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1. Leia a manchete a seguir e responda ao que se pede. 

O carvão queima o futuro da Austrália 

ANA Maria. Carta Capital, 18 mar. 2015. Disponível em: <http://envolverde.cartacapital.com.br/ 

o-carvao-queima-o-futuro-da-australia/>. Acesso em: 31 out. 2018. 

O carvão mineral é a principal fonte de energia da Austrália e um dos principais produtos de 
exportação desse país. Não há dúvidas sobre a importância econômica desse minério, porém há 
algumas questões a serem levantadas em relação a sua exploração e seu consumo. Aponte quais 
são essas questões. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

4º bimestre – Avaliação 

2. Leia a manchete a seguir e responda ao que se pede. 

Austrália pode perder 1 milhão de turistas por ano por causa do branqueamento 

da Grande Barreira de Corais 

ANA Maria. Carta Capital, 24 jun. 2016. Disponível em: <http://envolverde.cartacapital.com.br/australia-pode-perder-1-milhao- 

de-turistas-por-ano-por-causa-do-branqueamento-da-grande-barreira-de-corais/>. Acesso em: 31 out. 2018. 

De acordo com a manchete, explique: 

a) Quais ações realizadas na Austrália afetam esse ecossistema. 

 

 

 

 

b) Quais seriam as consequências, para esse país, de uma possível morte da Grande Barreira de 

Corais. 

 

 

 

 

3. Leia a manchete a seguir, sobre as ilhas da Micronésia, e responda ao que se pede. 

Bombardeios da 2ª Guerra não acabaram com a beleza de ilhas 

G1, 2 jun. 2017. Disponível em: <http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2017/06/bombardeios- 

da-2-guerra-nao-acabaram-com-beleza-de-ilhas.html>. Acesso em: 2 nov. 2018. 

Sabendo da desigualdade econômica dos países pertencentes a essa região, identifique a principal 
diferença entre as atividades econômicas realizadas nessas ilhas e em países desenvolvidos. 
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4. Os costumes dos povos nativos do Ártico sofreram mudanças após a colonização canadense, 
porém ainda mantiveram sua identidade. A criação do território Nunavut é um reconhecimento 
do governo canadense aos costumes e à identidade do povo nativo. Explique a importância dessa 
atitude do governo canadense e de outras políticas que visam à manutenção dos costumes e da 
identidade de povos nativos. 

 

 

 

 

 

5. Leia o trecho a seguir. 

Se dividirmos cada hemisfério terrestre pelo critério das latitudes, teremos: 

  0°-30° ............. Baixas latitudes 

30°-60°.............. Médias latitudes 

60°-90°.............. Altas latitudes 

Essa setorização é tarefa preliminar quando se pretende fazer um estudo de 

geografia física em macroescala. Assim se definem as zonas climáticas e estas, por sua 

vez, explicam os grandes biomas e os mecanismos principais que regem os processos 

hidrológicos e geomorfológicos. 

CONTI, José Bueno; FURLAN, Sueli Angelo. As características climáticas do território brasileiro. 

In: ROSS, Jurandir L. Sanches (Org.). Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2003. p. 101. 

De acordo com as informações do texto sobre domínios morfoclimáticos, compreende-se que: 

a) as latitudes são fatores predominantes sobre os climas ao redor do mundo. 

b) as florestas tropicais fazem parte do domínio morfoclimático da Nova Zelândia. 

c) na Oceania ocorre somente a presença dos climas temperados, tropicais e equatoriais. 

d) grande parte do território presente nas médias latitudes possui domínios morfoclimáticos bem 

diferentes aos do Brasil. 

e) por ter parte do território em baixa e média latitudes, a Oceania apresenta clima semelhante 

ao do Brasil. 
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6. Leia a seguir abaixo e responda ao que se pede. 

Terremoto atinge o norte da Nova Zelândia 

EFE. G1, 10 set. 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/09/10/ 

terremoto-atinge-o-norte-da-nova-zelandia.ghtml>. Acesso em: 2 nov. 2018. 

A localização do arquipélago e as características físico-naturais da Nova Zelândia significam que: 

a) o relevo da Nova Zelândia tem predomínio de terras baixas, abaixo do nível do mar. 

b) o arquipélago está localizado em um dobramento entre as placas tectônicas das Filipinas e do 

Pacífico. 

c) os abalos sísmicos que ocorrem na Nova Zelândia são resultantes das movimentações de 

placas tectônicas.  

d) a Austrália sente abalos sísmicos muito intensos por estar próxima à borda de contato entre 

placas tectônicas. 

e) a Nova Zelândia não se destaca mundialmente na produção de produtos agropecuários por ter 

uma extensão territorial não muito grande. 
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7. Leia, a seguir, a resposta do antropólogo Ranginui Walker quando questionado sobre como a 
cultura Maori interage com a cultura europeia na Nova Zelândia. 

O povo maori foi marginalizado pela colonização – marginalizado, dominado e 

excluído das estruturas e instituições do Estado. Em consequência disso, e do 

progressivo reconhecimento dos Maori nos últimos 25 anos, temos exigido o direito 

de ser representados em todas as instituições do Estado, que agora recruta Maoris 

para seus quadros de funcionários, procurando dar uma dimensão maori às suas 

atividades. [...] Atualmente, todos os departamentos de Estado têm consultores maori. 

Algumas vezes ouvem o que eles dizem, outras os ignoram, mas de qualquer forma 

isso é algo extremamente novo. 

WALKER, Ranginui. Identidade e antropologia Maori na Nova Zelândia. Revista Mana – Estudos de Antropologia Social. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93131997000100007>. Acesso em: 2 nov. 2018. 

Esse trecho evidencia a hegemonia europeia na colonização de novas terras. Com base em seus 
conhecimentos sobre a colonização europeia na Oceania e em outros territórios, percebe-se que: 

a) o relato feito pelo antropólogo não se aplica a todos os povos colonizados, pois, em algumas 

regiões, colonizadores europeus e povos nativos tiveram boa relação, convivendo 

pacificamente. 

b) a ocupação inglesa na costa da Austrália fez com que os aborígenes migrassem 

voluntariamente para o interior do país. 

c) o respeito e o reconhecimento dos costumes dos povos nativos fizeram com que muitos 

governos adotassem recentemente políticas para reparar a violência e a opressão cometidas 

pelos colonizadores. 

d) a políticas citadas no texto são aplicadas em países cuja maioria da população tem ascendência 

europeia, como é o caso da Nova Zelândia. 

e) o grande desenvolvimento comercial da população Maori impressionou os ingleses, 

considerados os primeiros europeus a chegar a essas terras.  
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8. Sobre o antropólogo Ranginui Walker, citado na questão anterior, leia o primeiro parágrafo da 
entrevista: 

Ranginui Walker é antropólogo e chefe do Departamento de Estudos Maori da 

Universidade de Auckland desde 1992, além de dirigente do Conselho do Distrito 

Maori de Auckland e membro fundador do Conselho Maori da Nova Zelândia. Sua 

trajetória vincula-se estreitamente às lutas pela obtenção de direitos políticos e 

melhorias na condição social dos Maori, nas quais desempenhou papel de destaque 

nos últimos anos. 

WALKER, Ranginui. Identidade e antropologia Maori na Nova Zelândia. Revista Mana – Estudos de Antropologia Social. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93131997000100007>. Acesso em: 2 nov. 2018. 

Releia também o texto da questão anterior. Sabendo da relação que os colonizadores europeus 
tiveram com os povos nativos na Oceania, é possível afirmar, sobre a situação dos povos originários 
desse continente, que: 

a) os aborígenes da Austrália são reconhecidos da mesma forma com políticas na obtenção de 

direitos e melhorias na condição social. 

b) os povos nativos estão sendo ressocializados com grande pressão por parte do Supremo 

Tribunal, segundo o texto da questão anterior, como no caso dos Maoris. 

c) a criação de políticas que incentivam o reconhecimento das diferentes manifestações culturais 

não muda as consequências do fato histórico que já aconteceu. 

d) a Nova Zelândia é importante exemplo de reparação histórica da população nativa e seus 

descendentes. 

e) a ausência de uma discussão mais marcada sobre a manutenção de manifestações culturais 

indica que a colonização foi mais branda na Oceania. 
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9. Leia o trecho a seguir, de um artigo sobre produção de carne bovina publicada pelo Centro de 
Estudo Avançados em Economia da Universidade de São Paulo (CEPEA-USP). 

Mesmo com um rebanho do tamanho [do rebanho] do estado de Mato Grosso, 

a Austrália está entre os três maiores exportadores mundiais de carne bovina, atrás do 

Brasil e à frente dos Estados Unidos. Enquanto os australianos embarcam 

praticamente metade de sua produção, o Brasil exporta, em média, apenas 20%. 

ZEN, S. et al. Queda no rebanho da Austrália pode favorecer exportação brasileira. CEPEA/ESALQ, 23 jan. 2017. Disponível em: 

<https://www.cepea.esalq.usp.br/br/releases/boi-cepea-queda-no-rebanho-da-australia-pode-favorecer-exportacao-brasileira.aspx>. 

Acesso em: 23 nov. 2018. 

De acordo com o texto e seus conhecimentos sobre a produção de carne bovina na Oceania, 
marque a alternativa correta: 

a) O Brasil perderá o mercado de exportação de carne bovina da China para a Austrália. 

b) A Austrália tem um rebanho maior que o do Mato Grosso, importante estado produtor de 

gado no Brasil. 

c) A Austrália e a Nova Zelândia são vistas pelo governo brasileiro como grandes concorrentes na 

área de exportação de carne bovina. 

d) O Brasil perde grande parte do mercado de exportação de carne bovina e de leite e laticínios 

por ter uma desvantagem no tamanho do rebanho no país. 

e) O Brasil e a Nova Zelândia consideram importante uma parceria entre os países, fazendo um 

intercâmbio de tecnologia, mesmo com grande produção e exportação pecuária. 
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10. Observe o mapa de climas e correntes marítimas e responda à pergunta. 

Reprodução/IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Tipos de clima a partir da classificação de Köpen 

 
Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. p. 52. 

Com base na leitura do mapa e em seus conhecimentos, compreende-se que: 

a) as zonas polares são isoladas tanto territorialmente, como pelos domínios morfoclimáticos, 

por isso não devem ser áreas de grande preocupação para pesquisas. 

b) por apresentar clima polar, temperaturas muito extremas para a manutenção da vida, as 

regiões de alta latitude não abrigam povos nativos. 

c) a Antártida não gerou disputa territorial por sua exploração econômica, dado o reconhecimento 

da importância de seu clima em escala mundial.  

d) o Ártico não apresenta importância econômica, pois, por ser coberto de gelo, impossibilita 

qualquer atividade econômica em seu território.  

e) podemos observar a importância da Antártida pela quantidade de correntes marítimas frias 

que deram origem ao continente. 


