
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

3º bimestre – Gabarito 

1. Analise as imagens a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Pixabay/<pixabay.com> 

 

Reprodução/Biblioteca de Arte da Fundação 

Calouste Gulbenkian 

 

Trabalhador rural. Máquina de colheita. Operários industriais. 

Relacione as imagens para explicar as mudanças do trabalho no campo e na cidade a partir da 
industrialização, apontando como esse processo impulsionou a urbanização. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Cadeias industriais e inovação no uso dos recursos naturais e matérias-primas 

Habilidade 
(EF09GE12) Relacionar o processo de urbanização às transformações da produção 
agropecuária, à expansão do desemprego estrutural e ao papel crescente do capital 
financeiro em diferentes países, com destaque para o Brasil. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C11/U5 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos expliquem que a industrialização, que ocorreu em países 
desenvolvidos e nos principais emergentes, criou as condições técnicas de produção 
que possibilitaram a mecanização do campo (máquina de colheita), antes marcado 
pelo trabalho manual (trabalhador rural usando enxada). Concomitantemente,  
isso fez com que muitos trabalhadores rurais fossem buscar empregos nas cidades, 
onde as indústrias se multiplicavam (operários industriais), configurando-se, assim, 
o processo de urbanização. 

 
Algumas respostas diversas podem aparecer sem, contudo, serem relacionadas  
às imagens; logo, sem a indicação de que a industrialização criou as condições que 
alteraram as relações de trabalho, tampouco que a mobilidade dos trabalhadores 
em torno do emprego configurou a urbanização das cidades. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar a compreensão dos alunos acerca das mudanças causadas 
pela mecanização dos campos e das áreas agrícolas. Caso o rendimento, em geral, não tenha 
sido o esperado, selecione previamente fotografias de cidades como Londres ou Nova 
Serrana (MG). Em sala de aula, exiba-as a eles (impressas ou projetadas) e compare os 
exemplos, demonstrando como a industrialização mobilizou um grande contingente de 
pessoas em busca de trabalho, alterando a produção do espaço na cidade com base na lógica 
urbana. Promova, em seguida, um debate coletivo e colaborativo em sala de aula sobre a 
questão e anote, progressivamente, as conclusões na lousa. Por fim, peça-lhes que copiem  
a síntese em seus cadernos para consultas posteriores. A atividade tem por fim reforçar  
o entendimento da relação entre industrialização, trabalho e urbanização. 

 
  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

3º bimestre – Gabarito 

2. Analise a imagem a seguir: 

Reprodução/Biblioteca do Congresso, Washington, DC, EUA 

 

Família do povo Sámi, início do século XX. 

Ao longo de sua história, um povo muda suas tradições por meio do contato com outras culturas 
e em razão de avanços tecnológicos. Com base na análise da imagem e em seus conhecimentos, 
indique duas mudanças nos hábitos do povo Sámi após os processos de modernização das cidades.  

 

Objeto de 
conhecimento 

As manifestações culturais na formação populacional 

Habilidade 
(EF09GE04) Relacionar diferenças de paisagens aos modos de viver de diferentes povos na 
Europa, Ásia e Oceania, valorizando identidades e interculturalidades regionais. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C14/U6 

Grade de correção 
✓ 

Espera-se que os alunos indiquem duas mudanças no comportamento do povo Sámi 
com a modernização das cidades: da moradia em tendas para casas modernas e a 
perda da predominância da pecuária de renas como principal atividade econômica.  

 É possível que surjam algumas respostas diversas, porém sem indicarem as 
mudanças no comportamento do povo Sámi em razão da modernização das cidades. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é aferir se os alunos compreenderam como o modo de vida dos povos 
indígenas foi alterado depois da intensificação da urbanização. Caso os resultados, de modo 
geral, não tenham sido alcançados, selecione previamente casos em que grupos étnicos 
tiveram seus comportamentos alterados em razão do contato com a cultura ocidental 
moderna e, em sala de aula, exiba fotografias (projetadas ou impressas) que retratem essas 
mudanças. No Brasil, há vários exemplos de povos indígenas que passaram pelo mesmo 
processo. Promova, em seguida, um debate que perpasse o que define ou não um indígena, 
orientando a discussão de modo que os alunos ponderem livremente suas ideias. Por fim, 
conclua utilizando as informações do site da FUNAI sobre quem são os indígenas no Brasil, 
disponíveis no seguinte link: <http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-
sao>. Esta atividade visa aprimorar a percepção dos alunos quanto à relação entre os modos 
de viver e o advento da urbanização e do avanço tecnológico. 

http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao
http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao


 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

3º bimestre – Gabarito 

3. Leia o texto a seguir: 

Em 1992 é consolidado o Mercado Comum Europeu, com a eliminação das 

últimas barreiras alfandegárias entre os países-membros. Pelo Tratado de Maastricht 

(cidade da Holanda), a União Europeia entra em funcionamento a partir de 1º de 

novembro de 1993. 

Dois outros tratados complementam o Tratado de Maastricht, um para tratar da 

União Política e o outro para cuidar da União Monetária e Econômica. 

BRASIL. Congresso Nacional. Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul. União Europeia (UE).  

Disponível em: <http://www.camara.leg.br/mercosul/blocos/UE.htm>. Acesso em: 6 nov. 2018. 

A partir do trecho acima, explique como a União Europeia contribuiu para a livre circulação de 
mercadorias, capitais e pessoas. 

 

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 C15/U6 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos indiquem que a União Europeia criou leis e normas para 
favorecer a livre circulação de mercadorias, capitais e pessoas entre seus  
países-membros. Como o texto indica, as barreiras alfandegárias foram eliminadas 
em 1992. Além disso, criou uma moeda única, o euro, que circula na maioria dos 
membros, facilitando as transações econômicas entre os países e a própria 
circulação de turistas. Vale lembrar, no entanto, que assim como a moeda única,  
a livre circulação de pessoas não vigora em todos os países do bloco. 

 
Outras respostas podem surgir, mas sem contemplarem a explicação de que esse 
bloco econômico se pautou na superação das barreiras fronteiriças. Nesse caso, 
deverão ser consideradas incorretas. 

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  
de blocos econômicos para a livre circulação e troca, a partir do caso de como se compôs  
a União Europeia, observando seus objetivos e suas principais motivações. Se os resultados, 
em geral, não foram os esperados, selecione previamente alguns dados estatísticos sobre  
a circulação de moeda e de pessoas entre os países da União Europeia ao longo dos anos,  
os quais evidenciem como as organizações internacionais reorganizam o território. Em sala 
de aula, projete os dados ou anote-os na lousa e promova uma aula dialogada. Durante  
a discussão, explique quando os tratados da União Europeia foram implementados  
e demonstre seu impacto por meio de números. Esta atividade possibilita que os alunos 
interpretem dados de modo a assimilar como a União Europeia foi uma construção 
paulatina, que afetou a vida da grande maioria dos europeus. 

 
  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

3º bimestre – Gabarito 

4. Leia o texto a seguir: 

Os três acontecimentos mais importantes do século XX, estreitamente ligados 

entre si, são a formação de um sistema global de economia e poder, com base na 

exportação de capitais; o triunfo inicial da revolução socialista; e sua subsequente 

derrota [...]. Esses dois últimos aspectos da evolução histórica do século XX estão 

associados a dois eventos grandiosos, à maneira dos “dez dias que abalaram o  

mundo”, na expressão de John Reed: a tomada do poder pelos bolchevistas, em 1917, 

e o colapso dos regimes da Europa Oriental, em 1989. 

ARANTES JR. Abelardo da Costa. A transição na Europa Oriental: estudo comparativo das crises e transformações desde 1989 e sua 

influência sobre as relações internacionais. 515 f. Tese (Doutorado em Relações Internacionais) – Universidade de Brasília, Brasília, 2011,  

p. 11. Disponível em: <http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/9491/1/2011_AbelardodaCostaArantesJr.pdf>. Acesso em: 6 nov. 2018. 

Com base no texto e em seus conhecimentos, explique a origem da regionalização da Europa em 
Ocidental e Oriental, destacando como isso interfere na realidade dos respectivos países atualmente. 

 

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 C13/U6 

Grade de correção 
✓ 

Espera-se que os alunos apontem que o aprofundamento dessa regionalização  
e seu uso contemporâneo advém da Revolução Russa e da expansão da influência 
soviética sobre o Leste Europeu com a consequente diferenciação entre países 
socialistas (Europa Oriental) e capitalistas (Europa Ocidental), consagrada na 
expressão “cortina de ferro”, de Winston Churchill, no contexto da Guerra Fria,  
do conflito leste x oeste. O aluno poderá comentar, eventualmente, que desde  
o czarismo – por razões culturais, políticas e econômicas – essa diferenciação  
já era traçada, de forma incipiente. Atualmente, essa regionalização evidencia  
a alta industrialização dos países capitalistas e a baixa industrialização ou a 
industrialização tardia dos países antes socialistas, dado o fim da União Soviética  
e a adesão ao capitalismo pelos antigos membros da ex-superpotência. 

 Algumas respostas diversas podem aparecer sem, contudo, ser explicada a origem 
da regionalização, nem como essa interfere na atual realidade dos países. 

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 determinar como ocorreu a 
regionalização da Europa entre Oriente e Ocidente. Caso os resultados, em geral, não tenham 
sido alcançados, de forma prévia, reúna dados estatísticos sobre desenvolvimento (humano 
e econômico) dos países entre as duas regiões desde a Segunda Guerra, em série histórica. 
Em sala de aula, anote-os na lousa e promova uma análise comparativa. Em seguida, proponha 
aos alunos que expressem uma “chuva de ideias” sobre os possíveis motivos que podem ter 
causado a disparidade nos dados. Posteriormente, conclua a discussão no sentido de apontar 
as diferenças históricas entre as regiões que possibilitaram tal diferenciação. Esta atividade 
propicia aos alunos a participação na construção do conhecimento e, consequentemente,  
a compreensão dos aspectos relevantes sobre a regionalização europeia. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

3º bimestre – Gabarito 

5. Leia o texto a seguir: 

Tiina Sanila-Aikio não é uma presidente comum. Com 34 anos, é a chefe do 

povo sámi (também denominado lapão) na Finlândia, única população nativa reconhecida 

pela União Europeia. [...] 

Apesar da população sámi ser de, pelo menos, 75 mil pessoas, suas línguas 

estão morrendo. O povo sámi é formado por nove diferentes tribos que ocupam 

territórios na Noruega, Suécia, Rússia, Finlândia, e falam vários dialetos. A falta de 

ensino da língua sámi significa que a população mais jovem desse povo está crescendo 

sem falar sua língua materna. 

MULHERES sámi tentam salvar sua língua materna. Global Voices, 19 mar. 2018. Disponível em: 

<https://pt.globalvoices.org/2018/03/19/mulheres-sami-tentam-salvar-sua-lingua-materna/>. Acesso em: 6 nov. 2018. 

Com base nas informações do texto e em seus conhecimentos, explique a importância da ação da 
ONU, como órgão internacional, na defesa dos direitos do território do povo Sámi. 

 

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 Aberta Capítulo/Unidade C14/U6 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos expliquem que a ocupação do território pelo povo Sámi  
é anterior à divisão política atual e que, por isso, hoje, eles estão presentes em países 
distintos, fato que requer que seu território seja reconhecido por todos – daí a 
importância da ação da ONU na condição de organização internacional. Ainda, almeja-
se que apontem que o reconhecimento pela ONU retardou a extinção dessas línguas. 

 
É possível que respostas diversas apareçam, mas sem contemplar a importância  
do reconhecimento pela ONU da negociação em defesa do território e da língua 
Sámi no âmbito internacional. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é aferir se os alunos apreenderam como as instituições internacionais 
podem agir favoravelmente e contribuir para a preservação das culturas de minorias étnicas, 
como a do povo Sámi. Se os resultados, em geral, não forem os esperados, por meio do uso 
de mapas, mostre a eles outros exemplos, como o caso da África, em que a divisão política 
do território atualmente não corresponde à ocupação realizada pelos grupos étnicos, 
evidenciando que isso intensifica os conflitos pela posse e pelo uso da terra. Promova  
uma discussão sobre o tema, conduzindo os alunos a inferir que, muitas vezes, os limites 
territoriais não correspondem aos limites étnicos de um povo e que esse tipo de situação 
gera, frequentemente, embates e conflitos diplomáticos, políticos e sociais entre países. Esta 
atividade possibilita aos alunos a desnaturalização da noção de limites territorial e nacional. 

 
  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

3º bimestre – Gabarito 

6. Analise as imagens a seguir: 

Rslface/Wikipedia/WikimediaCommons  Muhammad Mahdi Karim/Wikipedia/Wikimedia Commons   

  

Santa Missa celebrada solenemente na igreja  

de S. Ambrogio, em Milão, Itália 

Uma foto de pessoas realizando o ritual  

do Tawaf na Caaba, na Arábia Saudita 

A Europa e a Ásia correspondem a uma mesma massa continental, chamada de Eurásia. Entretanto, 
há diversos fatores que levaram à divisão política entre os continentes. Após comparar as imagens 
da Europa e da Ásia, é possível afirmar que: 

a) a região hoje chamada de Eurásia deixou de existir após a regionalização em Europa e Ásia. 

b) a Eurásia foi dividida como solução de guerras históricas ocorridas entre os continentes. 

c) a Eurásia não deveria ser dividida em Europa e Ásia, já que sua divisão não traz benefícios. 

d) a regionalização que divide a Eurásia se deve às diferenças culturais entre as duas regiões. 

e) a regionalização que divide a Eurásia ocorreu de forma natural a partir da deriva de placas. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

3º bimestre – Gabarito 

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 C13/U6 

Justificativas 

a 
A Eurásia é uma regionalização geológica, portanto não deixa de existir com uma 
regionalização política que se sobrepõe àquela. 

b 
A Eurásia não foi dividida como solução de guerras históricas; sua regionalização política 
decorreu em razão de aspectos socioculturais que caracterizam os dois continentes. 

c 
A instrumentalização do termo “Eurásia” ainda é útil mesmo que, culturalmente,  
sua região tenha sido definida em territórios, o que ressalta a importância dessa 
diferenciação quando da proposição de uma regionalização política. 

d 

A regionalização que divide a Eurásia se deve às diferenças culturais, sobretudo 
religiosas, entre as duas regiões, já que a Europa apresenta cultura ocidentalizada,  
com predominância do cristianismo, e grande parte da Ásia conta com traços orientais 
em seus costumes e hábitos, como a forte presença do islamismo.  

e 
A regionalização que divide a Eurásia não ocorreu de forma natural, mas consiste  
em uma noção politicamente instituída. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar a compreensão dos alunos sobre o processo de regionalização  
e divisão físico-geográfica definida, assim como aferir a capacidade de atribuir sentido às atuais 
divisões históricas. Caso o rendimento, de modo geral, tenha sido insuficiente, aprofunde com 
eles o conceito de “regionalização”, pedindo não apenas que copiem a definição em seus 
cadernos para consulta posteriormente, mas também que evidenciem o propósito de cada 
uma das regionalizações e suas respectivas diferenças. Durante a atividade, procure demonstrar 
aos alunos o máximo de exemplos possível, como as regionalizações das Américas. Para isso, 
utilize o livro do estudante, que traz textos sobre a questão. Esta atividade promove aos 
alunos a compreensão, de forma pormenorizada, do sentido de algumas regionalizações  
que, aparentemente, não respeitam limites geofísicos ou mesmo étnicos.  

 
  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

3º bimestre – Gabarito 

7. Analise o mapa a seguir: 

Mapa de relevo – Europa 

Pixabay/<pixabay.com>  

 
Fonte: PIXABAY. Disponível em: <https://pixabay.com/pt/europa-mapa-mapa-f%C3%ADsico-2170640/>. Acesso em: 10 nov. 2018. 

No mapa, quanto mais verde o tom, mais baixas são as altitudes; quanto mais marrom o tom, mais 
altas são altitudes. Com base na análise do mapa de relevo da Europa e em seus conhecimentos, 
é possível afirmar que: 

a) o limite entre Europa e Ásia é composto por uma área de planície. 

b) o sul do continente europeu apresenta maiores altitudes que o norte. 

c) a área central do continente é pouco habitada em razão do relevo acidentado. 

d) o Leste Europeu é formado pelas maiores cordilheiras europeias. 

e) a maior parte do continente é composta por áreas abaixo do nível do mar. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

3º 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. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C13/U6 

Justificativas 

a 
No limite entre Europa e Ásia, estão localizados os Montes Urais, portanto essa não  
é uma área de planície.  

b 
Por meio da análise do mapa e do estudo do conteúdo do livro didático, é possível 
identificar que as áreas do sul da Europa apresentam montanhas mais elevadas que  
o norte do continente.  

c 
A porção central da Europa está representada no mapa por tons de verde, o que 
sinaliza que é uma região de baixas altitudes, portanto muito ocupada.  

d 
Apesar de contar com os Montes Urais, o Leste Europeu apresenta altitudes menores 
que as outras cordilheiras existentes na Europa.  

e 
O continente europeu, pela análise do mapa, apresenta uma grande quantidade de 
porções de relevo acidentado, já que tem muitas áreas coloridas em tons de marrom.  

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 relevo e regiões 
geográficas em um mapa. Caso o rendimento, em geral, tenha sido insuficiente, aprofunde 
com eles como o movimento da deriva das placas tectônicas influencia na formação do 
relevo europeu, evidenciando as diferenças entre limites convergentes e divergentes e sua 
influência na formação de montanhas. Para isso, apresente um mapa de placas tectônicas  
e incentive uma comparação entre os limites de placas e as zonas de relevo. Esta atividade 
permite que os alunos aprimorem a leitura de mapas com vistas a extrair informações  
a partir de uma análise aprofundada. 
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Geografia – 9º ano 

3º bimestre – Gabarito 

8. Analise a imagem a seguir: 

Reprodução/Coleção particular  

 

Lisboa, Portugal, durante o grande terremoto de 1º de novembro de 1755. A gravura em cobre,  

feita no mesmo ano, mostra a cidade em ruínas e em chamas, apresentando tsunamis  

e a água altamente revolta no porto, que afundou muitos navios. 

Portugal é um país que já teve sua infraestrutura destruída por abalos sísmicos. Tal fato se deve à 
sua localização geográfica situada: 

a) na borda da placa Euro-Asiática e próxima à placa Africana. 

b) na borda da placa Euro-Asiática e próxima à placa Arábica. 

c) na borda da placa Euro-Asiática e próxima à placa Caribenha. 

d) no meio da placa Euro-Asiática. 

e) no meio da placa Africana. 
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Geografia – 9º ano 

3º bimestre – Gabarito 

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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C13/U6 

Justificativas 

a 
Os abalos sísmicos em Portugal se devem à sua localização na borda da placa  
Euro-Asiática nas proximidades de seu encontro com a placa Africana, já que o país  
está localizado no continente europeu, próximo à África. 

b 
Portugal não se encontra entre as placas EuroAsiática e Arábica, mas entre  
a Euro-Asiática e a Africana. 

c 
Portugal não se encontra entre as placas Euro-Asiática e Caribenha, mas entre  
a Euro-Asiática e a Africana. 

d 
Portugal não se encontra no meio da placa Euro-Asiática, mas, em sua borda, junto à 
placa Africana, pois, se estivesse no meio da placa, não sofreria com abalos sísmicos. 

e Não existe placa tectônica Europeia, mas Euro-Asiática. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar a compreensão dos alunos acerca dos processos de 
tectonismo que atuam no continente europeu e sobre a localização de Portugal no 
planisfério. Caso o rendimento, de modo geral, não tenha sido satisfatório, aborde com eles 
as diferenças entre contextos de bordas de placas e intraplacas, a partir de estudos de casos 
de cidades que vivem os dois contextos que apresentem abalos sísmicos. Para isso, utilize o 
mapa que mostra as placas tectônicas que atuam no continente europeu que consta no livro 
do aluno. Esta atividade busca propiciar aos alunos uma compreensão aprofundada e 
objetiva sobre como os abalos sísmicos são constituídos. 
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9. Analise a imagem seguir: 

UNHCR/A.Branthwaite/flickr/Creative Commons 2.0  

 

Refugiados sírios no campo de Akcakale, no sul da Turquia, em sítio da ONU, 2012. 

A guerra na Síria tem levado milhões de pessoas a fugir desse país em busca de segurança, seja 
para países vizinhos como a Turquia, o Líbano e a Jordânia, seja para países europeus, como a 
Alemanha. Logo, o conflito na Ásia interfere diretamente no território europeu, uma vez que 
muitos sírios: 

a) atravessam o mar Vermelho para trocar de continente em busca de refúgio. 

b) atravessam o mar Negro para trocar de continente em busca de refúgio. 

c) utilizam a fronteira com a Turquia para trocar de continente em busca de refúgio. 

d) utilizam a fronteira com a Inglaterra para trocar de continente em busca de refúgio. 

e) são capturados e levados de forma compulsória e involuntária para tal continente. 
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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 C14/U6 

Justificativas 

a 
O único mar que pode ser uma rota de fuga para os sírios em direção à Europa seria  
o Mediterrâneo. 

b 
O único mar que pode ser uma rota de fuga para os sírios em direção à Europa seria  
o Mediterrâneo. 

c 
Os sírios utilizam a fronteira com a Turquia para trocar de continente em busca  
de refúgio. A maioria dos que vão para a Europa são abrigados pela Alemanha, mas  
a maioria dos sírios estão na Turquia. 

d A Inglaterra é um país insular e não faz fronteira com nenhum país do Oriente Médio. 

e 
Os sírios se refugiam na Europa para escapar do conflito; não são levados para lá como 
presos políticos, nem em exílio forçado. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é aferir se os alunos identificam o fluxo que a maioria dos imigrantes 
que saem do Oriente Médio em direção à Europa segue em suas movimentações. Se os 
resultados, de modo geral, não forem suficientes, explique com mais detalhes aos alunos  
o conflito na Síria, apontando os fatores que levam a população a migrar e como a Europa 
torna-se um dos destinos privilegiados, destacando o papel das missões internacionais. 
Utilize o exemplo da Síria como base para a explanação, mas não deixe de comentar que 
diversos outros povos do Oriente Médio buscam refúgio, por motivos múltiplos. Esta 
atividade possibilita aos alunos uma compreensão aprofundada e contextualizada sobre 
como a Europa é afetada pelos fluxos de imigrantes e como lida com tal situação, que se 
intensificou a partir do século XXI. 
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10. Leia o texto a seguir: 

A Europa precisa de boas ligações de transportes para impulsionar o comércio 

e o crescimento econômico e para criar emprego e prosperidade. As redes de transporte 

são essenciais para a cadeia de abastecimento e constituem a base da economia de 

qualquer país. Possibilitam a distribuição eficiente dos bens e a circulação dos cidadãos. 

Tornam os locais acessíveis, aproximam e unem as pessoas e contribuem para uma 

elevada qualidade de vida. 

Os transportes são uma pedra angular do processo de integração europeia e 

estão estreitamente associados à criação e realização do mercado interno, que promove 

o emprego e o crescimento econômico. São uma das primeiras políticas comuns da 

atual União Europeia, essenciais para concretizar três das quatro liberdades fundamentais 

do mercado comum [...]. 

UNIÃO EUROPEIA. Compreender as políticas da União Europeia: transportes. Luxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia, 

2014. p. 3. Disponível em: <https://europa.eu/european-union/file/1242/download_pt?token=US4HsiyF>. Acesso em: 6 nov. 2018. 

Reconhecendo a importância da rede viária para a circulação de mercadorias, é possível afirmar que: 

a) a Europa Ocidental mostra-se mais integrada pela rede viária, tendo em vista a preponderância 

de sua economia agroexportadora. 

b) a Europa Ocidental mostra-se menos integrada pela rede viária, sendo esta desnecessária para 

sua economia informacional. 

c) a Europa Oriental mostra-se mais integrada pela rede viária, fato que decorre de sua intensa 

industrialização. 

d) a Europa Oriental mostra-se menos integrada pela rede viária, fato que decorre de seu atraso 

no processo de industrialização. 

e) a Europa mostra-se pouco integrada pela rede viária em seus dois hemisférios. 
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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 C15/U6 

Justificativas 

a 
A Europa Ocidental mostra-se mais integrada pela rede viária em razão da 
preponderância de sua economia industrializada, e não agroexportadora. 

b 
A Europa Ocidental mostra-se mais integrada pela rede viária, sendo esta necessária  
até mesmo para sua economia informacional. 

c 
A Europa Oriental mostra-se menos integrada pela rede viária, fato que decorre  
de seu atraso no processo de industrialização, e não de sua alta industrialização. 

d 
A Europa Oriental mostra-se menos integrada pela rede viária, fato que decorre  
de seu atraso no processo de industrialização. 

e A Europa mostra-se grandemente integrada pela rede viária de forma geral. 

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 compreender como a circulação e o 
fluxo de pessoas e mercadorias na Europa é vital para seu sucesso econômico contemporâneo. 
Se o rendimento, em geral, mostrou-se insuficiente, evidencie para eles que o transporte na 
Europa é tratado como prioridade. Para tanto, selecione e imprima previamente trechos do 
relatório da União Europeia sobre o tema, consultando o link: <https://europa.eu/european-
union/file/1242/download_pt?token=US4HsiyF>. Acesso em: 19 nov. 2018. Na sala de aula, 
promova uma leitura coletiva. Depois, divida a turma em dois grandes grupos e promova  
um debate sobre como o transporte pode afetar a economia de um país e, mais amplamente,  
de um bloco econômico. Esta atividade permite que os alunos assimilem o papel do 
investimento no transporte, especialmente aqueles que não privilegiem apenas um modal. 

 

https://europa.eu/european-union/file/1242/download_pt?token=US4HsiyF
https://europa.eu/european-union/file/1242/download_pt?token=US4HsiyF

