
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

3º bimestre – Gabarito 

1. Leia o trecho de notícia a seguir: 

[...] O estado do Norte do Brasil ganhou o noticiário internacional ao tornar-

se refúgio para quem foge da crise econômica que assola o país vizinho. Enquanto as 

autoridades roraimenses reclamam da falta de apoio do governo federal para acolher 

os migrantes, estes relatam preconceito por parte dos brasileiros — e sofrem com a 

burocracia para regularizar sua documentação no país. 

DELFIM, Rodrigo Borges. Migrantes venezuelanos enfrentam preconceito e burocracia no Norte do Brasil. Global Voices, 

7 abr. 2017.Disponível em: <https://pt.globalvoices.org/2017/04/07/migrantes-venezuelanos-enfrentam- 

preconceito-e-burocracia-no-norte-do-brasil>. Acesso em: 13 out. 2018. 

No ano de 2018, o caso de migrantes venezuelanos com destino a Roraima se destacou pelas 
reações xenofóbicas recebidas pelos recém-chegados. Identifique qual foi a motivação desse 
fluxo populacional, destacando se os direitos garantidos pelas políticas migratórias foram 
assegurados no Brasil. 

 

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 C14/U6 

Grade de correção 
✓ 

Espera-se que os alunos identifiquem o caso específico desse fluxo migratório:  
a Venezuela como país de origem e a crise política e econômica enfrentada por  
esse país atualmente, que deixou muitos desempregados e famílias desabrigadas. 
Além disso, almeja-se que apontem que, ao entrarem no país, os imigrantes têm  
os mesmos direitos de um cidadão brasileiro. Essas inferências podem ser feitas 
pelos alunos a partir da leitura do enunciado e do texto, que mostra que o 
trabalhador não tem documentos regularizados com facilidade, o que demonstra 
que seu direito não está sendo garantido. 

 Algumas respostas podem até apontar os direitos dos imigrantes, porém,  
sem a identificação do fluxo migratório e do motivo que o desencadeou. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é aferir o conhecimento dos alunos sobre os tipos de fluxos 
migratórios (voluntário ou forçado), bem como a respeito da forma como esses fluxos são 
recebidos pelas políticas internacionais – com a possibilidade de adquirir vistos que 
garantam a presença do imigrante no país e o acesso aos direitos básicos. Caso os resultados, 
de modo geral, não tenham sido satisfatórios, proponha, se possível para a maioria dos 
alunos (nesse caso, o trabalho em dupla ou trio é interessante), a realização de entrevistas  
a um imigrante com o objetivo de saber o que motivou e como ele foi recebido no Brasil  
(se sofreu violência, se tem direitos de cidadão garantidos, se está empregado). Se essa 
atividade não for viável, apresente aos alunos alguns fluxos migratórios na América Latina  
e solicite a eles a realização de uma pesquisa em grupo de até cinco integrantes, por meio de 
notícias e artigos, sobre os motivos que ensejaram essa movimentação e as leis migratórias 
do país destino. As atividades ora propostas permitem que os alunos apreendam o conteúdo 
relacionado aos fluxos migratórios de forma prática. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

3º bimestre – Gabarito 

2. Leia e compare os trechos de notícias a seguir: 

Vinte anos após [primeiro] levante armado, zapatistas mantém região autônoma 

Em dezembro de 1994, os zapatistas ocuparam posições em 38 municípios no 

estado de Chiapas, declarando-os “autônomos e rebeldes”. Destes, 27 permanecem 

em poder dos zapatistas e são administrados pelas “Juntas de Bom Governo”, formadas 

por representantes populares.  

MELITO, Leandro. Vinte anos após levante armado, zapatistas mantém região autônoma. Portal EBC,27 dez. 2013.  

Disponível em: <http://www.ebc.com.br/noticias/internacional/2013/12/vinte-anos-apos-levante-armado- 

zapatistas-mantem-regiao-autonoma>. Acesso em: 13 out. 2018. 

MST ocupa prédio do Incra e cobra agilidade em assentamentos 

Outra reivindicação dos manifestantes é que se reponha o valor cortado no 

Orçamento da União para a reforma agrária. Em agosto, o governo anunciou cortes 

no Orçamento de 2016, para garantir o equilíbrio das contas públicas. 

MST ocupa prédio do Incra e cobra agilidade em assentamentos. Agência Brasil, 27 out. 2015.  

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-10/mst-ocupa-predio-do-incra-e-cobra- 

agilidade-em-assentamentos>. Acesso em: 13 out. 2018. 

Os países da América Latina têm heranças históricas que, atualmente, refletem na organização de 
movimentos sociais que reivindicam seus direitos. Com base na leitura dos textos e em seus 
conhecimentos, indique qual a condição econômica histórica dos países da América Latina que 
levou à grande concentração de terras. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

3º bimestre – Gabarito 

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 Aberta Capítulo/Unidade C11/U5 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos relacionem a condição dos países da América Latina como 
colônias e a política de exportação de matéria-prima realizada pelas metrópoles 
com o surgimento de movimentos sociais. E, ainda, que essas condições 
concentraram as terras nas mãos de poucos (caso que ocorre até hoje com os 
grandes latifúndios) e fizeram com que pessoas se organizassem para reivindicar  
as terras. Um dos indicativos da resposta é o trecho que trata do MST, que é o 
principal movimento reivindicador da reforma agrária no Brasil. 

 
É possível que surjam respostas diversas, contudo, sem que contemplem o 
estabelecimento da relação entre as atividades econômicas da época colonial  
com a atual concentração de terras. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é averiguar a habilidade dos alunos de compreender que a condição 
de colônia dos países latinos fez com que as atividades econômicas e políticas se 
assemelhassem entre eles, bem como que as atividades exploratórias tiveram como 
resultado a formação de uma sociedade desigual, que se prolonga até os dias de hoje  
e enseja os movimentos sociais que lutam por direitos básicos e visam diminuir essas 
desigualdades. Se os resultados, em geral, não forem os esperados, aplique uma atividade de 
pesquisa. Organize os alunos em grupos de até seis integrantes e determine a cada um deles 
um país da América Latina. Solicite, então, uma pesquisa histórica que destaque as principais 
características econômicas e políticas da época da colonização e aponte um movimento 
social atual, do campo ou da cidade, relacionando-o a uma dessas características. Essa 
atividade tem como finalidade aprofundar o conhecimento dos alunos a respeito dos 
movimentos sociais da América Latina. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

3º bimestre – Gabarito 

3. Leia o trecho de notícia a seguir: 

Ministro defende mais liberdade para que Brasil faça acordos fora do Mercosul 

Monteiro afirmou que o país precisa buscar a ampliação de acordos  

bilaterais, mas garantiu que essa estratégia não significa que o país “deprecie” as  

esferas multilaterais. Ele explicou que alguns temas, como a discussão em torno de 

subsídios agrícolas, precisam ser tratados em fóruns ampliados como a Organização 

Mundial do Comércio (OMC). 

GONÇALVES, Carolina. Ministro defende mais liberdade para que Brasil faça acordos fora do Mercosul. Agência Brasil, 6 maio 2015. 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-05/ministro-defende- 

revisao-do-mercosul-e-avancos-em-acordos-bilaterais>. Acesso em: 13 out. 2018. 

Com base no texto e em seus conhecimentos, explique quais os objetivos da criação de grupos 
econômicos como o Mercosul. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

Habilidade 
(EF08GE12) Compreender os objetivos e analisar a importância dos organismos de 
integração do território americano (Mercosul, OEA, OEI, Nafta, Unasul, Alba, Comunidade 
Andina, Aladi, entre outros). 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C12/U5 

Grade de correção 
✓ 

Espera-se que os alunos relatem a importância dos blocos econômicos para  
o fortalecimento das relações econômicas e políticas, com acordos que facilitam  
o trânsito de pessoas, mercadorias e capitais entre os países-membros, de forma  
a proteger os países diante do mercado mundial.  

 É possível que algumas respostas diversas apareçam, sem, todavia, indicarem  
a importância dos blocos para o fortalecimento econômico dos países-membros. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar a capacidade dos alunos de compreender a origem e a 
finalidade das principais organizações multinacionais de comércio, principalmente aquelas 
que contam com o Brasil como membro. Caso o rendimento, de modo geral, não tenha sido 
suficiente, proponha uma atividade de pesquisa aos alunos. Divida-os em grupos de até cinco 
integrantes e solicite uma pesquisa sobre os blocos econômicos do território americano, com 
os principais acordos realizados entre os países. Informe-os de que farão uma apresentação 
para os demais colegas sobre as implicações desses acordos e como afetam não só os países 
envolvidos, mas também os países vizinhos ou parceiros. Oriente os alunos a produzir 
cartazes ou slides. Durante as apresentações, estimule-os a debater sobre as políticas  
dos diferentes blocos e a influência no cenário mundial. Essa atividade propicia aos alunos  
o aprofundamento do tema sobre os grupos econômicos. 

 
  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

3º bimestre – Gabarito 

4. Leia o trecho de notícia a seguir: 

Pobreza, falta de acesso a recursos básicos e até mesmo a falta de informação 

em relação ao descarte de resíduos por parte da população. Estes e outros inúmeros 

motivos contribuem para a má reputação de um país em relação a preservação e 

sustentabilidade.  

Levando em consideração algumas destas informações, as universidades 

americanas de Yale e Columbia criaram um ranking (Índice de Desempenho Ambiental 

– EPI) classificando as nações do planeta quanto ao seu desempenho em preservação 

ambiental e degradação dos recursos naturais, e, mais que isso, também agrega 

valores sociais, já que a falta de dinheiro e o mal investimento em recursos básicos 

agrava ainda mais a relação de um país ao uso do espaço natural. 

JESUS, Fernando Soares de. EPI – Conheça os 10 países com piores desempenhos em sustentabilidade.  

Geografia Opinativa, 6 fev. 2014, atualizado em 23 mar. 2017.Disponível em: <https://www.geografiaopinativa.com.br/ 

2014/02/epi-conheca-os-10-paises-com-piores.html>. Acesso em: 13 out. 2018. 

Relacione os problemas citados no texto com a realidade dos países da América Latina, tendo em 
vista a situação histórica de exploração colonial europeia vivida por essa região. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Identidades e interculturalidades regionais: Estados Unidos da América, América espanhola  
e portuguesa e África 

Habilidade 

(EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países da América e da África  
no que se refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir  
as desigualdades sociais e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua 
apropriação e valoração na produção e circulação), o que resulta na espoliação desses povos. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C11/U5 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos citem a dominação europeia sob esses territórios, 
caracterizada por uma economia predatória de recursos naturais, cujo lucro ficava 
em território europeu. E, ainda, que relatem que os problemas sociais e econômicos 
que perduram até os dias de hoje são resultados da grande concentração de riqueza 
daqueles que exploraram as terras.  

 
Algumas respostas diversas podem surgir, porém, sem contemplar a relação entre  
a dominação europeia e a prática predatória de recursos naturais destinada  
a fornecer matéria-prima para suas indústrias. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar a habilidade dos alunos de relacionar aspectos como pobreza, 
desigualdade e poluição. Caso os resultados, em geral, não tenham sido os esperados, elabore 
uma aula dialogada sobre o assunto, abordando a relação entre tais termos, especialmente  
na realidade do Brasil e de parte dos países africanos. Durante a discussão, auxilie os alunos  
a compreender a semelhança nas características econômicas, políticas, sociais e culturais entre 
os povos das Américas e da África, resultado de processo que se assemelha na exploração  
das riquezas naturais e como essas riquezas têm sido exploradas pelos países. Essa atividade 
permite aos alunos um reforço do conteúdo e o desenvolvimento da habilidade de estabelecer 
relações entre características sociais, econômicas, culturais e políticas dos países. 
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5. Observe a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Imagem representativa da superfície da América do Sul vista à noite. 

Considerando que as áreas mais luminosas correspondem às áreas mais urbanizadas, estabeleça 
a relação dessas localizações com as características físicas (geomorfologia, clima, bioma) do 
continente sul-americano. 
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3º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

Diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na América Latina 

Habilidade 
(EF08GE23) Identificar paisagens da América Latina e associá-las, por meio da cartografia, 
aos diferentes povos da região, com base em aspectos da geomorfologia, da biogeografia  
e da climatologia. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C10/U5 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos estabeleçam a relação entre as características físicas do 
continente, a ocupação do território e o desenvolvimento da economia, apontando 
que as partes mais luminosas (áreas mais urbanizadas) estão localizadas no litoral, 
áreas de fácil acesso na época da colonização, onde foram formadas as primeiras cidades 
urbanizadas. E, também, que indiquem que as porções bem escuras correspondem 
a áreas da Floresta Amazônica, do Deserto do Atacama e da Cordilheira dos Andes. 

 
É possível que algumas respostas diversas apareçam, contudo, sem destacar 
corretamente a relação entre os aspectos físicos do continente com a urbanização 
(caracterizado pelas áreas mais luminosas). 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é aferir a habilidade dos alunos de estabelecer relações entre as 
características físicas do continente, a ocupação do território e o desenvolvimento da 
economia sul-americana. Se os resultados, de modo geral, não forem satisfatórios, exiba aos 
alunos imagens de satélite caracterizando a ocupação de dada área e faça um paralelo com 
mapa físico desta. Para isso, caso seja viável, leva os alunos ao laboratório de informática e, 
lá, oriente-os a localizar as imagens de satélite para que possam visualizá-las. Apresente 
também diferentes tipos de mapa da mesma região, como cartas topográficas, mapa de 
vegetação, entre outros. Então, conduza a atividade de modo que os alunos façam as 
comparações necessárias. Caso não seja possível realizar a aula na sala de informática, 
prepare slides com as imagens ou imprima-as e entregue, em sala de aula, para grupos  
de dois ou três alunos. A atividade ora proposta viabiliza aos alunos a construção do 
conhecimento de forma concreta, contribuindo para a apreensão do conteúdo. 
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Geografia – 8º ano 

3º bimestre – Gabarito 

6. Leia o trecho a seguir: 

Gestão do Sistema Aquífero Guarani 

O Sistema Aquífero Guarani (SAG) é um corpo hídrico subterrâneo e  

transfronteiriço que abrange parte dos territórios da Argentina, do Brasil, do Paraguai e 

do Uruguai. [...] Na parte brasileira estende-se a oito estados: Goiás, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São 

Paulo. O SAG tem características físicas, geológicas, químicas e hidráulicas específicas 

e complexas as quais foram estudadas pelo Projeto de Proteção Ambiental e  

Desenvolvimento Sustentável do SAG (2003-2009) e que fornecem as bases para o 

Programa Estratégico de Ação (PEA). 

[...] 

Em 2 de agosto de 2010, o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai assinaram o 

acordo sobre o Aquífero Guarani. Um dos objetivos é de ampliar os níveis de cooperação 

para um maior conhecimento científico sobre o Sistema Aquífero Guarani e a gestão 

responsável de seus recursos hídricos.  

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Aquífero Guarani –Gestão do Sistema Aquífero Guarani.  

Disponível em: <http://www.mma.gov.br/informma/item/8617-aqu%C3%ADfero-guarani> Acesso em: 13 out. 2018. 

Com base no teor do trecho destacado e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. 

a) A água é um bem natural de grande importância para a sobrevivência humana, por esse 

motivo, quando há a descoberta de novas fontes de recursos hídricos, ocorrem disputas. 

b) A maior porcentagem da área do Aquífero Guarani fica em território brasileiro, portanto, a 

exploração da água poderia ser realizada mesmo sem fechar acordos internacionais. 

c) A inexistência de tratados ou leis internacionais que regulem o uso de recursos naturais 

causa disputas longas, podendo ser violentas ou pacíficas baseadas em acordos. 

d) O recurso hídrico não é superficial, por isso as demarcações de seus limites são difíceis de 

definir. No caso do SAG, a disputa entre países só terminou com a assinatura do acordo. 

e) O aquífero é uma importante fonte de recursos hídricos, porém, a preocupação com a sua 

contaminação por poluentes é menor do que no caso das reservas superficiais. 
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Objeto de 
conhecimento 

Transformações do espaço na sociedade urbano-industrial na América Latina 

Habilidade 
(EF08GE15) Analisar a importância dos principais recursos hídricos da America Latina (Aquífero 
Guarani, Bacias do rio da Prata, do Amazonas e do Orinoco, sistemas de nuvens na Amazônia e 
nos Andes, entre outros) e discutir os desafios relacionados à gestão e comercialização da água. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C10/U5 

Justificativas 

a 

A água é um recurso importante para a manutenção da vida e da economia (usada em 
processos de produção nas indústrias e na agricultura), por isso, quando é descoberta 
uma nova fonte desse recurso, há disputas entre as nações para definir por meio legal 
ou não a sua propriedade. 

b 
Mesmo que a maior porcentagem do aquífero esteja em solo nacional, ele se expande 
pelo território de outros países, o que faz necessário um acordo entre os países para 
que não ocorra desentendimentos quanto à sua exploração. 

c 

Existem resoluções internacionais que regulam a exploração de recursos naturais. Em 1962, 
a ONU assegurou a soberania nacional sobre os recursos naturais, o que possibilitaria a 
exploração do recurso hídrico em território brasileiro. Porém, como os países envolvidos 
são aliados, havia a preocupação em não desgastar as relações com possíveis problemas 
com essa exploração. Por não ter aporte jurídico que regulamentasse a exploração de 
águas subterrâneas transfronteiriças até o caso do Aquífero Guarani, a ONU aprovou,  
em 2009, uma resolução que acorda a ação em conjunto dos países envolvidos para o uso 
sustentável dos recursos hídricos subterrâneos, visando manter sua qualidade. 

d 

A disputa militar para conquista territorial pode acontecer, mas, no caso específico  
do Aquífero Guarani, foi realizado um estudo científico entre os anos de 2002 e 2009,  
o qual ajudou na formulação de um acordo assinado por Brasil, Paraguai, Uruguai  
e Argentina em 2010. 

e 

Os aquíferos são importantes fontes de recursos hídricos e podem ser utilizados como 
reserva emergencial para um período de seca ou, a exemplo do acontece em algumas 
cidades brasileiras, como fonte complementar do abastecimento público. Por conta 
disso, há a preocupação quanto à sua preservação, assim como a das águas superficiais, 
o que muda nessa situação é a dificuldade de monitoramento, pois, em razão de 
constituírem reservas subterrâneas, a degradação não é visível. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é verificar a habilidade dos alunos de compreender a relevância do 
recurso hídrico para a América Latina para o abastecimento de água potável à população,  
a geração de energia e o processo de produção nas atividades da indústria e da agropecuária, 
bem como essas importantes fontes se expandem a mais de um território e, por isso, 
acordos entre os países precisam ser realizados para regulamentar a exploração desse 
recurso. Se o rendimento, de modo geral, revelou-se insuficiente, proponha aos alunos  
uma atividade de pesquisa sobre a hidrelétrica de Itaipu, uma famosa obra realizada por dois 
países, cujo acordo inicial vem se modificando com o passar dos tempos. Solicite aos alunos 
que investiguem o processo de construção da hidrelétrica e os acordos necessários que 
foram feitos à época. Além disso, demonstre, por meio de um mapa, o percurso da bacia 
hidrográfica e onde a hidrelétrica está localizada, possibilitando que os alunos visualizem  
o território em que estão os rios e a hidrelétrica. A atividade ora proposta visa aperfeiçoar  
o entendimento dos alunos sobre a gestão dos recursos hídricos. 
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7. Leia o texto a seguir, que trata sobre a urbanização da América Latina: 

[...] a expansão das cidades da região foi limitada – e na maioria dos casos 

ocorreu de forma desordenada em comparação com outras regiões. Apesar da 

proximidade física resultante de contextos de alta concentração de empresas e 

famílias, as barreiras à expansão urbana e a consequente maior densidade populacional 

também podem ocasionar mais demoras devido ao congestionamento de veículos e 

níveis mais altos de poluição [...]. 

CRESCIMENTO urbano e acesso a oportunidades: um desafio para a América Latina. In:VARGAS, Juan; SANGUINETTI, Pablo (Coords.). 

Relatório de Economia e Desenvolvimento (RED) 2017. Banco de Desenvolvimento da América Latina, Resumo Executivo, p. 4. 

Disponível em:<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1100/RED2017-Resumo-

Portugues.pdf?sequence=4&isAllowed=y>.  Acesso em: 13 out.2018.  

Com base no texto e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. 

a) Os grandes centros urbanos concentram parte significativa das atividades econômicas, mas, 

em razão de investimentos massivos, são bem atendidos por transporte público. 

b) As cidades da América Latina concentram a maior parte da atividade de serviços, por isso são 

cidades que atendem às necessidades de sua população, sem problemas de infraestrutura. 

c) O processo de urbanização provocou o crescimento em extensão das cidades da América 

Latina, o que é bom para o deslocamento de pessoas e mercadorias. 

d) A população que vive em áreas periféricas dos centros urbanos tem fácil acesso ao centro da 

cidade, tendo em vista o interesse dos empregadores em facilitar o acesso dos trabalhadores 

ao trabalho. 

e) A urbanização das cidades da América Latina apresentou como característica um processo 

rápido e desordenado, trazendo grandes problemas de infraestrutura. 
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3º bimestre – Gabarito 

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 C11/U5 

Justificativas 

a 
Por mais que sejam feitos grandes investimentos em mobilidade, os centros urbanos 
ainda sofrem com congestionamentos, causados pelo deslocamento de pessoas de 
outras regiões ao local onde se concentram a maior parte das atividades econômicas. 

b 
Apesar de os centros urbanos efetivamente concentrarem a maior parte dos serviços, 
isso não quer dizer que a população – ou mesmo que a maior parte dela – tem acesso 
livre e facilitado a esses serviços.  

c 
O texto que é suporte da questão revela justamente o contrário, ou seja, que a 
limitação do crescimento das cidades em extensão fez crescer a densidade nos centros 
urbanos, dificultando a mobilidade. 

d 
O maior investimento nas cidades fica na região que concentra maior atividade 
econômica, portanto, as regiões periféricas não recebem muitos recursos,  
o que dificulta o acesso da população periférica ao centro das grandes cidades. 

e 
As grandes cidades da América Latina têm em comum um processo de urbanização 
muito rápido, que resultou na grande concentração de infraestrutura em algumas áreas 
em detrimento de outras, acarretando problemas de mobilidade, saneamento, etc. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é aferir a habilidade dos alunos de analisar o crescimento  
demográfico e urbano de países da América Latina e, especificamente, da América do Sul.  
Se os resultados, em geral, não forem os esperados, elabore, na lousa, um quadro 
comparativo sobre o assunto, identificando as características da consequência da rápida e 
desordenada urbanização das cidades latino-americanas como parte de um processo geral. 
Indique datas de início da urbanização, conflitos nas capitais sobre a urbanização, grau de 
urbanização dos países, desigualdade nas cidades, nível de saneamento básico, etc. Escolha, 
também, dois centros urbanos e evidencie suas características relativas à distribuição,  
à estrutura e à dinâmica da população, bem como às condições de vida e trabalho neles.  
Essa atividade tem o propósito de aprimorar a habilidade de análise dos alunos e, ao mesmo 
tempo, reiterar o conteúdo objeto da questão. 
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8. Leia o texto a seguir: 

[...] muitas cidades da América Latina são caracterizadas pela prevalência de 

altos níveis de informalidade habitacional, que, juntamente com a informalidade do 

transporte público, limitam o acesso a oportunidades de emprego formal para uma 

grande porcentagem da população. 

CRESCIMENTO urbano e acesso a oportunidades: um desafio para a América Latina. In:VARGAS, Juan; SANGUINETTI, Pablo (Coords.). 

Relatório de Economia e Desenvolvimento (RED) 2017. Banco de Desenvolvimento da América Latina, Resumo Executivo, p. 9. 

Disponível em: <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1100/RED2017-Resumo-

Portugues.pdf?sequence=4&isAllowed=y>.  Acesso em: 13 out.2018.  

Informalidade: que não está de acordo com as leis regulamentárias. 

Com base no texto e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. 

a) Os habitantes mais vulneráveis nas cidades latino-americanas são uma preocupação dos 

governos, o que faz diminuir a ocupação de terrenos em áreas de risco. 

b) Os países com produto interno bruto (PIB) menor não apresentam grande desenvolvimento, 

por isso as cidades são homogêneas, não sendo observada a desigualdade. 

c) As cidades da América Latina são reconhecidas pela desigualdade socioespacial, onde há áreas 

que recebem mais investimentos e áreas que recebem pouco investimento. 

d) As habitações informais, como é o caso de favelas, estão presentes nas cidades mais pobres 

da América Latina. 

e) As habitações informais estão presentes nas áreas mais afastadas do centro, já que a grande 

densidade demográfica dificulta espaços vazios que possibilitem a ocupação informal. 
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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 C11/U5 

Justificativas 

a 
As políticas de proteção à população mais vulnerável existem, mas ainda são muito 
fracas, por isso não atingem de forma eficiente esse problema. 

b 
Nos países com um PIB menor, por mais que a desigualdade socioespacial seja menor  
e fique menos evidente, ela ocorre. 

c 

A desigualdade socioespacial é evidenciada pela presença de áreas da cidade que 
recebem investimentos diferentes. Ao analisar a paisagem dessas áreas, é possível 
perceber a presença de ruas asfaltadas ou não e de saneamento básico, os estilos das 
construções das moradias, as diferentes modalidades de transporte, etc. As regiões 
com maiores investimentos são mais caras para morar, afastando a população mais 
pobre para áreas mais distantes ou terrenos vazios. 

d 
A segregação social que culmina na formação de habitações informais existe também 
nos grandes centros urbanos, resultado da desigualdade social. 

e 
Há a presença de habitações informais nas áreas centrais também. Por conta da 
especulação imobiliária, muitos imóveis nos centros ficam desocupados esperando 
maior valorização e são ocupados por movimentos sociais. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar se os alunos compreenderam os processos que levam  
à segregação socioespacial nas grandes cidades. Se os resultados, de modo geral, não 
tenham sido alcançados, realize uma atividade de comparação entre as diferentes regiões  
de uma grande cidade por meio da leitura de fotografias das paisagens. Selecione algumas 
imagens de diferentes períodos de um mesmo lugar e peça aos alunos que façam o mesmo. 
Marque a aula para que todos levem as imagens pesquisadas e crie, com a participação dos 
alunos, um painel expondo as imagens com local e data de cada fotografia. Com base nas 
imagens, promova uma aula dialogada a fim de refletir sobre o momento que a paisagem  
do local começou a mudar: “Foi no mesmo período da industrialização?”, “Tem relação com 
o processo de migração?”, “Essa paisagem é alterada de acordo com o relevo e o clima da 
região?”. Com essas e outras questões, conduza a discussão de modo a demonstrar as 
implicações desse processo de urbanização na vida cotidiana das diferentes classes sociais 
que vivem na cidade. Essa atividade propicia aos alunos o desenvolvimento da habilidade  
de leitura de imagens, bem como reforça o conteúdo objeto da questão. 
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9. Leia o texto a seguir: 

O Tratado da Bacia do Prata, assinado em Brasília, no dia 23 de abril de 1969, 

e em vigor desde 14 de agosto de 1970, é o instrumento jurídico imaginado por  

Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai e Uruguai, para institucionalizar a exploração 

integrada, racional e harmônica do vasto sistema hidrográfico, que se expande na 

região centro-meridional do Continente sul americano. 

VILLELA, Anna Maria. O Tratado da Bacia do Prata. Revista de Informação Legislativa, Brasília,v.21, n.81, jan./mar. 1984, p.147. 

Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/186298/000406291.pdf>. Acesso em: 13 out. 2018. 

Considerando que o rio Paraná é um dos principais da rede hidrográfica da Bacia do Prata, 
assinale a alternativa correta. 

a) O Tratado da Bacia do Prata teve resultado significativo na proteção da água como recurso 

natural, principalmente na questão do controle de poluentes domésticos. 

b) A economia sul-americana utiliza a água como recurso para produzir energia elétrica e 

executar atividades econômicas de maneira sustentável, pois reconhece sua importância.  

c) Os países pertencentes à porção sul do continente americano são subdesenvolvidos e, por 

isso, apresentam as mesmas características nas atividades econômicas. 

d) A hidrelétrica de Itaipu é exemplo do uso da água, já que produz energia elétrica por meio de 

um acordo assinado entre Brasil e Uruguai. 

e) O Brasil, com o maior PIB entre os países da América do Sul, tem forte influências econômica 

e diplomática no continente, estando presente na maioria dos acordos de cooperação. 

 
  



 

 

Material Digital do Professor 
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Objeto de 
conhecimento 

Diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na América Latina 

Habilidade 
(EF08GE22) Identificar os principais recursos naturais dos países da América Latina, 
analisando seu uso para a produção de matéria-prima e energia e sua relevância para  
a cooperação entre os países do Mercosul. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C10/U5 

Justificativas 

a 
No Tratado da Bacia do Prata, há destaque na responsabilidade dos países para  
a proteção das águas da bacia. Porém, a poluição dos recursos hídricos ainda é um 
grande problema para os países da América do Sul. 

b 

Por mais que a importância da água seja reconhecida tanto como recurso natural 
quanto como elemento principal para a sobrevivência humana, ainda não há o 
aproveitamento sustentável da água, pois verifica-se muito desperdício por conta  
de vazamentos da rede de distribuição de água e da poluição causada pelas atividades 
industrial e agropecuária e pelo esgoto doméstico. 

c 

Entre os países sul americanos existem diferenças no desenvolvimento econômico. 
Alguns têm um desenvolvimento maior na área da atividade agropecuária, outros têm 
investimento maior na área industrial, fazendo crescer a desigualdade entre os países 
pertencentes ao continente. 

d 
A hidrelétrica de Itaipu é o maior exemplo da importância da água como recurso 
natural, porém a assinatura do tratado foi realizada por Brasil e Paraguai. 

e 
O Brasil pode ser considerado uma potência regional, pois, com o maior PIB entre  
os países do continente, tem presença forte nas negociações e nos acordos da região  
da América do Sul. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é verificar a habilidade dos alunos de compreender a importância  
dos recursos naturais para a economia dos países da América do Sul e como os países 
cooperaram entre si para exploração e transporte desses recursos. Caso os resultados,  
em geral, tenham sido insatisfatórios, divida os alunos em grupos e proponha uma pesquisa 
em que cada grupo ficará responsável por analisar casos em que um recurso natural é 
explorado em cooperação. Estabeleça como critérios de pesquisa: a quantidade que esse 
recurso é explorado desde 2000; o que é produzido com esse recurso; e qual a circulação  
do recurso (“Quais países importam o recurso do país escolhido pelo grupo?”). Realizada  
a pesquisa, solicite aos grupos que elaborem um único painel com as informações obtidas, 
como os principais recursos explorados pelos países do Mercosul, sua taxa de exploração 
desde os anos 2000, como isso interfere na economia do país e a circulação desses recursos 
entre os países do continente americano (para traçar a circulação dos recursos, é possível 
elaborar um mapa onde as setas indicam os países que importam e exportam os recursos 
determinados na pesquisa). A atividade ora proposta tem o intuito de aprimorar o 
entendimento dos alunos sobre a exploração dos recursos naturais, bem como a respeito  
do papel dos acordos internacionais nessas atividades. 
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10. Observe a tabela e o gráfico que seguem: 

Valor do PIB em Bilhões de dólares- 2017 

Países Brasil Cuba México Argentina 

PIB 2 056 87,1 1 150 638 

Elaborado com base em: The world Bank. World DevelopmentIndicators 2017. Washington, D.C., 2018.  

Disponível em: <http://wdi.worldbank.org/tables>. Acesso em: 21 set. 2018. 

 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

Contribuição dos setores econômicos para o produto interno bruto (PIB) em % em 2017 

 
Elaborado com base em: The world Bank. World DevelopmentIndicators 2017. Washington, D.C., 2018.  

Disponível em: <http://wdi.worldbank.org/tables>. Acesso em: 21 set. 2018. 

Com base nos dados e em seus conhecimentos sobre a economia desses países, assinale a 
alternativa correta. 

a) A atividade agropecuária, ainda que com destaque na economia dos países da América Latina, 

é a que menos contribui para o PIB, variando entre 3 e 6 bilhões de dólares. 

b) A Argentina tem a agropecuária bem desenvolvida, porém as atividades industrial e de serviços 

não têm muito destaque, com pouco investimento para o setor. 

c) O turismo em Cuba é o grande responsável pela influência do setor de serviços na economia. 

d) O setor agrícola, em larga escala no Brasil com a presença de alta tecnologia, é responsável 

por abastecer o mercado interno de consumo de alimentos. 

e) A atividade agrária em Cuba é sustentada pela produção de banana, a maior produção 

do mundo. 
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Objeto de 
conhecimento 

Diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na América Latina 

Habilidade 

(EF08GE24) Analisar as principais características produtivas dos países latino-americanos  
(como exploração mineral na Venezuela; agricultura de alta especialização e exploração mineira 
no Chile; circuito da carne nos pampas argentinos e no Brasil; circuito da cana-de-açúcar  
em Cuba; polígono industrial do sudeste brasileiro e plantações de soja no centro-oeste; 
maquiladoras mexicanas, entre outros). 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C15/U6 

Justificativas 

a 
A análise dos dados está correta, porém, o valor do gráfico corresponde à porcentagem 
em relação ao PIB, e não ao valor em dólares. 

b 
A interpretação sobre as atividades do primeiro e do terceiro setor está correta, 
contudo, é necessário destacar a importância do segundo setor para a economia,  
sendo uma das atividades mais desenvolvidas. 

c 
A atividade do turismo é muito importante para Cuba, com investimento de grupos 
canadenses e espanhóis. 

d 
A atividade responsável pelo abastecimento do consumo interno de alimento no Brasil 
é a agricultura familiar. A produção em grande escala, mecanizada, é a monocultura 
voltada para exportação. 

e 
A maior produção agrícola de Cuba é a de açúcar, antes havia uma produção 
significativa de banana, porém, ela se espalhou por muitos países e, hoje, a Guatemala 
tem a maior produção. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é verificar se os alunos compreenderam a importância dos diversos 
setores na economia dos países da América Latina. Caso os resultados, de modo geral,  
não tenham sido satisfatórios, realize uma atividade coletiva dividindo a turma em grupos  
de até cinco integrantes. Proponha aos alunos que cada grupo escolha um país (é importante 
que sejam de regiões diversificadas) e investigue a contribuição dos setores no PIB, 
destacando as áreas de produção industrial, mineral e agropecuária. Os resultados dessas 
pesquisas podem ser compartilhados em um seminário coletivo e colaborativo, de modo  
que os alunos troquem experiências e descobertas. A atividade ora proposta visa reforçar 
aos alunos a relevância de cada setor da economia em um país. 

 


