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Geografia – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

1. As diversas nações da ex-União Soviética, apesar de suas particularidades, compunham um só 
bloco. Explique qual foi a iniciativa política da URSS para eliminar as particularidades nacionalistas 
e fortalecer o sentimento soviético. 

 

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 Aberta Capítulo/Unidade C4/U2 

Grade de correção 

100% 
O aluno explica que a “política do liquidificador” buscou distribuir os povos entre  
os países por meio de migrações forçadas, a fim de aumentar a diversidade  
e dificultar o nacionalismo de cada país que pudesse enfraquecer a ideia da URSS. 

50% 
O aluno menciona que a “política do liquidificador” foi uma articulação política,  
mas não explica como se deu essa iniciativa. 

0% 
O aluno não aponta a “política do liquidificador” como uma articulação política,  
nem explica que essa iniciativa visava dificultar o nacionalismo de cada país,  
a fim de fortalecer o sentimento de pertencimento à URSS. 
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2. Analise o mapa a seguir. 

Países-membros da União Europeia (UE) 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em UNIÃO Europeia. Países. 

Disponível em: <https://europa.eu/europeanunion/about-eu/countries_pt>. 

Acesso em: 3 nov. 2018. 

Considerando a existência de dois blocos regionais em um mesmo continente, explique como o 
bloco representado nesse mapa pode afetar a integração dos países que compõem a Comunidade 
dos Estados Independentes (CEI). 

 

Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais 

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

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C5/U2 

Grade de correção 

100% 

O aluno explica que os países europeus pertencentes à CEI tendem a firmar mais 
acordos com a União Europeia devido às afinidades territoriais e culturais que com  
o núcleo estabelecido pela CEI, devido à predominância do poder político russo,  
o que afeta a integração no interior da comunidade. 

50% 
O aluno reconhece que os países da CEI têm afinidades com os países da UE,  
sem fornecer mais explicações.  

0% 
O aluno não reconhece as afinidades entre países da CEI e da UE, que enfraquecem 
a integração da comunidade. 
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3. Analise o mapa a seguir. 

Parceria Transpacífico (2018) 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em Nexo Jornal. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/01/23/ 

O-que-%C3%A9-a-Parceria-Transpac%C3%ADfico-e-qual-o-peso-da-sa%C3%ADda-dos-EUA>. Acesso em: 3 nov. 2018. 

a) Explique o motivo do desinteresse da China em participar desse acordo comercial. 

b) Relacione a decisão da China com a manutenção de problemas ambientais no país. 

 

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 Aberta Capítulo/Unidade C6/U2 

Grade de correção 

100% 

No item a, o aluno explica que a falta de interesse da China em participar do  
acordo se deve às normas legais que teria de adotar em comum com outros países, 
o que dificultaria a manutenção dos baixos preços pelos quais vende seus produtos. 
No item b, o aluno menciona que essa decisão favorece a manutenção da intensa 
poluição atmosférica que existe na China.  

50% 

O aluno explica que a falta de interesse da China em participar do acordo se deve  
às normas legais que teria de adotar em comum com outros países, mas não 
menciona que essa decisão favorece a manutenção da intensa poluição atmosférica 
que existe no país. 

0% 
O aluno não explica que a falta de interesse da China em participar do acordo se deve 
às normas legais que teria de adotar em comum com outros países, nem que essa 
decisão favorece a manutenção da intensa poluição atmosférica que existe no país. 

  

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/01/23/O-que-%C3%A9-a-Parceria-Transpac%C3%ADfico-e-qual-o-peso-da-sa%C3%ADda-dos-EUA
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/01/23/O-que-%C3%A9-a-Parceria-Transpac%C3%ADfico-e-qual-o-peso-da-sa%C3%ADda-dos-EUA
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4. Analise o mapa a seguir. 

Austrália: físico 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro, 2016. p. 52. 

A Cordilheira Australiana se localiza na costa litorânea leste da Austrália. Explique como esse fato 
interfere nas diferenças climáticas dentro do território do país, comparando as porções leste  
e oeste. 

 

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 Aberta Capítulo/Unidade C6/U2 

Grade de correção 

100% 

O aluno explica que, em virtude da altura da cordilheira, as chuvas caem na costa 
leste, caracterizando um clima úmido; porém isso afeta a disponibilidade de água  
da chuva na porção oeste, onde o clima é predominantemente árido. A cordilheira 
age, portanto, como uma barreira física para a umidade.  

50% 
O aluno explica a interferência da dimensão da cordilheira, mas não compara  
os climas das porções leste e oeste.  

0% 
O aluno não explica a interferência da dimensão da cordilheira no ciclo da água, 
nem como isso interfere no clima das porções leste e oeste. 
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5. Com base no conceito de globalização, explique por que há uma tendência de os países asiáticos 
da CEI manterem mais relações com a China e de os países europeus se integrarem aos da UE.  

 

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 C4/U2 

Grade de correção 

100% 

O aluno explica que a globalização pressupõe uma ligação global para além da 
esfera econômica, abrangendo também os âmbitos social, cultural, político etc. 
Nesse sentido, as diferenças culturais podem ser determinantes no conjunto de 
países que integram as organizações político-econômicas. Por isso, há maior 
possiblidade de as nações asiáticas da CEI manterem relações mais estreitas com  
a China e de os países europeus se integrarem à UE. 

50% 
O aluno explica que a globalização pressupõe uma ligação global para além da 
esfera econômica, fato que dificulta a integração entre países com culturas e visões 
diferentes, porém faz isso de modo muito simples e pouco detalhado. 

0% 
O aluno não reconhece os fatores que propiciam a integração globalizada entre  
os países em questão.  

 

6. A disputa pela consolidação da Comunidade dos Estados Independentes frente à União Europeia 
muitas vezes suscita embates. Entre os países pós-soviéticos listados a seguir, identifique aquele 
que está envolvido em conflitos geopolíticos em virtude da integração econômica à CEI: 

a) Azerbaijão; 

b) Cazaquistão; 

c) Ucrânia; 

d) Uzbequistão. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais 

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 C4/U2 

Justificativas 

a, b 
e d 

Como o Azerbaijão, o Cazaquistão e o Uzbequistão são países asiáticos, a integração 
com a União Europeia torna-se improvável, por causa de diferenças culturais. 

c 
A Ucrânia tende a se integrar à União Europeia, apesar do percentual da população  
de origem russa na Crimeia (anexada pela Rússia em 2014). 
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7. Analise o mapa a seguir. 

Crimeia 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Crimea_republic_map_2.png>. 

Acesso em: 11 out. 2018. 

Assinale a alternativa que corresponde ao interesse da Rússia nos movimentos separatistas da 
Crimeia, e que levaram à anexação dessa península pela Rússia em 2014. 

a) A Rússia busca investir na economia da Crimeia; 

b) A Rússia pretende inviabilizar a integração da Ucrânia à União Europeia; 

c) A Rússia tem interesse nas riquezas ambientais da Crimeia; 

d) A Rússia pretende colonizar a Ucrânia.  

 

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 C5/U2 

Justificativas 

a 
A Rússia não busca investir diretamente na economia da Crimeia, mas incentivar  
a instabilidade política para dificultar a integração ucraniana à União Europeia. 

b 
A Rússia pretende inviabilizar a integração da Ucrânia à União Europeia. Ao fragilizar os 
laços econômicos entre a Ucrânia e a União Europeia, a ação da Rússia seria facilitada. 

c 
A Rússia não tem interesse nas riquezas ambientais da Crimeia, mas em sua 
desarticulação política como parte da Ucrânia. 

d 
A Rússia não pretende colonizar a Ucrânia, mas emancipar os povos de origem russa  
na Crimeia.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Crimea_republic_map_2.png
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8. Após o fim da URSS, a Rússia implementou diversas políticas de modernização, como a Perestroika. 
Assinale a alternativa que corresponde à motivação dessas mudanças: 

a) A Rússia buscava diminuir o seu volume de importação de produtos;  

b) A Rússia precisava investir no desenvolvimento tecnológico para garantir sua segurança e 

hegemonia territorial; 

c) A Rússia queria criar condições para competir com as economias de mercado; 

d) A Rússia pretendia aprimorar as técnicas de produção do comunismo de Estado. 

 

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 C4 e C5/U2 

Justificativas 

a 
Com a implantação de políticas de modernização, a Rússia passou a importar mais,  
já que sua economia era baseada em recursos naturais.  

b 
A Rússia precisava reduzir o investimento em defesa, pois esse setor já havia recebido 
um grande volume de investimentos. 

c 
A Rússia precisava criar condições para competir com as economias de mercado 
presentes no mundo, promovendo, dessa forma, políticas de liberalização da economia. 

d 
A Rússia buscava superar as técnicas de produção do comunismo de Estado,  
já que havia flexibilizando esse regime político.  
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9. Analise a imagem a seguir. 

Corey Leopold/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Uluru, Austrália. 

Tendo em vista a valorização das manifestações culturais tradicionais, assinale a alternativa relacionada 
à importância da preservação desse monumento natural: 

a) A pedra Uluru consiste em uma ruína de uma antiga mineração e sua preservação marca a 

memória desse tempo; 

b) A pedra Uluru contém diversos minerais metálicos de alto valor comercial e, portanto, pode 

servir para o fortalecimento da economia; 

c) Uluru é uma importante reserva natural em uma região de planície na Austrália, cuja paisagem 

deve ser preservada, principalmente para o turismo; 

d) Na pedra Uluru ocorrem diversos rituais aborígenes e, por isso, ela tem alto valor simbólico 

para o povo originário da região.  

 

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. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C6/U2 

Justificativas 

a A pedra Uluru não é uma ruína de uma antiga mineração.  

b A pedra Uluru não contém diversos minerais metálicos de alto valor comercial. 

c 
A paisagem de Uluru deve ser preservada não apenas para o turismo, mas, sobretudo, 
pelo valor simbólico da cultura aborígene. 

d 
Uluru é uma pedra onde são realizados rituais aborígenes, possuindo grande valor 
simbólico. A preservação dessa área é um direito das comunidades tradicionais que 
habitam a Austrália.  
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10. Leia o texto a seguir, a respeito de uma reunião da Apec que contou com a participação do atual 
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. 

A reunião foi uma das mais aguardadas da cúpula da Cooperação Econômica 

da Ásia e do Pacífico (Apec, na sigla em inglês) em Manila, e grupos de direito s 

humanos pressionaram Trump a ser mais rígido com Duterte, devido à violenta guerra 

às drogas do governo filipino, que já causou a morte de milhares de pessoas. 

HOLLAND, Steve; LEMA, Karen. Trump diz ter "ótima relação" com Duterte e faz breve menção a direitos humanos.  

Agência Brasil, 13 nov. 2017. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-11/ 

trump-diz-ter-otima-relacao-com-duterte-e-faz-breve-mencao-direitos>. Acesso em: 8 nov. 2018. 

A Apec, citada no texto, foi criada por iniciativa da Austrália com o objetivo de: 

a) Exercer maior influência sobre os países de menor desenvolvimento socioeconômico; 

b) Integrar os países banhados pelo Pacífico, que concentram grande parte do PIB mundial; 

c) Aumentar as relações econômicas com os Estados Unidos, a China e o Japão; 

d) Reduzir as barreiras de circulação de pessoas entre os países-membros. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Transformações do espaço na sociedade urbano-industrial 

Habilidade 
(EF09GE10) Analisar os impactos do processo de industrialização na produção e circulação  
de produtos e culturas na Europa, na Ásia e na Oceania. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C6/U2 

Justificativas 

a 

A Austrália, ao propor a criação da Apec, tinha como objetivo estreitar a integração 
entre os países banhados pelo Pacífico, já que são extremamente influentes na 
economia mundial. Como a Austrália é desenvolvida economicamente, sua intenção 
não era dominar os países de menor desenvolvimento socioeconômico.  

b 

O objetivo da Austrália era a integração dos países asiáticos, americanos e da Oceania 
que são banhados pelo Pacífico, os quais, juntos, são responsáveis por mais de 55% da 
produção mundial. Em um mundo agrupado em blocos econômicos, a Austrália tinha  
o desejo de formar o bloco do Pacífico.  

c 
A Austrália é um país desenvolvido econômica e socialmente, já que tem um alto 
padrão de qualidade de vida. O objetivo desse país era integrar os países banhados  
pelo Pacífico, e não aumentar as relações apenas com os países mais ricos do grupo. 

d 
A Apec é uma cooperação econômica e não tinha como objetivo reduzir as barreiras  
de circulação de pessoas entre os países participantes.  

 

  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-11/trump-diz-ter-otima-relacao-com-duterte-e-faz-breve-mencao-direitos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-11/trump-diz-ter-otima-relacao-com-duterte-e-faz-breve-mencao-direitos


 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

Sugestões para reorientar o planejamento 

Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais 

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

 

As organizações econômicas mundiais atuam no sentido de refinar trajetórias de desenvolvimento 

entre países diferentes, mas que podem ser parceiros. Elas se pautam no reconhecimento de que, 

atualmente, há um mercado global de trocas comerciais, possibilitando maior alcance a mercados 

consumidores e fornecedores. Essas decisões de caráter econômico influenciam diretamente a vida das 

populações mundiais. 

Atividade 

Organize a turma em grupos e peça a cada um que faça uma pesquisa sobre determinada 

organização internacional, como a OMC, os Brics ou a União Europeia, abordando seus objetivos e 

interesses principais. Solicite a eles que apresentem as informações encontradas aos demais grupos e 

ajude-os a perceber as características que tais organizações têm em comum, para que compreendam 

a atuação de cada uma. 

 

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. 

 

Ao longo da história, cada povo desenvolveu seus próprios hábitos, costumes, visões de 

mundo, valores etc., que refletem também sua relação com os territórios em que estão inseridos.  

O desenvolvimento das sociedades modernas e os diversos processos de colonização e aculturação 

impostos às diversas etnias e povos, principalmente pelos países europeus, promoveu a aniquilação 

de muitas culturas ao redor do planeta. Nesse sentido, é importante resgatar e valorizar o que restou 

delas, compreendendo a importância do respeito à diversidade dos povos. 

Atividade 

Mostre aos alunos diferentes expressões de minorias étnicas que resistem no século XXI, 

explicando de que modo divergem do pensamento hegemonicamente constituído. Além disso,  

comente as diversas experiências voltadas à preservação das comunidades tradicionais, a fim de 

possibilitar a reprodução de suas culturas, como a definição de reservas protegidas e de parques 

nacionais. O objetivo desta atividade é apresentar à turma a diversidade de culturas que foram e são 

suprimidas pela cultura hegemônica.  
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Objeto de 
conhecimento 

Integração mundial e suas interpretações: globalização e mundialização 

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

 

A mundialização é um processo mais antigo que a globalização, que se intensificou no  

século XX, com a cultura de massa decorrente da industrialização. Logo, os países passaram a se 

homogeneizar para além da economia, sendo a globalização uma lógica que se impõe sobre todos os 

territórios, eliminando e/ou reduzindo, cada vez mais, suas peculiaridades. 

Atividade 

Peça aos alunos que selecionem vocábulos da língua inglesa com que se deparam no cotidiano, 

em diferentes momentos e locais. Debata com eles os motivos de o inglês ter se tornado uma língua 

universal, e como o idioma reflete a globalização no âmbito da cultura. 

 

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. 

 

Os processos históricos influenciam as formas como os territórios se organizam. Vale ressaltar 

que essas formas não são estáveis; pelo contrário, resultam de constantes negociações entre os atores 

dos poderes político, econômico e religioso. No contexto europeu, essas mudanças territoriais são 

muito marcantes, tendo em vista o período das Grandes Guerras e a formação da URSS.  

Atividade 

Apresente aos alunos diversos casos em que os interesses representados por certos grupos, 

motivados por questões políticas, econômicas ou religiosas,  influenciaram a transformação da 

organização de determinado território. Cite, por exemplo, as mudanças nas relações de classe após a 

Revolução Francesa, as quais determinaram novos arranjos territoriais. Mostre a eles, por meio de 

projeção ou de cópias impressas, mapas da região da União Soviética antes, durante e depois da 

formação dessa unidade política. Assim, ao visualizar as mudanças de fronteiras, perceberão como os 

conflitos determinam a configuração de um território. 
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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. 

 

Com o processo de colonização e a constituição de uma economia de trocas mundiais, são 

várias as heranças estabelecidas pelos intercâmbios entre povos e civilizações de diferentes regiões do 

mundo. Esses intercâmbios estavam permeados por relações de poder definidas, que produziram 

nações com oportunidades diferenciadas, refletindo a constituição da Divisão Internacional do  

Trabalho. A partir dessa herança histórica, é possível compreender as características sociais, econômicas, 

políticas e culturais atuais de países europeus, asiáticos e da Oceania.  

Atividade 

Com o apoio de indicadores estatísticos, ajude os alunos a estabelecer uma comparação entre 

o desenvolvimento econômico de diferentes países, enfatizando o processo histórico que originou tais 

realidades. A compreensão da constituição histórica da economia mundial é necessária para se 

entender como a produção da riqueza e da pobreza estão relacionadas entre si. Dessa forma, os alunos 

poderão relacionar o passado histórico à realidade atual.  

 

Objeto de 
conhecimento 

Transformações do espaço na sociedade urbano-industrial 

Habilidade 
(EF09GE10) Analisar os impactos do processo de industrialização na produção e circulação  
de produtos e culturas na Europa, na Ásia e na Oceania. 

 

O início do processo de industrialização ocorreu no continente europeu, mais especificamente 

na Inglaterra. Vale dizer que essa industrialização chegou à maioria dos países do mundo de maneira 

contemporânea ou tardia. Esse processo continua acarretando impactos na produção dos países 

atualmente. Um destaque é a China, que, com um crescimento industrial intenso nos últimos anos, 

teve sua economia alavancada enormemente.  

Atividade 

Forneça aos alunos dados estatísticos sobre a industrialização em diversos países, tanto  

do Norte quanto do Sul geoeconômico. Peça-lhes que os analisem considerando as datas e 

contextualizando os respectivos processos históricos. Por fim, promova uma roda de conversa para 

que, juntos, eles identifiquem as causas das realidades socioeconômicas atuais dos países analisados. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

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. 

 

Em todo o mundo, podem ser encontradas diferentes paisagens, que são resultado da interação 

de processos geológicos, biológicos, climáticos, geomorfológicos, geográficos, históricos etc. É possível 

identificar semelhanças entre determinados locais, em virtude das condições globais, bem como das 

condições locais ou regionais. 

Atividade 

Com o auxílio de mapas, mostre aos alunos condicionantes globais na formação da paisagem 

e relacione-os a condicionantes locais, que podem ser apresentados por meio de imagens ou vídeos. 

Organize a turma em grupos e entregue a cada um a imagem de uma paisagem natural australiana. 

Peça-lhes que a analisem e destaquem seus principais elementos, identificando os fatores responsáveis 

por sua formação.  


