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Geografia – 8º Ano 

3º bimestre – Gabarito 

1. Leia o trecho abaixo. 

Uma reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, […] em 

Petrolina (PE), estabeleceu que até o ano de 2030 a bacia deverá estar 100% assistida 

por coleta e tratamento de esgoto doméstico. Até esse prazo também deverão ser 

cumpridas todas as intervenções para proteção e conservação dos mananciais. 

Disponível em: <www.brasil.gov.br/noticias/meio-ambiente/2011/07/ 

comite-de-bacia-fixa-metas-para-revitalizacao-do-sao-francisco>. Acesso em: 21 out. 2018. 

Os Comitês de Bacias Hidrográficas são compostos por membros da sociedade civil e do poder 
público. Explique a importância desses comitês e cite um tipo de usuário dos recursos hídricos. 

 

Objeto(s) 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 Aberta Capítulo/Unidade C13/U4 

Grade de correção 

100% 

O aluno explica corretamente que os Comitês de Bacias Hidrográficas tomam 
decisões para orientar projetos em bacias hidrográficas e sugerir valores de 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Além disso, cita ao menos um entre os 
seguintes tipos de usuário: aqueles que captam águas, que lançam efluentes nos 
rios ou que fazem uso da irrigação; empresas de saneamento básico e distribuição 
de águas; indústrias; mineradoras; e aquicultores. 

50% 
O aluno explica corretamente apenas as atribuições dos Comitês ou cita somente 
um tipo de usuário dos recursos hídricos. 

0% 
O aluno não explica corretamente as atribuições dos Comitês nem cita nenhum tipo 
de usuário dos recursos hídricos. 

 

2. Leia o trecho a seguir. 

A floresta tem uma capacidade muito superior à do mar para devolver umidade 

à atmosfera. Uma árvore pode capturar até mil litros de água por dia. É uma máquina 

fantástica de bombeamento hídrico. A derrubada das árvores acarreta menos chuvas. 

Disponível em: <www.brasil.gov.br/noticias/meio-ambiente/2015/05/projeto-ambiental-da-petrobras-capacita-professores-do-

amazonas>. Acesso em: 21 out. 2018.
 

O trecho acima se refere à floresta Amazônica, onde ocorre uma etapa importante do fenômeno 
chamado de Rios Voadores. Explique os efeitos desse fenômeno no restante do país e quais as 
consequências econômicas, sociais e ambientais de sua diminuição devido à derrubada de árvores 
na Amazônia.  
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Objeto(s) 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 Aberta Capítulo/Unidade C14/U4 

Grade de correção 

100% 

O aluno identifica que o fenômeno dos rios voadores é fundamental para a 
ocorrência de chuvas no centro, sudeste e sul do Brasil e de outros países. Essa 
pluviosidade é fundamental para abastecer os reservatórios de água nessas regiões. 
Dessa forma, a redução da cobertura vegetal da Amazônia pode acarretar a 
diminuição das chuvas em várias partes do território brasileiro, afetando o volume 
de água dos rios, o fornecimento de energia elétrica, a agropecuária e o 
abastecimento de água para a população. 

50% 
O aluno apenas identifica que o fenômeno dos Rios Voadores causa chuvas em 
outras regiões do Brasil, mas não analisa as consequências de sua diminuição. 

0% 
O aluno não aponta corretamente os efeitos do fenômeno nem as consequências  
de sua diminuição. 

 

3. Em 1959, foi assinado o Tratado da Antártida, que regulamenta os usos das terras desse continente. 
O Brasil foi admitido no acordo posteriormente, quando passou a organizar expedições para lá. 
Explique quais são as permissões e as proibições aos países que integram o Tratado apresentado. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

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

Habilidade 
(EF08GE21) Analisar o papel ambiental e territorial da Antártica no contexto geopolítico,  
sua relevância para os países da América do Sul e seu valor como área destinada à pesquisa  
e à compreensão do ambiente global. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C15/U4 

Grade de correção 

100% 
O aluno explica que o Tratado da Antártida permite o uso das terras do continente 
apenas para pesquisas e proíbe explorações minerais e atividades militares. 

50% 
O aluno explica apenas o que é permitido ou proibido no Tratado da Antártida,  
não ambos.  

0% O aluno não explica o que é permitido nem proibido no Tratado da Antártida. 
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4. Leia o trecho abaixo. 

No final da década de 1960, fez-se necessária a criação de um terceiro instrumento 

jurídico [...] do Sistema do Tratado Antártico (STA): a Convenção para a Conservação 

dos Recursos Marinhos Vivos da Antártida. [...] A razão dessa iniciativa foi a exploração 

do krill (Euphausia superba) em grande escala.  

LOOSE, Fabrício F. Bioprospecção da Antártida. 2011. Dissertação (Mestrado) – Curso de Relações Internacionais, Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011, p. 50. Disponível em: <http://bit.ly/2QblpVo>. Acesso em: 22 out. 2018. 

No continente antártico, um produto pesqueiro que vêm atraindo atenção é o krill. Aponte como 
a pesca indiscriminada deste e de outros animais pode ocasionar problemas ecológicos na região. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

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

Habilidade 
(EF08GE21) Analisar o papel ambiental e territorial da Antártica no contexto geopolítico,  
sua relevância para os países da América do Sul e seu valor como área destinada à pesquisa  
e à compreensão do ambiente global. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C15/U4 

Grade de correção 

100% 
O aluno aponta que a pesca indiscriminada do krill causa problemas ao ecossistema, 
pois gera desequilíbrios nas cadeias alimentares, uma vez que o krill é o alimento 
básico de diversos animais. 

50% 
O aluno reconhece apenas que a pesca indiscriminada afeta o ecossistema, mas  
não explica o motivo. 

0% O aluno não reconhece as consequências da pesca indiscriminada para o ecossistema.  

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º Ano 

3º bimestre – Gabarito 

5. Observe o mapa abaixo. 

Banco de Imagens/Arquivo da editora 

 

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Aqu%C3%ADfero_Guarani>.  

Acesso em: 23 set. 2018. 

Ainda que o Brasil tenha mais de 70% da área do Aquífero Guarani em seu território, a gestão 
desse recurso hídrico é compartilhada com outros países. A partir da observação do mapa, 
explique o motivo do compartilhamento da gestão. 

 

Objeto(s) 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 Aberta Capítulo/Unidade C13/U4 

Grade de correção 

100% 

O aluno identifica que o Aquífero Guarani está presente nos territórios da Argentina, 
do Paraguai e do Uruguai, e explica que a gestão deve ser compartilhada pois o que 
acontece em um ponto do aquífero pode afetar a distribuição em outro ponto: o 
uso indiscriminado e as fontes poluidoras, por exemplo, podem, respectivamente, 
secar nascentes ou contaminar outros trechos das águas do subsolo. 

50% 
O aluno aponta apenas que a gestão é compartilhada, pois o Aquífero se estende 
por outros países, mas não explica como o uso em um ponto do recurso pode ter 
consequências em outro. 

0% O aluno não explica o motivo da gestão do Aquífero Guarani ser compartilhada. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º Ano 

3º bimestre – Gabarito 

6. Observe a imagem abaixo. 

Wikipedia/Wikimedia Commonsc 

 

Cordilheira dos Andes vista de Punta Arenas, no Chile. 

A foto mostra a cordilheira dos Andes, na América do Sul. Com base nas características geomorfológicas 
e climáticas dessa região, aponte quais animais são frequentemente criados nessas áreas e qual 
povo habitava essa região antes da colonização europeia. 

 

Objeto(s) 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 C12/U4 

Grade de correção 

100% 
O aluno aponta que a criação de lhamas e alpacas é característica em áreas de 
relevo como a cordilheira dos Andes e os altiplanos andinos. Também identifica 
corretamente que os incas habitavam a região antes da colonização europeia. 

50% 
O aluno aponta corretamente apenas os animais criados ou o povo que habitava  
a região. 

0% O aluno não responde corretamente nenhum dos aspectos da questão. 
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7. Observe a fotografia. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Rio Amazonas, Brasil. 

A Bacia Amazônica, cujo principal rio é retratado na foto, apresenta grande importância para 
o Brasil, exceto por: 

a) possuir rios de planície que favorecem o transporte de grandes volumes de cargas. 

b) possuir potencial para a geração de energia em vários pontos. 

c) constituir uma rede hidroviária para o transporte de pessoas. 

d) Possuir, em seu rio principal, muitos trechos encachoeirados, o que representa um grande 

potencial turístico. 

 

Objeto(s) 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 C13/U4 

Justificativas 

a 
Os rios da Bacia Amazônica favorecem o transporte de cargas, apesar de ser pouco 
explorados para esse fim. 

b 
A Bacia Amazônica apresenta potencial de geração de energia em vários pontos  
e há usinas hidrelétricas construídas em alguns de seus rios. 

c 
Os rios da bacia são importantes para o transporte de pessoas, como demonstra  
a imagem da questão. 

d O rio Amazonas, o principal dessa bacia é um rio de planície, sem cachoeiras. 
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8. O Brasil, assim como vários outros países, tem interesse em criar instalações para pesquisa no 
continente antártico. Contudo, a pesquisa não é único motivo pelo qual o continente atrai bastante 
atenção. São, entre outros, motivos de interesse na Antártica: 

a) grande riqueza mineral e marinha. 

b) mão de obra para a instalação de indústrias. 

c) possibilidades de mercado e comércio. 

d) grande potencial de geração de energia hidrelétrica. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

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

Habilidade 
(EF08GE21) Analisar o papel ambiental e territorial da Antártica no contexto geopolítico,  
sua relevância para os países da América do Sul e seu valor como área destinada à pesquisa  
e à compreensão do ambiente global. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C15/U4 

Justificativas 

a 
O continente antártico é foco de interesse por conta de suas riquezas minerais  
e marinhas, dada a grande biodiversidade aquática da região. 

b 
O setor de indústrias não tem interesse na Antártica, pelas dificuldades que seu 
ambiente impõe à instalação de indústrias e fábricas em geral. 

c 
O setor de comércio não tem interesse na Antártica, pelo diminuto mercado 
consumidor ali presente. 

d 
O continente não tem cursos de água com potencial hidrelétrico, já que a maioria  
de suas águas está congelada. 
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9. Observe o mapa abaixo. 

Bacia hidrográfica do rio da Prata 

Banco de Imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em FACULDADE DE GEOLOGIA/INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ.  

In: Boletim SBGf. Sociedade Brasileira de Geofísica, n. 4, 2010. 

O mapa acima representa a bacia hidrográfica do Rio da Prata. Sobre essa bacia hidrográfica, 
compreende-se que: 

a) é a maior bacia hidrográfica do mundo em volume e extensão. 

b) tem vários trechos encachoeirados, com muito potencial hidrelétrico. 

c) é a única que se situa inteiramente no território brasileiro. 

d) por ter vários trechos encachoeirados, não possui hidrovias. 
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Objeto(s) 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 C13/U4 

Justificativas 

a 
A bacia hidrográfica do Rio da Prata é a segunda maior bacia hidrográfica do mundo,  
e não a primeira, como proposto. 

b 
A bacia tem um grande potencial hidráulico que já vem sendo aproveitado, como nas 
usinas de Itaipu, Jupiá, Ilha Solteira e Sérgio Motta, entre outras. 

c 
Além do Brasil, a Bacia Platina engloba áreas do Paraguai, do Uruguai, da Argentina  
e da Bolívia. 

d Há diversas hidrovias implantadas na bacia do Rio do Prata. 
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10. Leia o trecho abaixo. 

Desastre ambiental de Mariana (MG) continua a provocar impactos ambientes 

Em sobrevoos de helicóptero, agentes do Instituto Chico Mendes (ICMBio) 

monitoram os sedimentos que vêm do Rio Doce e desembocam no mar. Do alto, os fiscais 

avaliam a situação de mancha alaranjada que continua no local há mais de dois anos por 

causa do rompimento da barragem da mineradora Samarco em Mariana (MG). 

Disponível em: <www.brasil.gov.br/noticias/meio-ambiente/2018/02/fiscais-do-instituto-chico-mendes-monitoram-situacao-na-foz-

do-rio-doce>. Acesso em: 22 out. 2018. 

O trecho acima refere-se ao desastre ambiental que se deu na bacia do Rio Doce. Em relação a 
essa tragédia, é incorreto afirmar que: 

a) se configura como um dos maiores desastres ambientais da história do Brasil. 

b) afetou diversas comunidades ribeirinhas que tiravam seu sustento da região. 

c) provocou o assoreamento de rios e afetou a ecologia do local. 

d) não se relaciona com a ação do ser humano no ambiente. 
 

Objeto(s) 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 C13/U4 

Justificativas 

a 
O desastre de Mariana foi um dos maiores desastres ambientais não só do Brasil como 
do mundo. 

b 
Diversas comunidades ribeirinhas foram fortemente afetadas por conta do desastre, 
pois dependiam dos rios para a pesca. 

c 
A deposição de sedimentos afetou diretamente os rios, assoreando-os e alterando  
a ecologia no local. 

d A barragem que se rompeu foi construída por empresas mineradoras. 
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Sugestões para reorientar o planejamento 

Objeto(s) 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. 

 

A habilidade visa capacitar o aluno a analisar a importância dos recursos hídricos na América 

Latina para diversos usos e os conflitos envolvendo sua gestão e comercialização. Dessa forma, 

espera-se que os alunos sejam capazes de reconhecer as principais bacias da América Latina, o modo 

como são geridas e os principais problemas relativos ao abastecimento da água, considerando o 

contexto privilegiado do Brasil de acesso a esse recurso e como esse acesso se dá em outros países 

da América Latina. 

Atividade 

Caso a turma tenha demonstrado dificuldade no desenvolvimento da habilidade ao longo  

do bimestre, divida os alunos em cinco grupos e peça que cada um elabore uma pesquisa sobre um 

recurso hídrico da América Latina: Aquífero Guarani; Bacia Platina; Bacia do Amazonas; Bacia do 

Orinoco; e sistemas de nuvens da Amazônia. A pesquisa deve compreender aspectos físicos, políticos 

e socioeconômicos. Ao final, oriente-os a montar uma apresentação para o restante da turma. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

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

Habilidade 
(EF08GE21) Analisar o papel ambiental e territorial da Antártica no contexto geopolítico,  
sua relevância para os países da América do Sul e seu valor como área destinada à pesquisa  
e à compreensão do ambiente global. 

 

A habilidade visa desenvolver a compreensão dos alunos sobre o contexto geopolítico da 

Antártica. A partir dela, espera-se que os alunos sejam capazes de analisar o papel da Antártida e a sua 

relevância para o mundo. 

Atividade 

Peça aos alunos que procurem saber mais sobre pesquisas patrocinadas pelo governo 

brasileiro ou de outros países no continente antártico. Com base no que encontrarem, discuta em sala 

a relevância e importância social e econômica dessas pesquisas. Apresente dados ou gráficos sobre a 

quantidade de estudos na Antártica por país, apontando quais são os possíveis interesses científicos e 

financeiros por trás dessas pesquisas. Por fim, peça aos alunos que redijam uma carta endereçada ao 

governo brasileiro, em que devem pedir aos deputados que incentivem a pesquisa brasileira na região, 

elencando os motivos de sua relevância para o Brasil. 
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Objeto(s) 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. 

 

A habilidade visa favorecer a compreensão dos alunos acerca dos recursos naturais latino-

americanos, a fim de que compreendam seu papel na economia dos países, assim como sua importância 

para acordos econômicos e sistemas de cooperação entre os países do Mercosul. 

Atividade 

Peça aos alunos que se dividam em quatro grupos e solicite a cada um que pesquise sobre os 

principais recursos naturais de cada um dos países do Mercosul. É importante que identifiquem os 

recursos e compreendam sua importância para a geração de matéria-prima e energia, assim como 

para a cooperação entre os países do bloco. Ao final, os grupos devem apresentar as conclusões para 

toda a turma. Ao longo das apresentações, reforce a importância de cada um desses recursos para a 

estabilidade financeira de seus respectivos países. 

 

Objeto(s) 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. 

 

A habilidade visa desenvolver a compreensão dos alunos a respeito da dinâmica ambiental 

dos territórios latino-americanos, considerando suas características e peculiaridades por meio de 

representações cartográficas e associando-os a diferentes povos. 

Atividade 

Divida os alunos em pequenos grupos e peça a cada um que pesquise sobre uma paisagem da 

América Latina, como das cadeias de montanhas, das florestas tropicais, das pradarias, dos desertos, 

etc. Eles devem apresentar os aspectos geomorfológicos, biogeográficos e climatológicos dessa 

paisagem em uma folha A4, porém sem escrever o nome da paisagem descrita. Depois, misture as 

folhas entre os grupos e peça que identifiquem as paisagens retratadas e as associem às regiões e aos 

povos que as habitam. Cada grupo deve apresentar as características em sua folha e compartilhar suas 

conclusões com a turma. Por fim, traga para a sala, ou projete, um mapa físico da América Latina, 

identificando junto com os alunos cada uma das paisagens pesquisadas. 


