
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

3º bimestre – Gabarito 

1. A imagem abaixo representa uma paisagem muito comum na região do Sudeste Asiático. Essa 
forma de relevo tem grande importância para a economia asiática e influencia na ocupação 
do espaço.  
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Paisagem em Vang Vieng, Laos. 

a) Identifique a forma de relevo retratada. 

b) Explique de que forma essa característica físico-natural influenciou a ocupação de parte do 

território asiático. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

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

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

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C10/U4 

Grade de correção 

100% 

O aluno reconhece a relação entre relevo, hidrografia e fertilidade do solo e é capaz de 
identificar e explicar a importância dessas características para a ocupação do espaço. 
Sendo assim, no item a, identifica o relevo de planície fluvial, desenvolvida sobre  
a calha de um vale. No item b, aponta que no sudeste asiático, assim como em outras 
regiões da Ásia, essa unidade de relevo é importante para a agricultura, já que,  
em épocas de cheia, as águas dos rios depositam sedimentos no solo, contribuindo 
para o aumento da sua fertilidade. Por serem áreas adequadas para o desenvolvimento 
da agricultura (principalmente cultivo de arroz), favorecem a ocupação humana. 

50% 
O aluno apenas identifica a unidade de relevo ou somente faz a relação entre  
a ocupação do território e essa forma de relevo. 

0% 
O aluno não identifica a forma de relevo nem estabelece relação entre essa unidade 
de relevo e a ocupação do território. 
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Geografia – 9º ano 

3º bimestre – Gabarito 

2. Observe a imagem abaixo. 

Pixabay/<pixabay> 

 

Paisagem da Sibéria no inverno. 

Aponte e explique três aspectos físico-naturais que determinam alguns contrastes entre a paisagem 
asiática que pode ser observada na Sibéria e na paisagem do sudeste asiático, evidenciada na 
questão 1.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

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

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

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C10/U4 

Grade de correção 

100% 

O aluno identifica e explica três aspectos. Dentre eles, é possível citar: a extensão 
territorial do continente (que permite a atuação de massas de ar continentais e 
propicia maior influência da continentalidade na Sibéria, fazendo com que os 
invernos nessa região sejam mais rigorosos); a diferença da latitude (tendo em vista 
que o território da Ásia se estende da Linha do Equador até a região polar Ártica);  
as diferentes unidades de relevo (que compreendem também montanhas, as quais 
podem formar barreiras que impedem a passagem das massas de ar úmido no 
continente); e os ventos monçônicos no sudeste asiático (que sopram do continente 
para o oceano ou vice-versa, ocasionando verões chuvosos e invernos secos  
no sul e sudeste asiático). 

50% O aluno explica de forma adequada pelo menos dois aspectos físico-naturais. 

0% O aluno não explica de forma adequada nenhum aspecto. 
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3. Em 2018, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que 
visava barrar a entrada de refugiados sírios no país. Considerando a complexidade da situação do 
país, em conflito, e a composição religiosa da Síria, explique o motivo desse decreto. 

 

Objeto(s) 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 11 

Grade de correção 

100% 

O aluno identifica que a Síria é um país que enfrenta uma guerra civil, com a presença 
do grupo “Estado islâmico”, e de população majoritariamente islâmica e aborda o 
preconceito fomentado contra essa religião por parte da população e governantes  
dos Estados Unidos. O aluno reconhece que este cenário se deve, em parte, por  
conta da atuação de grupos radicais terroristas que se utilizam de violência para  
atacar outros países, especialmente desde os ataques de 11 de setembro de 2001  
aos Estados Unidos. Também é importante que o aluno destaque as tensas relações 
diplomáticas entre os Estados Unidos e grande parte dos países do Oriente Médio. 

50% 

O aluno aponta que a ordem executiva está relacionada ao fato de a população síria 
ser majoritariamente islâmica, mas não relaciona esse cenário à atuação de grupos 
radicais nos Estados Unidos e ao preconceito contra essa religião, fomentado por 
uma parcela da população estadunidense. 

0% 
O aluno não aborda o contexto histórico em que foi criada uma cultura de terror  
ao islamismo.  
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4. O meridiano de Greenwich é uma linha imaginária que divide o globo terrestre em Oeste e Leste, 
ou Ocidente e Oriente. Além dessa divisão geográfica, existe outra possibilidade de regionalização 
do mundo entre Ocidente e Oriente, baseada em fatores históricos.  

a) Explique em que se baseia essa regionalização. 

b) Explique a relação dos grupos fundamentalistas islâmicos com o mundo ocidental.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A divisão do mundo em Ocidente e Oriente 

Habilidade 
(EF09GE06) Associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e Oriente com o Sistema 
Colonial implantado pelas potências europeias. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C11/U4 

Grade de correção 

100% 

No item a, o aluno reconhece que atualmente o termo Ocidente representa os países 
que têm seus costumes e valores relacionados à cultura europeia e dos Estados Unidos, 
como o consumismo, a igualdade de direitos entre homens e mulheres e o modo de 
se vestir. Logo, o aluno é capaz de associar que o Ocidente corresponde ao Estados-
nações que foram influenciados pela colonização europeia No item b, ele explica que 
grupos fundamentalistas islâmicos querem diminuir a influência de governos de países 
do denominado Ocidente sobre a cultura árabe, buscando, desta forma, desestabilizar 
governos pró-ocidentais nos países em que a maioria da população é muçulmana. 

50% 
O aluno explica apenas a divisão histórica entre Ocidente e Oriente ou só aponta a 
preocupação do fundamentalismo islâmico em relação à influência da cultura ocidental. 

0% 
O aluno não reconhece a regionalização entre Ocidente e Oriente nem a questão 
dos grupos fundamentalistas islâmicos em relação à cultura Ocidental. 
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5. Explique brevemente a questão histórica envolvida na partilha da Palestina, causa de diversos 
conflitos nesse território. Por fim, relacione essa questão à delimitação do território. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Intercâmbios históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania 

Habilidade 
(EF09GE08) Analisar transformações territoriais, considerando o movimento de fronteiras, 
tensões, conflitos e múltiplas regionalidades na Europa, na Ásia e na Oceania. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C11/U4 

Grade de correção 

100% 

O aluno é capaz de analisar a questão histórica que envolve a partilha dessa região. 
Dessa forma, ele explica que a Palestina foi ocupada pelos ingleses em 1917, cujo 
objetivo abrangia a criação de um Estado judaico. Com a chegada de muitos judeus 
a esse território após a segunda guerra mundial, o processo para a delimitação do 
Estado de Israel se intensificou e a Palestina foi partilhada, criando o país israelense. 
Este cenário causou grande insatisfação aos povos árabes da região, resultando  
em diversos conflitos ao longo do século XX, em especial na faixa de Gaza, que 
envolvem também grandes potências e questões naturais, como a luta pelos 
recursos hídricos, presentes nas colinas de Golã. Alguns dos desdobramentos  
desses conflitos resultaram em diferentes limites territoriais ao longo desse tempo  
e na criação de regiões autônomas de administração palestina, como a Cisjordânia. 
Além disso, é possível mencionar a formação da OLP (Organização para a 
Libertação da Palestina), que reúne alguns grupos extremistas que querem a 
extinção do Estado de Israel e o reconhecimento de um Estado Palestino. 

50% 
O aluno demonstra pequeno domínio da história da partilha da Palestina que 
resultou em diversos conflitos nessa região. Entretanto, não relaciona este contexto 
com a delimitação de territórios. 

0% 
O aluno não apresenta domínio da história de conflitos da Palestina nem de sua 
relação com a delimitação de territórios. 

 

6. Desde a segunda metade do século XX, alguns países asiáticos têm se destacado pelo acelerado 
crescimento econômico. 

a) Como se denomina esse grupo de países? 

b) Quais as principais características econômicas desses países? 

 

Objeto(s) 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 Aberta Capítulo/Unidade C12/U5 

Grade de correção 

100% 

O aluno identifica, no item a, o grupo dos Tigres Asiáticos. No item b, a resposta  
deve contemplar as principais características da economia dos Tigres Asiáticos:  
a predominância da exportação de eletrônicos, a mão de obra barata no século XX, 
que atrai investimentos e a presença ativa do Estado na proteção do mercado interno. 

50% O aluno responde corretamente a apenas um dos itens. 

0% O aluno não responde corretamente a nenhum dos itens. 
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7. Observe o mapa abaixo. 

Produção de petróleo por país em mil barris/dia 

Banco de imagens/Arquivo da editora  

 
Elaborado com base em: IBGE. Atlas escolar.  

Disponível em: <https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_producao_de_petroleo.pdf>. Acesso em: 12 out.2018. 

Utilizando as informações do mapa e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta: 

a) O petróleo é um importante produto para a manutenção da economia de grande parte dos 

países do Oriente Médio, porém a indústria tem maior relevância na balança comercial. 

b) Os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo mundial. Por isso, podem controlar o 

volume total da produção e, consequentemente, o preço do barril. 

c) A produção de petróleo influencia na política externa dos maiores produtores e também na 

ocupação do território por parte dos militares e, consequentemente, na ocorrência de 

conflitos bélicos, inclusive com a atuação de potências mundiais no Oriente Médio. 

d) A produção do Oriente Médio fica abaixo dos 20 mil barris de petróleo por dia, número 

consideravelmente menor do que o do maior produtor. 
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Objeto(s) 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 C10/U4 

Justificativas 

a O comércio do petróleo é a principal fonte de riqueza nos países do Oriente Médio. 

b 
O Oriente Médio, em seu conjunto, é o maior produtor mundial de petróleo, por isso  
o preço do barril fica sob controle da região. 

c 

Por ser uma região com grandes reservas de petróleo, o Oriente Médio é visado 
econômica e politicamente, o que obriga os países a exercer significativa vigilância 
militar para proteger o processo de produção, contribuindo, também, para a ocorrência 
de conflitos armados internacionais. 

d 
Ao observar o mapa, podemos concluir que a produção de petróleo pelo Oriente Médio 
é superior a 20 mil barris e que a região é a maior produtora mundial de petróleo. 
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8. Observe o mapa físico do continente asiático. 

Ásia: aspectos físicos 

Banco de imagens/Arquivo da editora  

 
Fonte: elaborado com base em IBGE. Disponível em: <https://atlasescolar.ibge.govbr/images/atlas/mapas_mundo/mundo_planisferio_fisico.pdf>. 

Acesso em: 19 out. 2018. 

Com base na observação das características representadas no mapa e nos seus conhecimentos 
acerca de aspectos físico-naturais do continente asiático, compreende-se que: 

a) a Ásia tem uma rede hidrográfica abundante, o que permite o abastecimento de quase a 

totalidade da população, principalmente nas planícies aluviais. 

b) as regiões do sudeste e leste do continente asiático fazem parte de uma área de instabilidade 

conhecida como Círculo de Fogo e que apresenta intensa atividade sísmica. 

c) o Himalaia apresenta-se como uma barreira física para a Índia, já que sua topografia não 

possibilita nenhum benefício para o país, particularmente no que se refere à hidrografia.  

d) por ser um continente com baixo IDH, não há grandes interferências na paisagem natural, 

favorecendo o turismo, incentivado pela beleza natural conservada. 

  

https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_planisferio_fisico.pdf


 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

3º bimestre – Gabarito 

Objeto(s) 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 C10/U4 

Justificativas 

a 

Por mais que tenha rios extensos e importantes, a Ásia é um continente populoso,  
que representa 60% da população mundial, e alguns países sofrem com a escassez  
de água doce. Nas planícies aluviais, onde se pratica a agricultura e a densidade 
populacional é significativa, verifica-se o problema da poluição. 

b 
A área do Círculo de Fogo é conhecida pela intensa atividade vulcânica e está sujeita  
a abalos sísmicos. As ilhas dos arquipélagos que formam a região estão em constante 
risco de sofrer essas instabilidades. 

c 
O Himalaia é muito importante para a Índia por ser um grande dispersor de água  
com nascentes de rios que influenciam na economia e na ocupação do território,  
como é o caso do rio Ganges. 

d 
A paisagem natural foi bem modificada e algumas regiões do continente apresentam 
grandes densidades demográficas. 
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9. A respeito dos conflitos na Síria, assinale a alternativa correta. 

a) A China apoia a queda do ditador da Síria, pois ele financia grupos terroristas, o que afetaria 

os investimentos chineses realizados no Oriente Médio. 

b) A Rússia tem interesse em tirar o presidente sírio do poder porque ele representa uma ameaça 

ao relacionamento entre os dois países, o que poderia pôr fim a acordos antigos. 

c) O conflito da Síria é resultado das tensões religiosas existentes no Oriente Médio e está afetando 

o governo democrático conquistado após o movimento conhecido como “Primavera Árabe”. 

d) O ditador sírio Bashar Al-Assad pertence a um grupo minoritário, porém a maioria da população, 

representada pelos sunitas e curdos, é discriminada no próprio país e sofre com as consequências 

da violência dos conflitos. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

As manifestações culturais na formação populacional 

Habilidade 
(EF09GE03) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como forma  
de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o princípio  
do respeito às diferenças. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C11/U4 

Justificativas 

a 
A China luta ao lado da Rússia pela manutenção do ditador no poder, pois uma mudança 
de governo poderia acarretar instabilidade política na região, afetando o preço do 
petróleo e, consequentemente, os investimentos chineses na região do Oriente Médio. 

b 
A Rússia luta ao lado do ditador, pois a manutenção do seu governo garante o 
cumprimento desses acordos. 

c 
A “Primavera Árabe” foi um movimento pró-democracia, contra os regimes ditatoriais. 
Porém, na Síria, resultou em uma guerra civil e na manutenção do governo ditatorial. 

d 
O ditador sírio defende uma minoria e seu apoio a grupos mais radicais faz com que o 
restante da população, cujos direitos não são defendidos, sofra as consequências 
desses conflitos. 
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10. Com base em seus conhecimentos sobre o Japão, assinale a alternativa correta. 

a) O Japão pertence aos Tigres Asiáticos, países cuja economia e comércio apresentaram 

crescimento a partir dos anos 1960. 

b) Por conta da limitação do seu território, o Japão enfrenta problemas para desenvolver a 

indústria pesada, como a siderurgia e a metalurgia. 

c) O Japão conseguiu crescer economicamente por conta da limitação imposta sobre o Estado 

na economia. 

d) O Japão investiu pesadamente na economia dos países que hoje formam os Tigres Asiáticos 

e ainda hoje exerce grande influência regional. 

 

Objeto(s) 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 C12/U5 

Justificativas 

a 
A economia do Japão começou a crescer após a Segunda Guerra Mundial, enquanto  
a dos Tigres Asiáticos (originalmente Taiwan, Cingapura, Coreia do Sul e Hong Kong) 
cresceu apenas nos anos posteriores a 1960. 

b 
A indústria da metalurgia e da siderurgia é uma das mais importantes do Japão, 
concentrando-se na zona carbonífera. 

c 

O Japão, assim como os Tigres Asiáticos, caracteriza-se pela forte presença do Estado, 
que direciona investimentos, realiza atividades de pesquisa em relação ao mercado 
internacional, elabora sistemas de organização empresarial, cria linhas de produtos  
e promove o desenvolvimento tecnológico. 

d 
Os investimentos do Japão na região são grandes, principalmente com a intenção  
de diminuir o custo de produção e aumentar a competitividade dos seus produtos  
no mercado internacional. 
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Sugestões para reorientar o planejamento 

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. 

 

Esta Essa habilidade visa promover a compreensão da importância da multiplicidade cultural, 

ao lançar um olhar respeitoso para as diferentes culturas, sem generalizações. Para desenvolvê-la, é 

importante que o aluno compreenda como as culturas se formam e moldam a maneira como os 

indivíduos veem não somente a si próprios, como também àqueles provenientes de diferentes culturas. 

Atividade 

Promova alguns estudos de caso do Oriente Médio em que grupos religiosos sofrem com  

as imposições de grupos mais extremistas, como acontece na Síria. Por meio de gráficos e mapas, 

demonstre a diversidade étnica e religiosa em uma mesma região. Isso também pode ser estendido 

para o Brasil, o que permite que os alunos percebam que a diversidade também faz parte da realidade 

deles. Outra opção é exibir em sala de aula documentários sobre diferentes culturas, priorizando 

aquelas que os alunos desconhecem. Para isso, faça um levantamento prévio a esse respeito. 

 

Objeto de 
conhecimento 

A divisão do mundo em Ocidente e Oriente 

Habilidade 
(EF09GE06) Associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e Oriente com o Sistema 
Colonial implantado pelas potências europeias. 

 

Esta Essa habilidade visa à interpretação do critério de divisão do mundo como resultado da 

influência hegemônica das potências europeias, apoiadas pelo sistema colonial, com o propósito de 

desvincular os termos Ocidente e Oriente da divisão estabelecida pelo meridiano de Greenwich. Para 

isso, é importante que o aluno tenha domínio do processo de colonização verificado desde o século 

XV e, especialmente, do imperialismo e neocolonialismo do final do século XIX e início do XX e seus 

efeitos na construção nacional de países da Ásia e da África. 

Atividade 

Sugira aos alunos que eles pesquisem, em grupos de três a quatro membros, fotografias e 

imagens que mostrem aspectos das culturas de países ocidentais e orientais, como danças típicas, 

arquitetura, culinária, vestimentas, etc. Solicite que apresentem os resultados em sala de aula e, 

depois, associem as imagens com a história de cada país, evidenciando os casos em que sua identidade 

cultural sofreu influência de outros países. 
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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. 

 

Esta habilidade visa relacionar os diferentes fatores que levam ou levaram a transformações 

territoriais na Ásia, tendo em vista os diversos conflitos que se desenrolaram na região. Desse modo, 

deve-se considerar aspectos identitários, geopolíticos, naturais, entre outros, que influenciam na 

forma como efetuam-se as regionalizações desse continente.  

Atividades 

Para desenvolver essa habilidade, pode-se realizar um estudo de caso sobre a Palestina, com a 

observação de mapas que mostrem as transformações territoriais decorrentes dos conflitos históricos 

ocorridos na região. Além disso, apresente em sala de aula textos e documentários que expliquem o caso 

e peça aos alunos que façam, como tarefa de casa, uma redação sobre o que compreenderam do assunto. 

Além disso, as reflexões trazidas pelos alunos podem ser compartilhadas em uma roda de conversa. 

 

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. 

 

Essa habilidade visa analisar os impactos da industrialização no espaço, considerando também 

o modo como o desenvolvimento industrial influenciou de maneiras diversas as nações asiáticas. Assim, 

para o pleno desenvolvimento da habilidade, o aluno deverá compreender as questões geopolíticas, 

que envolvem as relações diplomáticas entre os países, o desenvolvimento tecnológico e os fluxos 

comerciais que influenciam no desenvolvimento industrial das nações. 

Atividade 

Pesquise imagens dos países da Ásia mais desenvolvidos e de outros menos desenvolvidos  

e as distribua aos alunos, divididos em grupos de três a quatro membros. Depois, solicite que 

identifiquem as diferenças entre as paisagens. Outra ideia é relacionar as imagens com gráficos e 

tabelas que demonstrem diferentes índices, desde ambientais até socioeconômicos.  

 

  



 

 

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 
(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. 

 

Esta habilidade visa promover a compreensão de que as características físico-naturais 

influenciaram e continuam influenciando a ocupação e o uso da terra, explorando como essa situação 

se deu no passado e contemporaneamente. Para o desenvolvimento pleno da habilidade, é importante 

que o aluno compreenda como a ocupação do espaço físico não ocorre de forma aleatória, mas 

corresponde às necessidades humanas em seus diversos níveis de complexidade.  

Atividade 

Com base em um estudo de caso específico, como o da região do Oriente Médio, inicie um 

debate coletivo e colaborativo em sala de aula sobre quais fatores influenciam um grupo de pessoas a 

se assentar em um local. Depois de os alunos chegarem aos fatores principais, você pode apresentar 

mapas físicos ou fotografias e perguntar se esses locais seriam um bom espaço para assentamentos 

humanos. Por fim, apresente um mapa de densidade demográfica (ou uma imagem noturna do 

planisfério) e verifique as suposições elaboradas pela turma. 

 


