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Geografia – 8º ano 

4º bimestre – Gabarito 

Leia o texto a seguir, que indica uma característica dos fluxos de migração envolvendo dois países, 
e responda às questões 1 e 2. 

EUA iniciam envio da Guarda Nacional para fronteira com o México 

Os Estados Unidos começaram [...] o envio de militares da Guarda Nacional 

para a fronteira com o México, após ordem dada esta semana pelo presidente  

Donald Trump, com o objetivo de combater a imigração irregular até a finalização 

da construção do muro. 

EUA iniciam envio da Guarda Nacional para fronteira com o México. Agência Brasil, 7 abr. 2018.  

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-04/ 

eua-iniciam-envio-da-guarda-nacional-para-fronteira-com-o-mexico>. Acesso em: 14 out. 2018. 

1. Indique a principal área de origem dos imigrantes no fluxo migratório de que trata o texto e os 
principais fatores que os levam a realizar esse deslocamento. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Diversidade e dinâmica da população mundial e local 

Habilidade 
(EF08GE04) Compreender os fluxos de migração na América Latina (movimentos voluntários 
e forçados, assim como fatores e áreas de expulsão e atração) e as principais políticas 
migratórias da região. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C17/U7 

Grade de correção 
✓ 

Espera-se que os alunos indiquem que o principal local de origem dos imigrantes  
é a América Latina e que os fatores que levam os imigrantes a realizar esse 
deslocamento são a busca por melhores condições de vida e a procura por 
oportunidades de emprego. 

 Algumas respostas diversas podem surgir, todavia, sem apontar as áreas de atração 
e expulsão nem os fatores que levam as pessoas a realizar esse tipo de movimento. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar a habilidade dos alunos de reconhecer as áreas de atração  
e expulsão e os fatores que levam aos movimentos migratórios entre América Latina e 
Estados Unidos. Caso os resultados, de modo geral, revelem-se insatisfatórios, apresente  
aos alunos informações sobre migrações recentes envolvendo os Estados Unidos e o México. 
Projete esses dados estatísticos (taxas de imigração e número de imigrantes no México e nos 
Estados Unidos) ou, na ausência de recurso de projeção, anote-os na lousa. Então, promova 
um debate, ressaltando que toda a América Latina tem se constituído em uma área de 
expulsão, e os Estados Unidos, de atração. Conduza a discussão de modo que os alunos 
compreendam os motivos dessa dinâmica populacional, tanto para a expulsão quanto para  
a atração. A atividade ora proposta permite reforçar o conteúdo, com vistas a que os alunos 
dimensionem, de maneira concreta, esse fluxo migratório. 
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Geografia – 8º ano 
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2. Destaque os motivos das tensões e dos conflitos na região, citando as políticas desenvolvidas por 
parte dos Estados Unidos a que o texto faz referência. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

Habilidade 
(EF08GE11) Analisar áreas de conflito e tensões nas regiões de fronteira do continente latino-
americano e o papel de organismos internacionais e regionais de cooperação nesses cenários. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C17/U7 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos relatem que a fronteira entre os dois países é vigiada 
permanentemente, a partir do desenvolvimento de política de controle e combate 
aos movimentos migratórios ilegais que buscam entrar no território estadunidense 
de qualquer forma. Ainda, almeja-se que, da leitura do texto que dá suporte à 
questão, os alunos citem pelo menos duas dessas políticas: o envio de forças 
armadas e a construção do muro. 

 
É possível que surjam outras repostas, porém, sem que relacionem o acirramento da 
política de controle por parte dos Estados Unidos indicada pelo texto ao problema 
da imigração ilegal, tampouco que citem o envio das forças armadas e a construção 
do muro como exemplos de tal política. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é aferir a compreensão dos alunos sobre as tensões e os conflitos 
relacionados às regiões de fronteiras na América. Nesse caso, o acirramento de tensões e 
conflitos na fronteira entre Estados Unidos e México é a principal temática. Caso o 
rendimento, de modo geral, mostre-se insuficiente, selecione previamente algumas notícias 
de jornais impressos ou da internet que abordem o tema. Projete-as ou, na ausência de 
recurso de projeção, antes, imprima-as em formato A4 e distribua as cópias aos alunos. 
Então, questione-os se há uma tendência de acirramento das tensões na fronteira e o que os 
levou a tais conclusões. Prossiga escrevendo na lousa os principais pontos das contribuições 
dos alunos e peça a eles que anotem essa síntese em seus cadernos. Essa atividade tem o 
propósito de criar oportunidades para a discussão das tensões, dos conflitos e das políticas 
nas áreas da fronteira, possibilitando o reforço da habilidade tratada na questão. 
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3. Leia o texto a seguir: 

Agricultura familiar nos EUA: concentrada, rica, mas também vulnerável 

Uma das razões para isso é o nível tecnológico das fazendas: não só as exigências 

do inverno rigoroso e de grandes áreas de semiárido, que não permite uma agricultura 

meramente extrativa e artesanal, bem como a longa tradição de pesquisa agrícola 

pública, iniciada em 1875, conduziram à consolidação de sistemas de produção agrícola 

intensivos em conhecimentos e tecnologia. 

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Agricultura familiar nos EUA: concentrada, rica, mas também vulnerável.  

14 set. 2017. Disponível em: <https://www.embrapa.br/agropensa/busca-de-noticias/-/noticia/27400490/agricultura-familiar- 

nos-eua-concentrada-rica--mas-tambem-vulneravel>. Acesso em: 14 out. 2018. 

Explique de que modo ocorre a produção agrícola referida no texto. 
 

Objeto de 
conhecimento 

Os diferentes contextos e os meios técnico e tecnológico na produção 

Habilidade 
(EF08GE13) Analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico na caracterização 
dos tipos de trabalho e na economia dos espaços urbanos e rurais da América e da África. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C18/U7 

Grade de correção 

✓ 
Espera-se que os alunos relatem que, nos Estados Unidos, a produção agrícola está 
concentrada nas grandes propriedades, com elevado uso de modernas tecnologias, 
como máquinas, tratores, semeadeiras, entre outros, em detrimento do uso da  
mão de obra humana. 

 
Algumas respostas diversas podem aparecer, todavia, sem a identificação de que  
o trabalho na produção agrícola familiar dos Estados Unidos tem por base o uso  
de modernas tecnologias. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão objetiva averiguar a habilidade dos alunos de identificar os tipos de trabalho  
e a influência dos desenvolvimentos científico e tecnológico dos Estados Unidos, demandando 
o estabelecimento da relação entre a característica do espaço rural apresentada no texto  
e o maior uso de modernas tecnologias em detrimento do uso de mão de obra humana.  
Caso o desempenho, em geral, tenha sido insuficiente, proponha aos alunos uma pesquisa, 
para realizar em casa, sobre as características da agricultura familiar no Brasil e nos Estados 
Unidos. Na aula seguinte, elabore na lousa uma tabela com duas colunas: uma para 
agricultura familiar brasileira e a outra para a estadunidense. Em uma abordagem dialogada, 
preencha as características respectivas conforme a colaboração dos alunos a partir da 
pesquisa que realizaram sobre cada forma de agricultura familiar. A atividade ora proposta 
propicia que os alunos consolidem o conhecimento sobre os desenvolvimentos tecnológico  
e científico no contexto em análise, qual seja, a agricultura na América do Norte.  
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4. Leia, a seguir, a manchete de uma reportagem jornalística: 

Empresas brasileiras participarão de programa tecnológico no Vale do Silício 

GOVERNO DO BRASIL. Empresas brasileiras participarão de programa tecnológico no Vale do Silício. 7 mar. 2016, atualizado em  

23 dez. 2017. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2016/03/empresas-brasileiras- 

participarao-de-programa-tecnologico-no-vale-do-silicio>. Acesso em: 14 out. 2018. 

Analise o polo industrial apontado na manchete considerando o contexto da desconcentração das 
atividades econômicas estadunidenses e a importância da participação de empresas brasileiras 
no programa. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Os diferentes contextos e os meios técnico e tecnológico na produção 

Habilidade 
(EF08GE14) Analisar os processos de desconcentração, descentralização e recentralização 
das atividades econômicas a partir do capital estadunidense e chinês em diferentes regiões 
no mundo, com destaque para o Brasil. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C18/U7 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos expliquem que o Vale do Silício é o maior tecnopolo do 
mundo e surgiu com a expansão e a desconcentração das atividades econômicas  
nos Estados Unidos, ou seja, com a industrialização da porção oeste do país, a última  
a passar pelo processo. E, ainda, que indiquem que a participação de empresas 
brasileiras no programa é importante para que integrem essa reunião de empresas de 
alta tecnologia, como a de computadores e de programas e sistemas computacionais, 
pois esse intercâmbio é fundamental para as diferentes empresas do mundo. 

 

Algumas respostas diversas podem surgir, todavia, sem demonstrar o entendimento 
de que o Vale do Silício é a principal área de expansão do oeste estadunidense e, 
portanto, sem identificar que se trata de uma área de extremo destaque mundial, 
reunindo empresas de alta tecnologia, bem comas sedes de várias delas, o que 
confere importância ao intercâmbio com as empresas brasileiras. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é aferir a compreensão dos alunos sobre a desconcentração econômica 
dos Estados Unidos, a consequente formação de áreas de importância mundial como o Vale do 
Silício e as principais dinâmicas que envolvem as atividades econômicas. Casos o rendimento, 
em geral, tenha sido insuficiente, em um primeiro momento, com o apoio de um mapa do 
território estadunidense, evidencie a desconcentração do nordeste desse país para os 
diferentes lugares, em especial para o oeste. Na sequência, apresente a lista das principais 
empresas que têm suas sedes no Vale do Silício ou que tenham surgido nessa região. Aponte  
os principais ramos de atuação dessas empresas. Em seguida, promova um debate com os 
alunos sobre a importância para o mundo e o interesse das empresas brasileiras em participar 
da dinâmica no Vale do Silício. Essa atividade tem o intuito de esclarecer aos alunos como  
a desconcentração é especializada, os principais motivos que levaram a esse processo, assim 
como a importância dessas novas áreas para a dinâmica produtiva em diferentes escalas. 
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5. Leia o texto a seguir, que indica uma mudança política dos Estados Unidos sobre a relação industrial 
na fronteira com o México: 

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu impor "um 

imposto fronteiriço importante" às empresas que transferirem sua produção para o 

exterior e venderem mercadorias para os Estados Unidos.  

TRUMP promete taxar empresas que levarem sua produção para o exterior. Agência Brasil, 12 jan. 2017. 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-01/trump-promete- 

taxar-empresas-que-levarem-sua-producao-para-o-exterior>. Acesso em: 14 out. 2018. 

Indique o nome que essas empresas de fronteira recebem no México e explique como ocorreu 
o processo de implantação de tais empresas em seu território. 

 

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 C18/U7 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos indiquem que essas empresas são chamadas demaquiladoras 
e que o processo ocorreu quando muitas filiais de empresas estadunidenses passaram 
por uma desconcentração e começaram a se instalar no México, em especial,  
nas cidades fronteiriças (como Juárez e Tijuana), em busca de menores custos de 
produção: mão de obra barata, menores impostos, entre outras vantagens locacionais.  

 

É possível que surjam algumas respostas diversas, contudo, sem indicar as 
maquiladoras como o tipo de indústria que transferiu sua produção para o exterior  
e vendeu mercadorias para os Estados Unidos nem os motivos dessa desconcentração.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é verificar se os alunos identificam as características produtivas das 
maquiladoras mexicanas no contexto regional, atentando-se ao teor do texto que dá suporte 
à questão, que indica que empresas transferiram sua produção para o exterior e vendem 
mercadorias para os Estados Unidos. Se os resultados, em geral, não forem os esperados, 
apresente aos alunos um mapa da América do Norte e aponte a zona de fronteira entre  
os Estados Unidos e o México. Para valorizar o conhecimento prévio, pergunte o nome que 
as indústrias com sede nos Estados Unidos recebem no México. Então, debata com os alunos 
os motivos que levariam uma empresa estadunidense a se fixar no México. Ressalte os 
fatores de mão de obra mais barata, redução ou isenção de impostos e descumprimento  
da política ambiental. A atividade ora proposta viabiliza aos alunos o reforço de 
conhecimento acerca das maquiladoras mexicanas, com base no material utilizado (mapa), 
que servirá para evidenciar a região fronteiriça. 
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6. Leia o texto a seguir, que apresenta um evento que ocorreu, no Brasil, em 2014: 

Brasília sedia, dia 28, 37ª Reunião Consultiva do Tratado da Antártica 

Delegações de 29 países e de organismos internacionais estarão reunidas em 

Brasília para a 37ª Reunião das Partes Consultivas do Tratado da Antártica (ATCM, na 

sigla em inglês), [...] É a segunda vez que o Brasil sedia esta reunião consultiva anual, 

foro primário usado pelos representantes das partes do Tratado da Antártica para a 

troca de informações, formular medidas e tomar decisões e resoluções para promover 

os princípios e os objetivos do acordo, sendo os resultados adotados por consenso 

das partes consultivas. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Brasília sedia, dia 28, 37ª Reunião Consultiva do Tratado da Antártica. 25 abr. 2014,  

atualizado em 29 abr. 2014. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/informma/item/10098-bras%C3%ADlia-sedia,-dia-28,-

37%C2%AA-reuni%C3%A3o-consultiva-do-tratado-da-ant%C3%A1rtica>. Acesso em: 14 out. 2018. 

O evento a que o texto se refere é importante porque trata da discussão sobre um espaço que se 
caracteriza por ser: 

a) um Estado, desde 1961, quando passou a vigorar o Tratado Antártico. 

b) uma nação, que usa seu território para fins políticos internacionais. 

c) um governo, com reivindicações territoriais e militares próprias. 

d) um país, com soberania internacional em alguns territórios. 

e) um território, compartilhado para pesquisas científicas. 
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Objeto de 
conhecimento 

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

Habilidade 
(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o 
entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações 
geopolíticas na América e na África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C20/U8 

Justificativas 

a 
Desde 1961, quando passou a vigorar o Tratado Antártico, o continente deveria ser 
utilizado para o desenvolvimento de pesquisas científicas. Assinalar essa alternativa 
demonstra equívoco quanto ao significado do conceito de Estado.  

b 

Em razão do Tratado Antártico e da baixa presença humana, não há, nesse continente, 
cidades nem uma população vivendo de forma permanente, existe apenas uma 
população residindo nas bases científicas. Marcar essa alternativa revela falta de 
atenção no que tange ao conceito de nação. 

c 

Na área, como indicado no Protocolo de Madri, estão suspensas as reivindicações 
territoriais até 2048, assim como as operações militares de qualquer natureza  
e a exploração do subsolo do continente antártico. Selecionar essa alternativa indica 
desconhecimento do conteúdo objeto da questão. 

d 
A Antártica forma um continente, e não um país. Assinalar essa alternativa aponta 
possível equívoco quanto aos conceitos envolvidos na questão. 

e 
O continente acaba desempenhando uma função territorial, já que configura um 
espaço de disputa entre diversos Estados, a partir de uma área delimitada em que  
as relações de poder ocorrem a partir de acordos, como o Protocolo de Madri. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão objetiva averiguar o conhecimento dos alunos sobre os conceitos básicos acerca 
da geopolítica e da formação territorial mundial. Se o rendimento, de modo geral, foi 
insuficiente, provavelmente houve dificuldade em reconhecer esses conceitos. Nesse caso, 
utilize o dicionário como material para desenvolver uma nova atividade. Para tanto, peça aos 
alunos que pesquisem no dicionário os seguintes termos: Estado, nação, território, governo  
e país. Em seguida, solicite que anotem no caderno os respectivos significados e discuta, com 
a participação dos alunos, as diferenças entre as acepções, apresentando exemplos práticos 
do cotidiano. Essa atividade tem o propósito de solucionar os eventuais equívocos 
conceituais relativos ao tema. 
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7. Leia o texto a seguir: 

Acordo de Livre Comércio da América do Norte – Nafta 

O NAFTA consolidou o intenso comércio regional no hemisfério norte do 

Continente Americano, beneficiando grandemente à economia mexicana, e aparece 

como resposta à formação da Comunidade Europeia, ajudando a enfrentar a concorrência 

representada pela economia japonesa e por este bloco econômico europeu. 

CONGRESSO NACIONAL. Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul. Acordo de Livre Comércio da América do Norte – Nafta. 

Disponívelem: <http://www.camara.leg.br/mercosul/blocos/NAFTA.htm>. Acesso em: 14 out. 2018. 

O organismo de integração de que trata o texto teve como objetivo: 

a) aumentar as barreiras alfandegárias entre os países-membros. 

b) desconcentrar as indústrias mexicanas para as fronteiras com os Estados Unidos. 

c) dificultar os fluxos de investimentos mútuos entre os países-membros. 

d) diminuir a dependência do México e do Canadá em relação aos Estados Unidos. 

e) expandir os mercados consumidores, em especial das empresas dos Estados Unidos. 
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Objeto de 
conhecimento 

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

Habilidade 
(EF08GE12) Compreender os objetivos e analisar a importância dos organismos de 
integração do território americano (Mercosul, OEA, OEI, Nafta, Unasul, Alba, Comunidade 
Andina, Aladi, entre outros). 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C18/U7 

Justificativas 

a 
Uma das formas pelas quais o Nafta contribuiu para o crescimento foi por meio da 
diminuição das barreiras alfandegárias entre os países-membros. Assinalar essa 
alternativa demonstra entendimento contrário, que está incorreto. 

b 
O movimento foi contrário. Muitas indústrias estadunidenses desconcentraram e 
formaram as maquiladoras, as indústrias mexicanas não sofreram essa descentralização. 
Marcar essa alternativa revela equívoco quanto ao tema da desconcentração de indústria. 

c 
O objetivo do Nafta é dinamizar os fluxos de investimentos. Assim, selecionar essa 
alternativa indica que houver confusão com relação aos objetivos básicos do bloco. 

d 
O bloco acabou por gerar uma dependência dos dois países em relação aos Estados 
Unidos. Marcar essa alternativa mostra desconhecimento dos impactos desse acordo. 

e 
Um dos objetivos, por parte dos Estados Unidos, era expandir o mercado consumidor 
de suas empresas.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão pretende avaliar se os alunos compreenderam o objetivo, o impacto e a 
importância dos organismos de integração do território americano, mais especificamente do 
Nafta. Caso o rendimento, em geral, tenha sido insuficiente, realize um “quiz geográfico” 
com perguntas sobre o Nafta. Elabore previamente as questões, tais como: “Estados Unidos, 
Canadá e o México formam o Nafta?”, “O Nafta tem o objetivo de aumentar as barreiras 
alfandegárias entre os países-membros?”, “O Nafta permitiu a desconcentração das 
indústrias dos Estados Unidos para as fronteiras com o México?”, “O organismo procurou 
expandir os mercados consumidores, em especial das empresas dos Estados Unidos?”, entre 
outras que julgar necessárias. Projete-as ou, na ausência de recurso de projeção, utilize a 
lousa ou faça a leitura em voz alta. Divida os alunos em grupos e solicite que respondam 
verdadeiro ou falso em uma folha à parte. Por meio dessa atividade lúdica, possibilita-se aos 
alunos o aprimoramento dos conhecimentos sobre o organismo Nafta, de modo que 
assimilem mais facilmente seus principais objetivos e consequências. 
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8. Leia, a seguir, a manchete de uma reportagem jornalística: 

No México, 30% da população vivem em moradias precárias 

LEITÃO, Miriam. No México, 30% da população vivem em moradias precárias. Blog Miriam Leitão, 22 mar. 2010. 

Disponível em: <https://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/post/no-mexico-30-da-populacao-vivem- 

em-moradias-precarias-276782.html>. Acesso em: 14 out. 2018. 

O dado sobre as condições de habitações no México indicado na manchete é resultado da: 

a) alta renda nacional bruta. 

b) baixa concentração de renda. 

c) concentração na área rural. 

d) elevada produtividade econômica. 

e) grande desigualdade social. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Transformações do espaço na sociedade urbano-industrial na América Latina. 

Habilidade 
(EF08GE17) Analisar a segregação socioespacial em ambientes urbanos da América Latina, 
com atenção especial ao estudo de favelas, alagados e zona de riscos. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C17/U7 

Justificativas 

a 
A renda nacional bruta mexicana é bem inferior à renda dos demais países da América 
do Norte. Assinalar essa alternativa demostra equívoco quanto à relação entre as 
precárias moradias e a desigualdade social. 

b 
Na realidade, o que existe é uma elevada concentração de renda, que acarreta o 
problema mencionado na manchete. Marcar essa alternativa revela a não compreensão 
sobre os problemas que ensejaram o atual quadro social mexicano.  

c 
No México, existe uma grande concentração na área urbana. Selecionar essa alternativa 
mostra que houve equívoco entre o tipo de moradia e a área. 

d 
Em razão dos problemas socioeconômicos, o país apresenta baixa produtividade econômica. 
Assinalar essa alternativa aponta desconhecimento dos dados econômicos do México. 

e 
A grande desigualdade social é a principal causa das condições precárias indicadas na 
manchete, visto que, além da renda nacional mais baixa em relação a outros países da 
América do Norte, ainda existe, no México, alta concentração dessa renda.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão objetiva verificar a habilidade dos alunos de analisar a segregação socioespacial, 
com atenção às moradias precárias, como as favelas, demandando o estabelecimento da 
relação entre o fenômeno e suas causas. Se os resultados, de modo geral, mostrarem-se 
insatisfatórios, proponha aos alunos que pesquisem, como tarefa para casa, imagens sobre 
dois tipos de paisagens mexicanas: de um lado, as de grandes centros urbanos, porém de 
alta classe, áreas de luxo; e, do outro lado, paisagens das moradias precárias, em favelas. Na 
aula seguinte, peça aos alunos que criem legendas para cada tipo de imagem. Em seguida, 
solicite que leiam as legendas e debatam sobre a desigualdade social no México, indicando 
que essa é uma característica da América Latina. Por meio da aplicação dessa atividade, a 
segregação socioespacial e a consequente favelização serão evidenciadas e retrabalhadas. 

 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

4º bimestre – Gabarito 

9. Leia o texto a seguir, que trata de uma questão ambiental envolvendo a Antártida: 

Em meio a tantas notícias ambientais ruins, há pelo menos uma boa: a camada 

de ozônio sobre a Antártida continua a se recuperar. Segundo estudo publicado na 

revista Geophysical Research Letters e baseado em imagens de satélite, a redução na 

camada durante o inverno antártico (do início de julho a meados de setembro) de 2016 

foi 20% inferior à do mesmo período em 2005. A mudança está ligada às regulamentações 

internacionais adotadas em 1987 contra os clorofluorcarbonos (CFCs), substâncias 

antigamente usadas como aerossóis e gases para refrigeração. 

CAMADA de ozônio em recuperação. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – Cetesb/Prozonesp, 24 abr. 2018.  

Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/prozonesp/2018/04/20/camada-de-ozonio-em-recuperacao>. Acesso em: 14 out. 2018. 

Entre as várias questões envolvendo o ambiente na Antártida, identifique a alternativa incorreta. 

a) A concentração do ozônio sobre o continente é relacionada à baixa intensidade dos raios 

solares que atingem os polos.  

b) Apesar de todos os esforços, a camada de ozônio sobre o continente antártico não conseguirá 

ser recomposta. 

c) Desde a adoção das regulamentações internacionais, os países signatários já eliminaram mais 

de 95% das substâncias nocivas à camada de ozônio. 

d) Na década de 1970, foi constatado que a concentração do ozônio sobre a Antártida estava 

diminuindo. 

e) No ano de 1987, foi criado o Protocolo de Montreal, com o objetivo de acabar com a utilização 

do CFC pelas indústrias. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

4º bimestre – Gabarito 

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 C19/U8 

Justificativas 

a 

A baixa concentração desse gás é maior sobre o continente gelado em razão da menor 
intensidade dos raios solares que atingem os polos, o que dificulta a formação do 
ozônio. Assinalar essa alternativa pode revelar confusão quanto ao enunciado, que 
demanda a indicação da alternativa incorreta. 

b 
Na realidade e segundo previsão do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(Pnuma), até meados deste século, a camada de ozônio deverá se recompor completamente.  

c 
As regulamentações internacionais adotadas em 1987 promoveram uma grande 
diminuição do uso de CFCs, chegando a 98 %, o que torna a alternativa verdadeira. 
Marcar essa alternativa demonstra, provavelmente, equívoco quanto aos números. 

d 
Justamente em razão da redução do gás ozônio constatada na década de 1970 é que 
medidas foram tomadas. Selecionar essa alternativa pode indicar entendimento de que 
a diminuição desse gás é algo positivo, o que não procede. 

e 
Como o texto indica, em 1987, foi criado o Protocolo que buscou a extinção do uso de 
gases que promovessem o buraco na camada de ozônio. Assinalar essa alternativa pode 
revelar confusão quanto ao enunciado, que demanda a indicação da alternativa incorreta. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é aferir a habilidade dos alunos de evidenciar a relevância ambiental  
e territorial da Antártida para o ambiente global, bem como da camada de ozônio e de sua 
relação com o continente. Se os resultados, em geral, não forem satisfatórios, elabore com 
os alunos um jornal mural, que, além de reforçar o entendimento dessa relação, promove  
a conscientização da comunidade escolar acerca dos problemas ambientais. Para tanto, 
sugira aos alunos que pesquisem em casa imagens, textos, charges, gráficos, tabelas, entre 
outros materiais, sobre o buraco da camada de ozônio. Em seguida, separe as informações: 
as que tratam das causas e as que abordam as consequências. Divida a turma em dois 
grandes grupos e destine a cada um deles uma das coletâneas do material já separado. 
Solicite, então, que os alunos façam uma leitura crítica do material e produzam manchetes  
e charges para o jornal mural. Ao final, reúna o material produzido e conduza a produção  
do mural. Posicione o mural em um lugar em que todos os alunos da escola possam ver.  
A atividade permite que os alunos debatam e desenvolvam o saber-fazer, aprimorando  
o senso crítico, a independência e o trabalho coletivo. 

 
  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

4º bimestre – Gabarito 

10. Leia o texto a seguir e, com base nele e em seus conhecimentos sobre o continente antártico, 
analise as afirmativas que seguem. 

Convencidos dessa necessidade, a Antártica foi designada como reserva 

natural, consagrada à paz e à ciência, pelo Protocolo de Madri (Protocolo ao Tratado 

da Antártica) que dispõe sobre a proteção ao meio ambiente da Antártica. Ficou  

assegurado assim que a Antártica seja para sempre exclusivamente utilizada para fins 

pacíficos e não se converta em cenário ou em objeto de discórdia internacional. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Programa Antártico Brasileiro. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-aquatica/programa-antartico-brasileiro>. Acesso em: 14 out. 2018. 

I. O protocolo referido no texto proibiu a exploração dos recursos minerais por 50 anos. 

II. As reivindicações territoriais, as operações militares de qualquer natureza e a exploração do 
subsolo do continente antártico estão suspensas até 2048. 

III. Apesar de isolada, na Antártida, com as bases científicas, há cidades e comunidades vivendo 
de forma permanente. 

IV. Apesar de servir como base científica para estudos climáticos, o continente não conta com 
reservas minerais. 

V. Alguns dos países signatários do Tratado Antártico já reivindicaram soberania sobre porções 
do continente. 

É correto apenas o que se afirma em: 

a) I, III e V. 

b) I, III e IV 

c) I, II e V. 

d) II, III e IV. 

e) II, IV e V. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

4º bimestre – Gabarito 

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 C20/U8 

Justificativas 

a 
A afirmação III é incorreta, pois não existem cidades nem população permanente. 
Assinalar essa alternativa demonstra falta de atenção a esse fato. 

b 
Além da afirmação III, a IV também é incorreta, uma vez que, na Antártida, há a 
presença de recursos minerais. Marcar essa alternativa indica equívoco entre a não 
exploração e a inexistência de recursos. 

c As assertivas corretas são as I, II e V. 

d 
A afirmação III é incorreta, tendo em vista que não há cidades nem população 
permanente. E a afirmação IV também é incorreta, pois há a presença de recursos 
minerais nesse continente.  

e A afirmação IV é incorreta, já que se verifica, na Antártida, a presença de recursos minerais. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão objetiva averiguar o conhecimento dos alunos sobre o papel territorial da 
Antártida no contexto geopolítico mundial, demandando a análise de cinco afirmativas para 
inferir as verdadeiras. Caso os resultados, de modo geral, não tenham sido os esperados, 
eleja previamente alguns pontos do Tratado da Antártida sobre Proteção ao Meio Ambiente, 
assinado em Madri, em 4 de outubro de 1991. Faça uma compilação das partes que julgar 
mais relevantes e imprima cópias em quantidade suficiente para o número de grupos que 
serão formados. Então, em sala de aula, divida a turma em grupos de até cinco integrantes  
e oriente os alunos a analisar o documento. Peça aos grupos que façam anotações e, depois, 
que apresentem, de forma oral, suas conclusões para o restante da turma. Essa atividade 
tem o intuito de, por meio das discussões coletivas, aprimorar a compreensão dos alunos 
sobre as questões geopolíticas e territoriais da Antártida. 

 


