a UE representam avanços multilaterais para o desenvolvimento 

e a manutenção da economia. Além disso, essa cooperação é importante, pois reúne potências 

em temas como ciência e inovação. 

d) As relações entre o Brasil e a UE representam avanços multilaterais para o desenvolvimento 

e a manutenção da democracia. Além disso, essa cooperação é importante, pois o Brasil não 

possui nenhum outro tratado de cooperação. 

e)  As relações entre o Brasil e a UE representam avanços apenas para o Brasil, economicamente. 

Além disso, essa cooperação é importante, pois o Brasil não possui nenhum outro tratado de 

cooperação. 
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Objeto de 
conhecimento 

Diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na Europa, na Ásia e na Oceania 

Habilidade 
(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as consequências  
dos usos de recursos naturais e das diferentes fontes de energia (tais como termoelétrica, 
hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes países. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C5/U2 

Justificativas 

a 
Apesar de os acordos representarem uma união de potências em desenvolvimento  
de ciência e tecnologia, os acordos de cooperação são bons tanto para o Brasil quanto 
para a União Europeia, não só para a União Europeia. 

b 
Apesar de os acordos representarem uma união de potências de desenvolvimento  
de ciência e inovação, os acordos de cooperação são bons tanto para o Brasil quanto 
para a União Europeia, não só para o Brasil. 

c 
Esses tratados de cooperação são benéficos para os dois lados e representam avanços, 
pois as duas potências tratam de temas de grande importância para os povos e para  
o desenvolvimento econômico.  

d 
Apesar de os acordos apresentarem vantagens para os dois lados, o Brasil é signatário 
de diversos outros tratados de cooperação, não somente com a União Europeia.  

e 
Os acordos apresentam vantagens para os dois lados, não somente para o Brasil,  
e o país desenvolve acordos com outras nações também.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Essa questão tem como objetivo verificar as compreensões dos alunos acerca de temas  
como a produção de ciência, de tecnologia e de energia em todo o mundo. Caso os alunos 
apresentem rendimento insuficiente, divida a turma em grupos e peça a cada grupo que 
busque em algum tratado de cooperação, previamente selecionado pelo professor, partes 
que estejam relacionadas à ciência, à energia e à produção. Discuta em que medida esses 
aspectos são importantes para a sociedade e para a cadeia industrial dos países, tendo  
como consequência o desenvolvimento econômico deles. A atividade tem como objetivo 
estabelecer um contato dos alunos com esse tipo de documento internacional e incentivá-los 
a investigar como a ciência e a inovação se desenvolvem no Brasil e no mundo. 
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9. Analise a manchete a seguir. 

Rússia luta para manter influência dos tempos da URSS 

GOMEZ, Rafael. BBC, 11 dez. 2001.  

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2001/011127_urssfaffair.shtml>. Acesso em: 30 out. 2018. 

Considerando a manchete e os conhecimentos sobre o fim da URSS, identifique uma das causas 
da perda de influência, citada na manchete. 

a) separação do grande bloco de países que compunham o território da URSS. 

b) dominação pelos Estados Unidos dos países que faziam parte da URSS.  

c) continuidade do sistema socialista em todos os países da URSS.  

d) integração econômica e social dos países do leste europeu, sem englobar a Rússia. 

e) diminuição de metade do território da Rússia após o fim da União Soviética.  

 

Objeto 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 C6/U3 

Justificativas 

a 
A separação do bloco em diversos países fez com que a influência russa sobre esses 
países diminuísse. Como a Rússia detinha o maior território do bloco, ela exercia 
influência política e econômica sobre os outros, que diminuiu com o fim da URSS. 

b 
Os países que faziam parte da URSS não foram dominados pelos Estados Unidos, 
apenas adquiriram autonomia política.   

c 
O sistema socialista não perdurou nos países após o fim da URSS, pois eles precisavam 
desenvolver relações econômicas com o restante do mundo, que era capitalista.  

d 
Não havia integração significativa entre os países que excluísse a Rússia. A causa 
solicitada no enunciado se relaciona com a perda de influência pelas mudanças  
de território.  

e 
A Rússia não teve seu território diminuído pela metade, apenas perdeu a influência 
sobre diversos países que faziam parte da URSS. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Essa questão tem como objetivo verificar a compreensão dos alunos em relação à dissolução 
da URSS. Se os alunos apresentarem desempenho pouco satisfatório, mostre em sala vídeos 
relacionados à evolução das fronteiras no continente europeu. Explique que esse continente 
já passou por diversos conflitos, que geraram consequências territoriais intensas. Peça aos 
alunos que pesquisem sobre as principais mudanças territoriais e, em sala, construa uma 
linha do tempo com os tensionamentos e as principais alterações que se deram nas 
fronteiras europeias. O objetivo da atividade é evidenciar as mudanças de fronteiras que 
ocorreram no continente europeu ao longo dos anos, juntamente com suas causas.  
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10. Leia o texto a seguir. 

O BRICS está aberto à cooperação e ao engajamento construtivo com terceiros 

países, assim como com organizações internacionais e regionais, no tratamento de 

temas da atualidade internacional. 

BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Disponível em: 

<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/mecanismos-inter-regionais/3672-brics>. Acesso em: 28 out. 2018. 

Assinale a alternativa que aponta uma característica em comum dos países que fazem parte do 
bloco citado no texto. 

a) Apresentam problemas relacionados com a fome.  

b) Estão em processo de desenvolvimento socioeconômico. 

c) São potências mundiais que querem garantir a hegemonia. 

d) Possuem um banco próprio que fornece empréstimos aos países.  

e) Têm os maiores índices de desenvolvimento tecnológico do mundo.  

 

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. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C6/U3 

Justificativas 

a 
Os países que constituem o Brics não estão em condições de pobreza, mas, sim,  
em condições de desenvolvimento emergente; portanto, a fome não é uma situação 
que assola esse grupo.  

b 

Os países do Brics possuem a característica em comum de apresentarem um 
desenvolvimento socioeconômico emergente. Isso significa que eles não possuem 
condições nem de desenvolvimento, nem de subdesenvolvimento. O bloco econômico 
foi constituído para fomentar o crescimento econômico.  

c 
Os países que constituem o bloco não são potências mundiais, pois estão em uma 
situação de desenvolvimento emergente, buscando, por meio da união de forças,  
o crescimento econômico.  

d 
O Brics busca a instituição de um banco próprio, mas não para fornecer empréstimos a outros 
países, mas, sim, para sair da dependência dos grandes bancos como FMI e Banco Mundial. 

e 
Apesar de serem países emergentes, eles não apresentam o maior desenvolvimento 
tecnológico do mundo, pois os países desenvolvidos possuem mais recursos para 
investir em tecnologia.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Essa questão tem como objetivo verificar a compreensão dos alunos acerca das 
características econômicas dos países, principalmente os que compõem o Brics. Caso os 
alunos apresentem rendimento insuficiente, peça a eles que façam uma pesquisa sobre os 
tratados e os grupos de que os países europeus fazem parte, apresentem-na para a turma  
e debatam as vantagens e as desvantagens de cada um deles em aspectos econômicos  
e sociais. Posteriormente, apresente aos estudantes dados econômicos dos países que 
compõem a União Europeia e dos que compõem o Brics, salientando as desigualdades  
que surgem nessa comparação. O objetivo da atividade é apresentar aos estudantes as 
características dos países europeus, comparando-os aos países pertencentes ao Brics. 

 


