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Geografia – 9º ano 

3º bimestre – Gabarito 

1. O Oriente Médio, além de ser o berço das três principais religiões monoteístas do mundo 
contemporâneo – judaísmo, cristianismo e islamismo –, apresenta em seu território grande 
diversidade étnica. Estabeleça uma relação entre a diversidade étnico-religiosa e a origem dos 
conflitos presentes nessa região. 

 

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 C7/U3 

Grade de correção 

100% 
O aluno cita, entre outros aspectos, o processo de colonialismo/imperialismo europeu; 
o acirramento dos conflitos em decorrência de questões religiosas e disputas territoriais; 
e os conflitos religiosos e culturais entre as diferentes etnias do Oriente Médio. 

50% 
O aluno considera apenas as diferenças religiosas e étnicas entre os povos como 
causa dos conflitos, ignorando a territorialidade e a delimitação frágil de fronteira. 

0% 
O aluno não consegue estabelecer relações entre a diversidade étnico-religiosa e os 
conflitos territoriais presentes na região. 
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2. Observe os mapas a seguir. 

A partilha da Palestina 

Banco de imagens/Arquivo da editora   

 
Fonte: elaborados com base em DUBY, G. Atlas historique. Paris: Larousse, 2006. p. 181, 183. 

a) Explique os motivos dos conflitos entre árabes e israelenses. 

b) Cite ao menos três importantes marcos desses conflitos. 

 

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 Aberta Capítulo/Unidade C7/U3 

Grade de correção 

100% 

No item a, o aluno explica que os conflitos entre árabes e israelenses se relacionam 
com a disputa territorial pela Palestina; a imposição de valores ocidentais  
às tradições orientais; o desejo das potências capitalistas de estabelecer um  
ponto estratégico na mais rica região petrolífera do planeta, etc. 
No item b, o aluno elenca pelo menos três importantes marcos do conflito, como  
a criação do Estado de Israel (1948); a Guerra de Suez (1956); a Guerra dos Seis Dias 
(1967); a Guerra do Yom Kippur (1973), entre outros. 

50% 
O aluno apenas explica os motivos dos conflitos entre árabes e israelenses  
ou estabelece a cronologia dos contextos histórico e geopolítico. 

0% 
O aluno não explica os motivos dos conflitos entre árabes e israelenses nem 
estabelece a cronologia dos contextos histórico e geopolítico. 
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3. Três países - Cingapura, Coreia do Sul, Taiwan - e a cidade de Hong Kong, conhecidos como Tigres 
Asiáticos, eram considerados pobres até os anos 1960. Essa expressão foi utilizada como analogia 
entre a força, a agilidade e a audácia típicas de felídeos encontrados no sudeste do continente 
e o vigoroso crescimento dessas quatro economias.  

Cite e analise os fatores que contribuíram para esse processo. 
 

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 Aberta Capítulo/Unidade C10/U3 

Grade de correção 

100% 

O aluno explica que os Tigres Asiáticos apresentaram rápido crescimento econômico 
porque investiram em infraestrutura, educação, ciência e tecnologia; implantaram  
o modelo de plataformas de exportação; e promoveram a formação de mão de obra 
altamente qualificada. 

50% 
O aluno menciona apenas um fator responsável pelo crescimento do PIB dos países 
asiáticos. 

0% 
O aluno não identifica nenhum dos elementos que propiciaram o crescimento  
do PIB dos Tigres Asiáticos. 
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4. Observe o mapa a seguir. 

Ásia: áreas sísmicas e vulcanismo (2013) 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em CALDINI, Vera; ÍSOLA, Leda. Atlas geográfico Saraiva. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 169. 

a) De acordo com o mapa, o território japonês está sujeito a atividades sísmicas? Justifique. 

b) Indique sua localização no mapa. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Leitura e elaboração de mapas temáticos, croquis e outras formas de representação para 
analisar informações geográficas 

Habilidade 
(EF09GE15) Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em informações 
populacionais, econômicas e socioambientais representadas em mapas temáticos  
e com diferentes projeções cartográficas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C8/U3 

Grade de correção 

100% 
O aluno identifica que o arquipélago japonês está em uma faixa de atividade sísmica 
intensa - o Círculo de Fogo do oceano Pacífico -, e indica sua localização no mapa.  

50% 
O aluno indica que o Japão está sujeito a atividades sísmicas, mas não indica sua 
localização.  

0% O aluno não indica a atividade sísmica no território japonês nem o localiza no mapa.  
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5. Leia a notícia a seguir. 

[...] o posicionamento histórico da China, Índia e dos Estados Unidos era mais 

conservador alinhado a um discurso de que não podiam desacelerar o crescimento 

econômico. “Todos têm expressado sua preocupação [com a questão climática] e  

dissociado do discurso de que não podem reduzir as emissões para não comprometer 

o crescimento”, afirmou. 

CAMPOS, Ana Cristina. COP21 começa hoje com o desafio de chegar a novo acordo climático global. 30 nov. 2015.  

Disponível em: <www.ebc.com.br/noticias/internacional/2015/11/ 

cop21-comeca-hoje-com-o-desafio-de-chegar-novo-acordo-climatico>. Acesso em: 9 nov. 2018. 

A COP21 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2015) visava alcançar um 
acordo internacional sobre o clima, mas encontrou resistência por parte da China e de outros países. 

Identifique os motivos da resistência chinesa ao desenvolvimento de soluções ambientalmente 
sustentáveis. 

 

Objeto de 
conhecimento 

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

Habilidade 
(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as consequências  
dos usos de recursos naturais e das diferentes fontes de energia (tais como termoelétrica, 
hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes países. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C9/U3 

Grade de correção 

100% 

O modelo de desenvolvimento econômico adotado pela China resultou em um 
rápido crescimento urbano e industrial e, consequentemente, no enriquecimento 
do país, mesmo às custas do desgaste ambiental. Por isso, a China é 
frequentemente contrária à adoção de soluções sustentáveis para suas indústrias, 
que renderiam menos e seriam menos lucrativas. 

50% 
O aluno menciona apenas que a adoção de soluções ambientalmente sustentáveis 
seria prejudicial ao crescimento da indústria chinesa. 

0% 
O aluno não aponta como as soluções ambientalmente sustentáveis poderiam 
prejudicar a indústria chinesa. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

3º bimestre – Gabarito 

6. Disputas territoriais importantes que afetam as relações diplomáticas entre a Índia e a China 
podem ser atribuídas: 

a) ao histórico de ocupação e descolonização por potências imperialistas. 

b) à aproximação com o modelo político socialista expansionista. 

c) ao histórico de guerras e deslocamentos ou apropriações por grupos islâmicos xiitas. 

d) à herança política dos processos de descolonização após a Segunda Guerra Mundial. 

 

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 C9/U3 

Justificativas 

a 
A Ásia meridional passou por um longo processo de colonialismo por parte de potências 
europeias. A descolonização contribuiu para um processo de instabilidade regional, 
sobretudo na Caxemira, objeto de disputa territorial entre a Índia, o Paquistão e a China. 

b Somente a China se aproximou do modelo socialista. 

c 
As guerras e os deslocamentos ou apropriações do território pela população têm 
promovido novos contornos territoriais, mas não foram, na China, protagonizadas  
por grupos islâmicos. 

d As disputas territoriais na Ásia são anteriores à Segunda Guerra Mundial. 
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7. Observe o mapa a seguir.  

Índice de desenvolvimento humano nos países asiáticos (2015) 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em <https://commons.wikimedia.org/wiki/ 

File:Asian_countries_by_Human_Development_Index_(2015).png>. Acesso em: 19 nov. 2018. 

A partir da análise do mapa, é possível verificar a ocorrência de: 

a) baixos índices de desenvolvimento humano, em decorrência do processo de ocupação. 

b) elevados índices de desenvolvimento humano, devido à adoção de agricultura de ponta e 

amplamente mecanizada. 

c) índices menores que 0,6, em virtude do grande desempenho dos setores industrial e terciário. 

d) índices variados, pela diversidade dos níveis de industrialização e mecanização dos países. 
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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 C10/U3 

Justificativas 

a 
Os países do continente asiático apresentam IDHs profundamente variados, oscilando 
de 0,45 a 0,9 ou mais. 

b 
Alguns países asiáticos apresentam economia centrada na agricultura, porém essa 
atividade não potencializa o IDH. 

c 
O maior desempenho dos setores industrial e terciário promove a elevação do IDH,  
e não sua redução. 

d 
Os países do Sul, Sudeste e Leste asiáticos apresentam grandes diferenças em seus 
estágios econômicos, sobretudo em razão dos níveis de industrialização e mecanização 
desses países, o que resulta em índices de desenvolvimento humano variados. 
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8. Observe as pirâmides etárias abaixo. 

Japão: pirâmides etárias 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em <https://commons.wikimedia.org>. Gráficos elaborados a partir da instituição oficial de pesquisa  

e censo demográfico no Japão, e-Stat, disponível em: <www.e-stat.go.jp>. Acesso em: 18 out. 2018. 

Atualmente, o Japão é uma das quatro maiores economias do mundo, com enorme destaque na 
produção industrial, sobretudo de produtos com alta tecnologia agregada. 

Assinale a alternativa que relaciona corretamente a ascensão industrial e tecnológica japonesa à 
transformação populacional. 

a) A alta taxa de natalidade em 2010 se deve ao incremento tecnológico do país. 

b) O Japão está passando por um processo de transição demográfica, incentivado pelo intenso 

desenvolvimento tecnológico, o que acaba por diminuir a taxa de reposição populacional. 

c) A transformação populacional no Japão relaciona-se ao aumento da taxa de natalidade, 

diretamente relacionada à melhoria das tecnologias no campo da medicina. 

d) O envelhecimento da população está associado à estagnação da produção industrial e à 

interferência internacional. 
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Objeto de 
conhecimento 

Transformações do espaço na sociedade urbano-industrial 

Habilidade 
(EF09GE11) Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo  
de industrialização com as transformações no trabalho em diferentes regiões do mundo  
e suas consequências no Brasil. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C8/U3 

Justificativas 

a A taxa de natalidade japonesa vem diminuindo. 

b 
A transição demográfica é um processo natural pelo qual passam os países que  
se desenvolvem. 

c 
A taxa de natalidade vem apresentando uma queda, o que reflete no atual quadro 
populacional do Japão, em virtude do modelo de trabalho adotado no país. 

d 
Apesar de a industrialização japonesa não crescer no mesmo passo que em décadas 
anteriores, a população continua diminuindo. 
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9. Observe o mapa topográfico e o de densidade demográfica do Japão. 

Mapa topográfico  

do Japão 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Densidade demográfica  

no Japão (2000) 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborados com base em IBGE. Atlas geográfico  

escolar. 7. ed. Rio de Janeiro, 2016. p. 50-51 

Fonte: elaborado com base em CHARLIER, Jacques (Dir.).  

Atlas du 21 e siècle. Groningen: Wolters-Noordhoff/ 

Paris: Nathan, 2014. p. 120 

Assinale a alternativa que relaciona corretamente as informações apresentadas em ambos os mapas. 

a) As áreas com maiores altitudes têm maior concentração populacional por causa da 

disponibilidade de recursos naturais. 

b) Pela análise do mapa de densidade demográfica, é possível concluir que o Japão é um país 

muito populoso. 

c) As regiões de menor altitude são as mais densamente povoadas, pois o relevo acidentado 

inviabiliza o processo de ocupação. 

d) A elevada densidade demográfica pode ser explicada pela alta taxa de natalidade. 
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Objeto de 
conhecimento 

Leitura e elaboração de mapas temáticos, croquis e outras formas de representação para 
analisar informações geográficas 

Habilidade 
(EF09GE15) Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em informações 
populacionais, econômicas e socioambientais representadas em mapas temáticos  
e com diferentes projeções cartográficas. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C8/U3 

Justificativas 

a Os picos apresentam baixo grau de ocupação, pois a altitude é um fator limitante.  

b 
O mapa se refere à densidade demográfica do Japão, ou seja, à quantidade  
de habitantes por quilômetro quadrado. Nesse sentido, é possível concluir que o país  
é muito povoado. 

c 
O relevo é um dos fatores preponderantes na distribuição da população pelo território 
japonês – o qual sofreu intensos processos geológicos –, à medida em que as elevadas 
altitudes limitam a ocupação humana.  

d 
A taxa de natalidade tem diminuído no Japão a cada ano e não tem relação com  
o relevo ou a ocupação do território. 
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10. Observe o mapa a seguir. 

Ásia: densidade demográfica (2000) 

Reprodução/SEDAC/Universidade de Columbia, Nova York, EUA 

 
Disponível em: <http://sedac.ciesin.columbia.edu/downloads/maps/nagdc/nagdc-population- 

landscape-climate-estimates-v3/place3-popdens-2000-asia.jpg>. Acesso em: 18 out. 2018. 

Com base na análise do mapa e em seus conhecimentos, é possível afirmar que: 

a) a porção do continente onde se localiza a Rússia é a mais densamente povoada da Ásia. 

b) a região onde se localiza a Índia é pouco povoada, devido à intensa poluição do rio Ganges. 

c) os países com maior IDH são mais povoados. 

d) a dinâmica populacional do continente asiático está atrelada a causas diversas: histórica, 

topográfica, geográfica, política, entre outras. 
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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 C10/U3 

Justificativas 

a A região onde se localiza a Rússia é pouco povoada, principalmente pela extensão do país.  

b 
Apesar de a poluição do rio Ganges afetar a vida dos indianos, esse fator não leva  
à redução da população do país; pelo contrário, a Índia é um dos países mais populosos 
do mundo. 

c 
Não há uma relação direta entre os países com maior IDH e os mais povoados.  
A Rússia, por exemplo, tem um alto IDH, mas é um dos países com a menor densidade 
populacional.  

d 
A dinâmica populacional asiática não está atrelada a um fator específico, mas a causas 
diversas (histórica, topográfica, geográfica, política, etc.), que variam de uma região 
para outra. 
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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. 

 

A identificação das diferentes manifestações culturais de minorias étnicas – especialmente 

na Ásia, continente marcado por diversas configurações populacionais, políticas, religiosas e  

culturais – é essencial para a compreensão das características geopolíticas de uma região, sobretudo, 

para o desenvolvimento de um olhar mais tolerante e respeitoso em relação às diferenças. 

Atividade 

Proponha aos alunos uma pesquisa histórica sobre uma minoria étnica asiática, discorrendo 

sobre sua história, seus costumes, etc. Peça-lhes que registrem essas informações no caderno e as 

apresentem aos colegas. Na sequência, promova uma discussão sobre a relação entre a história,  

a geografia e a configuração cultural de determinado povo. Ressalte que respeitar as diferenças é  

essencial para preservar as histórias de cada povo.  

 

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. 

 

É importante que os alunos compreendam as transformações territoriais, sobretudo aquelas 

decorrentes de conflitos (internos ou externos). Espera-se que os alunos reconheçam que a determinação 

de fronteiras é dinâmica e pouco resolvida em alguns países, e que ainda hoje ocorre de modo 

particularmente tenso, sobretudo na Ásia. 

Atividade 

Apresente aos alunos um mapa que mostre a configuração territorial do Oriente Médio, uma 

das principais áreas estratégicas do mundo, em virtude de sua localização e de sua relevância econômica. 

Em seguida, promova uma discussão coletiva e pergunte a eles por que a definição de fronteiras 

nessa região é especialmente tensa e como essa situação afeta a vida das populações que ali vivem. 
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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. 

 

Além das transformações socioespaciais decorrentes do processo de industrialização, é 

fundamental que os alunos compreendam as dinâmicas referentes à produção, à distribuição e  

à circulação de mercadorias. 

Atividade 

Solicite aos alunos que se organizem em grupos e realizem uma pesquisa sobre as atividades 

industriais na Índia e na China. Para isso, distribua atlas, livros, reportagens e outros materiais de 

consulta. Discuta com os alunos como a evolução nos meios de transporte facilitou a distribuição de 

produtos, destacando a forte presença, em todo o mundo, de produtos produzidos na Ásia. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Transformações do espaço na sociedade urbano-industrial 

Habilidade 
(EF09GE11) Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo  
de industrialização com as transformações no trabalho em diferentes regiões do mundo  
e suas consequências no Brasil. 

 

Espera-se que os alunos percebam as diferenças socioespaciais presentes no contexto econômico 

global, focando, especialmente, as especificidades do continente asiático, como a história do Japão, 

dos Tigres Asiáticos e também a da China. 

Atividade 

Organize a turma em grupos de três ou quatro alunos. Peça-lhes que pesquisem as 

transformações ocorridas no território japonês de 1868 até os dias atuais, registrando-as em uma linha 

do tempo. Solicite aos grupos que compartilhem o resultado dessa atividade com os colegas, verificando 

semelhanças e diferenças entre as linhas do tempo construídas. A intenção é que, dessa maneira, os 

alunos sejam capazes de estabelecer relações entre a economia e as dinâmicas territoriais. 
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Objeto de 
conhecimento 

Leitura e elaboração de mapas temáticos, croquis e outras formas de representação para 
analisar informações geográficas 

Habilidade 
(EF09GE15) Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em informações 
populacionais, econômicas e socioambientais representadas em mapas temáticos  
e com diferentes projeções cartográficas. 

 

A leitura de mapas e outras representações gráficas sobre diferentes regiões geográficas é 

essencial para a compreensão das dinâmicas da geopolítica global e nacional.  

Atividade 

Peça aos alunos que, em casa, pesquisem dados e informações numéricas sobre o continente 

asiático, focando um tópico específico, como população, clima, topografia, economia, política ou 

idioma. Informe-os de que devem registrar as informações no caderno. Providencie previamente 

cópias do mapa mudo da Ásia e entregue-as aos alunos, para que, em sala de aula, produzam um 

mapa temático relacionado ao tópico pesquisado, que deve vir acompanhado de legenda. Na 

sequência, recolha os mapas e distribua-os aleatoriamente entre a turma. Solicite aos alunos que 

interpretem as informações ali presentes e produzam um texto com a análise do mapa que 

receberam. A atividade pode ser realizada em grupos.  

 

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. 

 

A topografia, a geografia, a história e a política, entre outros fatores, influenciam o processo 

de ocupação e uso da terra em países de todo o mundo, o qual não se dá, portanto, de forma 

aleatória ou acidental. 

Atividade 

Solicite aos alunos que realizem, individualmente, uma pesquisa sobre as atividades econômicas 

desenvolvidas no Sul, no Sudeste e no Leste asiáticos, associando-as à ocupação e aos usos da terra. 

Disponibilize atlas, livros, reportagens e outros materiais que auxiliem na realização da pesquisa. 

Proponha-lhes ainda que elaborem no caderno uma tabela comparativa entre essas três regiões do 

continente asiático. Pretende-se, com isso, que os alunos percebam a relação entre as dinâmicas 

naturais, a ocupação e os usos da terra. 

 

  



 

 

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 
(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as consequências  
dos usos de recursos naturais e das diferentes fontes de energia (tais como termoelétrica, 
hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes países. 

 

O desenvolvimento das tecnologias, assim como sua obsolescência, se dá em um ritmo cada 

vez mais acelerado. Solucionar a questão das consequências ambientais causadas pelo desenvolvimento 

humano é um dos maiores desafios do século XXI, a nível global . É necessário que os alunos 

compreendam como os países estão se empenhando para resolver essa situação. 

 

Atividade 

Peça aos alunos que pesquisem as principais fontes de energia utilizadas nos países asiáticos, 

apontando se condizem ou não com o modelo político-ambiental e a escala de produção desses 

locais. Depois, ajude-os a relacionar os países que mais investem no desenvolvimento de tecnologias 

e suas principais matrizes energéticas. Por fim, solicite aos alunos que pesquisem sobre o Acordo de 

Paris e quais são os países asiáticos que assinaram o acordo, destacando o cumprimento ou não 

dos termos acertados.  


