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1. Leia a manchete a seguir, publicada em 2016: 

‘Petróleo branco’, mercado de lítio vai crescer 290% até 2020 

GUADAGNIN, Claudia. Gazeta do povo, 31 mar. 2016. Disponível em: <www.gazetadopovo.com.br/economia/energia-e-

sustentabilidade/petroleo-branco-mercado-de-litio-vai-crescer-290-ate-2020-3totd5h2ddnic1ousqfwi369s/>. Acesso em: 25 out. 2018. 

Considerando a manchete e o fato de que o mineral citado é muito extraído no Chile, faça o que 
se pede a seguir: 

a) Explique a importância econômica desse mineral atualmente. 

b) Identifique os impactos socioambientais que a extração mineral provoca no Chile.  

 

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 C7/U3 

Grade de correção 

100% 

A resposta pode ser considerada completamente correta quando explica, no item “a”, 
que o material citado é muito utilizado na confecção de baterias de aparelhos 
eletrônicos, como computadores, carros e celulares e é, portanto, um mineral  
que gera atração de muitos países e empresas. Além disso, a resposta deve conter,  
no item “b”, a identificação dos impactos da mineração no Chile, podendo ser citados: 
a exploração dos trabalhadores; a falta de segurança nas minas; os impactos à 
formação de relevo; a aceleração do processo de erosão; o desmatamento; entre outros.  

50% 

A resposta é considerada parcialmente correta quando explica corretamente a 
importância do lítio para a produção de baterias para eletrônicos, mas não cita os 
impactos socioambientais da atividade mineradora no Chile. O contrário também é 
válido, quando a resposta atende ao item “b” corretamente, mas não atende ao item “a”.  

0% 
A resposta é considerada incorreta quando não explica a importância econômica do 
lítio para a sociedade atual, principalmente, e nem cita os impactos socioambientais 
gerados pela atividade mineradora.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é analisar uma das principais atividades econômicas realizadas no 
Chile, a mineração, que está presente em diversos países da América Latina, identificando  
a pressão que ela produz sobre a sociedade e sobre a natureza. Caso o desempenho da 
turma não seja o esperado, selecione as principais atividades de mineração realizadas na 
América Latina, como as minas de minério de ferro em Minas Gerais e a mina de Carajás,  
no Pará, além das extrações de cobre no Peru, entre outras, e apresente aos alunos. Divida  
a turma em grupos e, em um laboratório de informática ou por meio de uma pesquisa para 
casa, peça que cada grupo pesquise sobre uma mina, destacando a importância econômica, 
o funcionamento e os impactos gerados por essa mina à natureza e à sociedade que está no 
entorno. Promova um dia de apresentações dos resultados e discuta com eles a importância 
dessa atividade econômica para o continente americano, mas saliente que essa atividade 
gera inúmeros impactos e deve ser realizada da forma mais sustentável possível. Com isso, 
os alunos conhecerão as mineradoras que existem nos países vizinhos ao Brasil e refletirão 
sobre a pressão exercida em relação aos recursos naturais.  

 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

3º bimestre – Gabarito 

 
2. Leia a seguir um trecho de uma entrevista realizada com o historiador Antônio Barbosa, da UnB: 

No Brasil, a colonização foi principalmente de exploração. […] "No caso do 

Brasil, a colonização foi feita a partir dos Estados europeus Portugal e Espanha. Então 

havia ali um objetivo claramente traçado para amealhar riquezas neste novo mundo, 

sugar tudo o que a América pudesse oferecer para que esses países se enriquecessem 

lá na Europa." Já nos Estados Unidos, a colonização foi principalmente de povoamento. 

[…] "No caso da América do Norte, nós tivemos grupos de famílias inglesas que vão 

fugir da intolerância religiosa, da perseguição política e vão tentar do outro lado do 

Atlântico reconstruir suas vidas em novas bases." 

Na trilha da história: confira as diferenças da colonização nos EUA e no Brasil. EBC, 18 jan. 2017.  

Disponível em: <http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2017-01/ 

na-trilha-da-historia-confira-principais-diferencas-da-colonizacao-nos-eua-e-no>. Acesso em: 25 out. 2018. 

Considerando as diferenças entre as colonizações brasileira e estadunidense expressas no texto, 
faça o que se pede a seguir: 

a) Analise a importância da migração durante a colonização para a formação dos Estados Unidos 

como a potência mundial que é atualmente.  

b) Indique como os fatores físico-naturais influenciaram no desenvolvimento das colônias do Sul 

e do Norte da região que um dia se tornaria os Estados Unidos. 
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Objeto de 

conhecimento 
Distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais 

Habilidade 
(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os principais 
fluxos migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores históricos e 
condicionantes físico-naturais associados à distribuição da população humana pelos continentes. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C8/U3 

Grade de correção 

100% 

Para a resposta ser considerada completamente correta, ela deve conter no item “a” 
uma análise de que a migração da população inglesa para os Estados Unidos em um 
primeiro momento favoreceu o estabelecimento de uma colônia de povoamento,  
na porção Norte, favorecendo o desenvolvimento econômico mais rápido que em uma 
colônia de exploração. Já no item “b”, a resposta deve conter a indicação de que, como 
as colônias do Sul possuíam clima mais favorável à agricultura, essa porção do território 
passou por uma colonização de exploração; enquanto a porção Norte, por possuir  
um clima menos favorável, desenvolveu-se mais rapidamente pelo estabelecimento  
da colônia de povoamento, com a distribuição de terras entre os colonos. 

50% 

A resposta será considerada parcialmente correta se apresentar apenas a análise  
da importância da migração para o estabelecimento da colônia de povoamento  
nos Estados Unidos, mas não apresentar como o clima foi um fator influente no 
desenvolvimento mais acelerado das colônias do Norte. O contrário também é válido.  

0% 
A resposta será considerada incorreta caso não haja nem a análise da importância  
da migração para a colônia de povoamento nos Estados Unidos, nem a indicação de 
como o clima influenciou no desenvolvimento desigual das duas porções do território. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é promover uma análise sobre a influência dos fluxos migratórios  
na formação socioeconômica dos continentes, na época colonial, destacando a participação 
dos fatores físico-naturais no assentamento das populações. Caso os alunos não apresentem 
um desempenho satisfatório, desenvolva com eles um quadro na lousa que apresentará  
as diferenças entre os dois processos de colonização, o brasileiro e o estadunidense. Peça 
que eles realizem uma pesquisa sobre isso em casa e, na aula seguinte, preencha o quadro 
com as informações que eles levarem. Ao final, instigue uma reflexão sobre como o tipo  
de colonização influenciou na configuração dos dois países atualmente, destacando que esse 
processo histórico não é um determinante e que existiram outros fatores que contribuíram 
para a situação contemporânea. Dessa forma, eles poderão analisar como se deram as duas 
colonizações e como a migração foi fundamental nos dois continentes.  
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3. Analise o texto a seguir, publicado em fevereiro de 2016: 

Os Estados Unidos anunciaram hoje (2) um aumento significativo das verbas para 

despesas militares, destinadas a contrabalançar o poderio russo, aumentar a presença 

norte-americana no Leste europeu e à luta contra o grupo “jihadista” Estado Islâmico.  

O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Defesa norte-americana, Ashton 

Carter, adiantando que o total para despesas militares para o ano fiscal de 2017 será 

de US$ 583 bilhões. O montante ultrapassa significativamente o de qualquer outro país. 

Orçamento recorde dos EUA para defesa em 2017 atinge US$ 583 bilhões. Agência Brasil, 2 fev. 2016.  

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2016-02/ 

orcamento-recorde-dos-eua-para-defesa-em-2017-atinge-us-583-bilhoes>. Acesso em: 25 out. 2018. 

A partir da leitura do texto, identifique e explique como os investimentos citados contribuem para 
a importância e a influência política mundial dos Estados Unidos. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

Habilidade 
(EF08GE08) Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África, 
assim como da potência estadunidense na ordem mundial do pós-guerra. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C8/U3 

Grade de correção 

100% 

Para ser considerada completamente correta, a resposta deve conter a explicação 
de que os investimentos estadunidenses no setor militar fazem com que esse país 
estabeleça acordos com outras nações, oferecendo proteção, por meio da 
instalação de bases, venda de armamentos, entre outros e, em troca, ele aumenta 
seu poderio mundial e sua influência sobre o governo de vários países. 

50% 

A resposta será considerada parcialmente correta caso apenas cite a influência  
do poderio militar dos EUA sobre outros países, mas não explique com detalhes  
de que forma isso acontece e como isso contribui para a manutenção da hegemonia 
política estadunidense. 

0% 
A resposta deverá ser considerada incorreta se não relacionar os investimentos 
estadunidenses no setor militar com a manutenção da sua hegemonia mundial.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é estimular que os alunos compreendam a relação entre os 
investimentos estadunidenses no setor militar e a manutenção da sua hegemonia e 
influência sobre outros países. Caso os estudantes não atinjam os resultados esperados, 
apresente aos alunos um mapa dos países em que os Estados Unidos exercem influência  
por meio do poderio militar e, consequentemente, econômico e político. Estimule uma 
análise dos alunos sobre a abrangência da presença estadunidense e sobre como esse país 
ocupa um espaço hegemônico na ordem mundial através de um debate coletivo  
e colaborativo em sala de aula. Dessa forma, os alunos poderão visualizar a presença 
estadunidense no mundo e o espaço que ela ocupa na ordem mundial. 
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4. Leia a manchete, publicada em 2018: 

Cuba cancela exportação de açúcar por impacto de furacão Irma e chuvas 

FRANK, Marc. Reuters, 29 jan. 2018. Disponível em: <https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1FI23R-OBRBS>.  

Acesso em: 25 out. 2018. 

Além dos fatores naturais, como o expresso no texto, Cuba também depende da variação de 
preços de seu principal produto no mercado internacional. Explique como o governo cubano tenta 
solucionar essa instabilidade, apresentando uma medida já realizada. 

 

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 Aberta Capítulo/Unidade C9/U3 

Grade de correção 

100% 

Para que a resposta seja considerada completamente correta, o aluno deve 
identificar que o governo de Cuba tem buscado investir na produção de álcool para 
aumentar a quantidade de produtos exportados e reduzir a dependência em relação 
às instabilidades do mercado de açúcar.  

50% 
A resposta será considerada parcialmente correta se apenas identificar que  
o governo cubano está investindo em outros produtos, para diversificar 
 as exportações, mas não citar o produto.  

0% 
A resposta será considerada incorreta caso o aluno não identifique o investimento 
na produção de álcool como uma alternativa do governo cubano à instabilidade  
do mercado mundial.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é promover uma análise sobre as características da produção de  
cana-de-açúcar em Cuba e os impactos das instabilidades econômicas e naturais nessa 
atividade. Se os resultados não forem alcançados conforme o esperado, leve os alunos a um 
laboratório de informática, caso haja disponibilidade, ou pesquise e leve para a sala de aula 
reportagens sobre crises econômicas em Cuba influenciadas pela alteração dos preços do 
açúcar. Em seguida, promova uma discussão sobre os problemas gerados a um país quando 
sua base econômica é voltada apenas para um produto e registre as conclusões na lousa, 
pedindo aos alunos que copiem em seus cadernos. Com isso, os estudantes poderão analisar 
os dados e identificar a oscilação existente no mercado de commodities.  
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5. Analise o trecho de uma notícia publicada em 2014: 

Geólogos da Universidade de São Paulo (USP) elaboram um estudo para saber 

se é possível retirar água do Aquífero Guarani para abastecer a região de Piracicaba, 

aliviando o Sistema Cantareira. A proposta é analisar a viabilidade da construção de 

24 poços artesianos no município de Itirapina, região oeste do estado, onde o aquífero 

pode ser acessado de forma rasa. 

MACIEL, Camila. Geólogos estudam meio de usar Aquífero Guarani para aliviar crise do Cantareira. Agência Brasil, 27 out. 2014. 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-10/geologos-estudam-meio-de-usar-aquifero-guarani-para-

aliviar-crise-do>. Acesso em: 25 out. 2018. 

Após a leitura, é possível compreender que o aquífero citado no texto 

a) está localizado em alguns países da América do Sul. 

b) é utilizado de forma desenfreada, sem programas de gestão. 

c) localiza-se na região Nordeste, em sua parte no território brasileiro.  

d) é foco de interesse de empresas estatais chinesas e estadunidenses.  

 

Objeto de 
conhecimento 

Transformações do espaço na sociedade urbano-industrial na América Latina 

Habilidade 
(EF08GE15) Analisar a importância dos principais recursos hídricos da América 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 C7/U3 

Justificativas 

a 
O Aquífero Guarani está localizado no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Além de estar 
presente apenas em países da América do Sul, são países que fazem parte do Mercosul.  

b 

Os países onde o aquífero se localiza realizaram acordos para que não utilizassem  
as águas de forma desenfreada e não prejudicassem os outros países que também  
o utilizam. Além disso, a utilização prevista na reportagem previu estudos para analisar 
a possibilidade do uso. O aluno que seleciona essa alternativa não interpretou 
corretamente o texto-base. 

c 
O Aquífero Guarani não está localizado no Nordeste brasileiro, pois está próximo  
à fronteira oeste com os países sul-americanos, os quais também contêm o aquífero.  
O aluno que seleciona essa alternativa não localiza o aquífero pensando nos outros países.  

d 

O Aquífero Guarani é foco de interesse de diversos conglomerados multinacionais  
de diversos países do mundo, de capital privado, não somente da China e dos Estados 
Unidos. O aluno que seleciona essa alternativa não se atenta para a característica 
“estatal” das empresas. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é identificar se o aluno compreende bem as características do 
principal aquífero da América do Sul. Caso os resultados não sejam conforme o esperado, 
projete ou entregue a cada aluno um mapa da América do Sul. Peça que os alunos, com base 
na localização estudada no livro didático, estabeleçam onde está situado o Aquífero Guarani. 
Mostre a eles que ele está em uma zona de fronteira e que isso é um fator que pode gerar 
muitos conflitos pela sua posse. Discuta, também, quais foram as soluções criadas e 
adotadas até o momento para solucionar conflitos de uso do aquífero. Com essa atividade, 
os estudantes poderão visualizar a localização do aquífero.  
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6. Analise o texto a seguir: 

A hidrovia é constituída pelos rios Jacuí, Taquari, Caí, Sinos, Gravataí, Camaquã 

e Jaguarão, que se ligam à lagoa dos Patos através do Lago Guaíba, com continuidade 

no canal de São Gonçalo e na Lagoa Mirim e na bacia do rio Uruguai. [...] A Lagoa Mirim, 

na fronteira, apresenta interesse binacional, uma vez que 74% de sua superfície está 

em território brasileiro, no Rio Grande do Sul, e o restante no Uruguai. 

ALBERTI, André. Hidrovia do Mercosul. DNIT, 29 jun. 2016. Disponível em: <www.dnit.gov.br/hidrovias/ 

hidrovias-interiores/hidrovia-do-mercosul>. Acesso em: 26 out. 2018. 

Após a análise do texto, é possível identificar que a principal finalidade da hidrovia citada é 

a) delimitar uma fronteira entre Brasil, Uruguai e Argentina. 

b) facilitar o intercâmbio comercial entre os países do Mercosul.  

c) construir uma represa para o estabelecimento de uma usina hidrelétrica. 

d) favorecer o trânsito de pessoas entre os países que fazem parte do Mercosul. 

 

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 C7/U3 

Justificativas 

a 

A hidrovia não está localizada exatamente na fronteira entre esses três países,  
ela apenas atravessa essa fronteira. Além disso, esse não foi o objetivo da sua 
construção, já que o foco era facilitar o escoamento das trocas comerciais entre países 
do Mercosul, principalmente Brasil e Uruguai. O aluno que assinala essa alternativa  
não compreendeu completamente o objetivo da construção da hidrovia. 

b 
O objetivo principal da construção da hidrovia Mercosul era facilitar as trocas 
comerciais que são realizadas entre Brasil e Uruguai, já que a hidrovia é um meio  
de transporte de mercadorias. 

c 

A construção da hidrovia se constitui como a construção de uma via de transporte, 
portanto, ela não tem como objetivo o represamento e a instalação de uma 
hidrelétrica. O aluno que seleciona essa alternativa não identifica a hidrovia como  
uma via de transporte.  

d 

Apesar de o Mercosul ser um bloco que facilita a circulação de pessoas, a hidrovia 
Mercosul não foi estabelecida com essa finalidade, pois tinha o objetivo de facilitar  
o transporte de mercadorias entre os países, e não pessoas. O aluno que assinala essa 
alternativa entende os benefícios da formação do acordo, mas não sua finalidade.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar se os alunos compreendem bem como um recurso natural  
da América Latina é utilizado em favor da economia. Caso os resultados não sejam os 
esperados, divida a turma em cinco grupos e destine a eles cinco bacias hidrográficas de 
grande porte da América Latina. Peça que cada grupo pesquise os usos econômicos e sociais 
que a bacia possui, além da localização e os conflitos que elas geram em sua gestão. Agende 
um dia para que os grupos apresentem e, ao final, discuta com a turma sobre quais bacias 
possuem o uso mais predatório e mais desenfreado. Dessa forma, os estudantes conhecerão 
melhor as bacias do continente americano. 
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7. Analise o texto a seguir: 

O termo maquila, ou empresa maquiladora, provém do árabe Makila e refere-

se ao compartimento do processo de produção realizado por empresas transnacionais 

e suas plantas localizadas em outros países. Responsáveis por uma ou mais etapas do 

processo produtivo, as maquilas são, geralmente, intensivas em mão de obra, o que, 

por sua vez, estimula a instalação destas em países em desenvolvimento; visto que 

muitos destes apresentam custos mais baixos para produção e possuem mercados 

menos regulamentados [...]. 

COSTA, Gustavo R.; AYANG, Lidiane P. Empresas maquiladoras no México: reflexos para a mão de obra feminina. 

Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/RevistaPerspectiva/article/download/71296/40458>. Acesso em: 26 out. 2018. 

As empresas citadas no texto são muito comuns no México. Após a leitura, é possível analisar a 
presença dessas empresas no território mexicano como sendo um impacto da(o) 

a) potência crescente da economia mexicana. 

b) abrangência mundial da economia canadense. 

c) influência externa dos Estados Unidos sobre o México. 

d) desenvolvimento tecnológico aplicado à indústria mexicana. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

Habilidade 
(EF08GE07) Analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos da ascensão 
dos Estados Unidos da América no cenário internacional em sua posição de liderança global  
e na relação com a China e o Brasil. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C8/U3 

Justificativas 

a 

As empresas maquiladoras no México são fruto da influência econômica dos Estados 
Unidos, pois as empresas são apenas montadoras dos produtos estadunidenses.  
A economia mexicana está em desenvolvimento, mas não possui a potência da 
estadunidense. O aluno que seleciona essa alternativa não reconhece a característica 
de apenas montagem das maquiladoras. 

b 
A economia canadense não possui influência mundial, já que não possui a força das 
economias estadunidense e chinesa. O aluno que seleciona essa alternativa confunde 
os dois países da América Anglo-Saxônica. 

c 
As empresas maquiladoras realizam o processo pesado das produções estadunidenses, 
que é a montagem deles. Os Estados Unidos conseguem essas vantagens econômicas 
devido à sua influência externa.  

d 
As empresas maquiladoras não são fruto do desenvolvimento tecnológico, já que elas 
não desenvolvem produtos, apenas os monta. O aluno, ao selecionar essa alternativa, 
não conhece as características desse tipo de empresa.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é promover uma análise, pelos alunos, dos impactos da influência 
geoeconômica dos Estados Unidos. Se os resultados não forem satisfatórios, apresente aos 
estudantes as vantagens locacionais que o México oferece aos EUA. Em seguida, mostre  
à turma um mapa, impresso ou projetado, que apresente a distribuição das empresas 
estadunidenses pelo mundo. Discuta com eles a influência mundial e questione as causas 
dessa situação. Essa atividade tem como objetivo apresentar, de forma visual, a influência 
dos EUA sobre o mundo. 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

3º bimestre – Gabarito 

 
8. Leia o texto a seguir, publicado em 2018: 

A Associação de Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja) informou 

nesta quinta-feira (15) que assinou um convênio com a Autoridade do Canal do Panamá 

(ACP), que administra a passagem marítima entre os oceanos Atlântico e Pacífico, para 

promover a utilização daquela via interoceânica para o transporte dos grãos produzidos 

no Brasil para os mercados da Ásia. 

Acordo avalia uso do Canal do Panamá para levar grãos do Brasil à Ásia. Agência Brasil, 15 mar. 2018.  

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-03/ 

acordo-estuda-uso-do-canal-do-panama-para-levar-graos-do-brasil-asia>. Acesso em: 26 out. 2018. 

O canal citado no texto sempre despertou o interesse dos Estados Unidos. A partir da leitura, 
é possível identificar como motivo desse interesse 

a) a busca dos EUA pelo controle do canal e pela facilidade do escoamento de seus produtos. 

b) a necessidade estadunidense de facilitar o transporte de pessoas e incentivar o turismo. 

c) a procura dos EUA por novos mercados consumidores, investindo no Panamá. 

d) a atração dos EUA pela beleza natural do Canal do Panamá. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

Habilidade 
(EF08GE09) Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, distribuição e intercâmbio 
dos produtos agrícolas e industrializados, tendo como referência os Estados Unidos da América 
e os países denominados de Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C8/U3 

Justificativas 

a 

O Canal do Panamá é uma importante via de transporte de mercadorias entre os 
Oceanos Atlântico e Pacífico. Os Estados Unidos têm interesse sobre o domínio do 
canal, para que possam controlar a passagem dos navios de carga e escoar sua 
produção por ele com maior facilidade.  

b 

O Canal do Panamá não liga os Estados Unidos a nenhum lugar, portanto, o domínio 
sobre ele não ajudaria no transporte de pessoas para esse país e nem aumentaria  
o turismo estadunidense. O aluno que seleciona essa alternativa não compreende  
a função do canal, que é o transporte de carga. 

c 
O interesse dos EUA não está no mercado consumidor do Panamá e, sim, no controle 
do canal. O aluno que assinala essa alternativa não compreendeu as vantagens desse 
canal para os países que exportam mercadorias.  

d 

As belezas naturais do Canal do Panamá não são o principal motivo do interesse 
estadunidense, já que a função econômica é mais relevante. O aluno, ao selecionar  
essa alternativa, não compara a função das belezas naturais com a função do 
escoamento da produção.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é observar o conhecimento do aluno em relação às formas de 
escoamento da produção e à influência dos Estados Unidos sobre o Canal do Panamá.  
Caso os resultados obtidos não sejam os esperados, leve os alunos a um laboratório de 
informática, caso haja disponibilidade, ou peça uma pesquisa para casa em sites que 
contenham imagens de satélite para identificar o Canal do Panamá. Peça que os alunos 
identifiquem a localização, a extensão e o fluxo do Canal e produzam um debate em sala  
de aula sobre sua importância a nível global. Dessa forma, os estudantes visualizarão como 
funciona esse canal tão importante para a economia mundial.  
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9. Analise o texto a seguir: 

A produção de café arábica da Colômbia aumentou em torno de 90% em 

apenas quatro safras seguidas, pois passou de 7,6 milhões de sacas de 60 kg da 

safra 2011/2012 para 14,6 milhões na safra 2016/2017. Esse resultado positivo do 

aumento expressivo da produção é atribuído diretamente a um programa bem -

sucedido de renovação das lavouras, implementado e apoiado pelo governo 

colombiano. Referido programa está garantindo recursos financeiros para que  

o país renove mais 100 mil hectares de café até 2024. Com isso, a produção  

colombiana deverá atingir 18 milhões de sacas brevemente. Até o momento o país 

já renovou 700 mil hectares de suas lavouras de café, no período de 2009 a 2017, 

cuja área total cultivada está estimada em 900 mil hectares. 

FERREIRA, Lucas T. Colômbia aumenta 90% da produção de café em quatro safras seguidas no período de 2011/2012 a 2016/2017. 

Embrapa, 27 mar. 2018. Disponível em: <www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/32898954/colombia-aumenta-90-da-

producao-de-cafe-em-quatro-safras-seguidas-no-periodo-de-20112012-a-20162017>. Acesso em: 26 out. 2018. 

A partir da leitura do texto, é possível identificar características da economia colombiana comuns 
à maioria dos países da América Latina, já que, assim como na Colômbia, a economia desses países 

a) possui a produção de café como uma parte central do PIB. 

b) tem investimentos públicos focados na produção orgânica. 

c) está em ascensão devido à produção da agricultura familiar. 

d) é baseada na produção e exportação de produtos primários. 
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Objeto de 

conhecimento 
Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

Habilidade 
(EF08GE08) Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África, 
assim como da potência estadunidense na ordem mundial do pós-guerra. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C9/U3 

Justificativas 

a 

Nem todos os países da América Latina possuem uma parte do PIB advinda da 
produção de café. Alguns países desenvolvem o cultivo de café, mas não é uma regra.  
O aluno que seleciona essa alternativa acredita que o cultivo de café é uma 
característica em comum das economias latino-americanas.  

b 

Os principais investimentos públicos dos governos latino-americanos são no agronegócio, 
que não cultiva produtos orgânicos. Esse tipo de agricultura apresenta um rendimento 
rápido aos países. O aluno que seleciona essa alternativa não conhece o tipo de 
agricultura realizado nos países latino-americanos. 

c 

As economias apresentam ascensão devido à produção do agronegócio e não  
à agricultura familiar, pois essa última é voltada para o abastecimento interno dos 
países, em geral. O aluno que seleciona essa alternativa confunde a agricultura familiar 
com a agricultura para exportação.  

d 
Assim como na Colômbia, os países da América Latina têm suas economias baseadas  
na exportação de produtos primários, como as commodities, sendo essa a posição deles 
na ordem econômica mundial, a de fornecedores de matérias-primas.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é que os alunos identifiquem uma característica em comum da economia 
da América Latina. Caso a turma não apresente resultados satisfatórios, divida-os em dois 
grupos, dos quais um pesquisará e representará os países desenvolvidos do mundo e o outro 
pesquisará e representará os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos do mundo. Os 
grupos deverão pesquisar sobre as principais atividades econômicas dos países escolhidos e 
simular relações econômicas com os colegas que representam outro grupo de países. Dessa 
forma, eles identificarão como funcionam as relações econômicas exteriores no mundo. 
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10. Leia o texto a seguir: 

Informações sobre o Tratado da Antártida: 

Local e data da Conclusão da Negociação: Washington, EUA, 1º/12/1959 

Natureza: Multilateral 

Abrangência: Global 

Ano de Entrada em Vigor do Ato: 1961 

Ano de Entrada em Vigor no Brasil: 1975 

Ano da Assinatura ou Adesão do Brasil: 1975 

Ratificação pelo Brasil: DLG nº 56, de 29/06/1975, publicado em 1º/07/1975 

Promulgação pelo Brasil: DEC nº 75.963, de 11/07/1975, publicado em 

14/07/1975, e DEC nº 94.401, de 03/06/1987, publicado em 04/06/1987 

Ministério do Meio Ambiente. Antártida - Tratado da Antártida.  

Disponível em: <www.mma.gov.br/informma/item/878-tratado-da-ant%C3%A1rtida.html>. Acesso em: 26 out. 2018. 

Após a análise do texto, assinale a alternativa que identifica um dos objetivos da assinatura do 
Tratado abordado no texto. 

a) Permitir a instalação de bases militares no continente. 

b) Garantir um governo para a gestão do território antártico. 

c) Proibir as ações de pesquisa desenvolvidas no território do continente. 

d) Impedir que as nações do mundo explorem economicamente a Antártida. 
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Objeto 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 C9/U3 

Justificativas 

a 

O Tratado da Antártida tem como objetivo a garantia da não instalação de bases 
militares no território do continente, para evitar que os países tenham a possibilidade 
de exercer qualquer domínio sobre a Antártida. O aluno que seleciona essa alternativa 
não compreende bem as proibições do Tratado. 

b 
O território antártico não possui um governo próprio e não pode sofrer o domínio por 
nenhum país do mundo. O aluno, ao selecionar essa alternativa, não compreendeu a parte 
do Tratado que determina que nenhum país pode reivindicar o domínio do continente. 

c 

As ações de pesquisa sobre o território antártico são permitidas pelo Tratado; o Brasil, 
inclusive, possui bases científicas e desenvolve estudos no continente. O aluno que 
seleciona essa alternativa não conhece as bases científicas brasileiras que existem  
na Antártida. 

d 
Um dos objetivos do Tratado é impedir que os países do mundo explorem a Antártida 
economicamente, com a extração de seus minerais, por exemplo.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é identificar os conhecimentos do aluno sobre o Tratado da Antártida. 
Caso a turma não obtenha um desempenho satisfatório, apresente aos alunos o texto do 
Tratado (disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D75963.htm. 
Acesso em: 26 out. 2018.) e incentive uma interpretação de cada tópico do texto. Além disso, 
enumere com os estudantes os países que assinaram o Tratado, analisando a posição 
geopolítica de cada um deles. O objetivo dessa atividade é promover uma análise do texto  
do Tratado da Antártida e uma reflexão sobre suas proposições e países signatários. 

 


