
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

4º bimestre – Gabarito 

1. Observe as imagens a seguir, que representam duas regiões asiáticas – a Sibéria e o sudeste asiático: 

Pixabay/<pixabay.com> 

 

Pixabay/<pixabay.com> 

 

Rua na Sibéria. Praia tailandesa. 

Com base na análise das imagens e em seus conhecimentos, explique por que o continente asiático 
apresenta paisagens tão distintas quanto a clima e relevo, citando ao menos uma característica 
econômica de cada região destacada nas imagens. 

 

Objeto de 
conhecimento 

As manifestações culturais na formação populacional 

Habilidade 
(EF09GE04) Relacionar diferenças de paisagens aos modos de viver de diferentes povos  
na Europa, Ásia e Oceania, valorizando identidades e interculturalidades regionais. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C16/U7 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos apontem que a diferenciação entre as paisagens  
no continente asiático se relaciona à sua extensão norte-sul, com terras que  
se estendem desde a zona tropical até a zona polar. Além disso, que citem que  
a Sibéria apresenta baixa densidade demográfica e atividade econômica pautada  
no extrativismo mineral; por sua vez, o sudeste asiático conta com países 
industrializados e de acelerado crescimento econômico. 

 
Algumas respostas diversas podem aparecer, porém sem que seja evidenciado o 
motivo da ocorrência de diferentes paisagens na Ásia, bem como sem que tenham 
sido citadas corretamente as características das regiões retratadas nas imagens. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão objetiva verificar se os alunos identificam as diferentes regiões do continente 
asiático. Caso o rendimento, de modo geral, tenha sido insuficiente, divida a turma em 
grupos de até cinco integrantes e solicite que realizem uma pesquisa – no Livro do 
Estudante, em livros da biblioteca ou na internet – sobre uma das sub-regiões asiáticas 
existentes. Oriente-os a registrar as informações levantadas pelo grupo no caderno e, em 
seguida, peça que apresentem as conclusões aos demais colegas. Durante as apresentações, 
construa, com a participação deles, quadros comparativos esquematizando os resultados das 
pesquisas, que devem ser copiados no caderno. Esta atividade permite que eles aprimorem  
o conhecimento sobre as diferenças e as semelhanças entre as diversas sub-regiões do 
continente asiático.  

 
  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

4º bimestre – Gabarito 

2. Observe a imagem a seguir, que mostra soldados na Guerra do Afeganistão: 

Wikipedia/Wikimedia Commons/U.S. Navy photo by Chief Photographer's Mate Johnny Bivera 

 

Militares estadunidenses em patrulha no Afeganistão, em 2001. 

Com base na análise da imagem e em seus conhecimentos sobre o assunto, cite quais eventos 
ocorridos no Ocidente gestaram essa guerra a partir de 2001 e explique por que ela perdura até hoje. 

 

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 C17/U7 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos citem que os Estados Unidos ocuparam o Afeganistão 
contra grupos terroristas, como o Al Qaeda, depois dos ataques às Torres Gêmeas, 
em Nova York, e ao Pentágono, em Washington D.C., em 2001. Além disso, espera-
se que expliquem que, até hoje, o Talibã se articula na manutenção do combate  
a grupos aliados aos Estados Unidos, fomentando a continuidade da guerra, apesar 
da retirada da maioria dos militares do país. 

 
É possível que surjam algumas respostas diversas, que não indiquem os eventos  
que ocorreram nos Estados Unidos e que engendraram a guerra, nem o motivo  
pelo qual ela perdura até os dias atuais. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é verificar a compreensão dos alunos acerca dos motivos para a 
manutenção da guerra no Afeganistão. Caso o resultado não seja o esperado, peça-lhes, como 
tarefa de casa, que busquem notícias e reportagens sobre guerras que acontecem nos países 
asiáticos de baixo IDH e as tragam na próxima aula, copiadas no caderno ou impressas. Com 
base no teor das notícias, procure traçar, com a participação dos alunos, quais os principais 
agentes envolvidos em todas elas e por quais motivos geopolíticos esses agentes se engajariam 
nesses movimentos bélicos. Essa atividade visa ampliar o conhecimento dos alunos sobre  
o jogo diplomático, político e econômico que rege as guerras atualmente, bem como  
a complexidade de fatores que determinam a duração desses conflitos.  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

4º bimestre – Gabarito 

3. Leia o trecho a seguir, extraído de um artigo publicado em 1993, que destaca o crescimento econômico 
dos Tigres Asiáticos:  

O Pacífico Asiático é uma das regiões do mundo com maiores taxas de  

crescimento econômico nos últimos anos. Uma das principais causas está sendo a po-

lítica de desenvolvimento orientada pelas exportações. Os países do Pacífico Asiático 

têm diferentes graus de desenvolvimento e sistema econômico. 

MIYAZAKI, Silvio Yoshiro Mizuguchi. Economias do pacífico asiático: "tigres e dragões". Revista de Administração de Empresas, v. 33, 

n. 2, p. 112-123, mar./abr. 1993. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rae/v33n2/a11v33n2.pdf>. Acesso em: 6 nov. 2018. 

Com base na leitura do texto e em seus conhecimentos, indique e explique o modelo econômico 
que esses países seguiram e que tipo de alterações ocorreram nesses Estados. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Intercâmbios históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania 

Habilidade 
(EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da 
Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir suas 
desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físico-naturais. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C18/U7 

Grade de correção 
✓ 

Espera-se que os alunos expliquem que os Tigres Asiáticos seguiram o modelo 
econômico japonês voltado para a exportação de bens industrializados e, por isso, 
alcançaram importantes melhoras econômicas e sociais, alcançando grande 
aumento de seu IDH, por exemplo. 

 Algumas respostas diversas podem surgir, mas sem evidenciar as alterações que 
ocorreram no território dos Tigres Asiáticos, nem o motivo por que isso aconteceu. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é aferir a compreensão dos alunos acerca do desenvolvimento  
dos Tigres Asiáticos. Caso o rendimento, de modo geral, tenha sido insatisfatório, peça-lhes 
que pesquisem sobre as principais diferenças econômicas entre a Coreia do Sul, que faz  
parte dos Tigres Asiáticos, e a Coreia do Norte. Depois, promova uma “chuva de ideias”  
sobre as possíveis consequências do desenvolvimento díspar desses dois países. Em seguida, 
promova um debate sobre o tema e, durante a atividade, construa um quadro comparativo 
entre as culturas, os estados e as vivências dos dois Estados. Com essa atividade, espera-se 
que os alunos compreendam as consequências da adoção do modelo de crescimento  
dos chamados Tigres Asiáticos. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

4º bimestre – Gabarito 

4. Observe o mapa a seguir: 

Mapa-múndi: placas tectônicas 

Blatant World/Flickr/Creative Commons 2.0 

 
Fonte: DRM-RJ. Ponto de Interesse Geológico: Ponta da Lagoinha. Disponível em: <http://www.drm.rj.gov.br/index.php/downloads/category/ 

50-armao-de-bzios?download=428%3Aponta-da-lagoinha-painel-1>. Acesso em: 17 nov. 2018. 

O mapa apresenta, em azul, os limites das placas tectônicas, com pontos amarelos que indicam 
epicentros de terremotos mais intensos e pontos vermelhos que indicam vulcões ativos. Por meio 
da leitura do mapa e com base nos seus conhecimentos, explique por que a Austrália apresenta 
estabilidade tectônica, destacando também a relação entre as atividades vulcânicas e as ilhas que 
compõem a Oceania. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

4º bimestre – Gabarito 

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 C19/U8 

Grade de correção 

✓ 
Espera-se que os alunos relatem que o território da Austrália se localiza no centro 
de uma placa tectônica, sofrendo pouco com os efeitos dos movimentos das bordas 
das placas. Além disso, que destaquem que as ilhas da Oceania são de origem vulcânica. 

 
Outras respostas diversas podem aparecer, mas sem contemplar a explicação 
correta sobre a estabilidade da Austrália e como o vulcanismo se relaciona com  
a formação de ilhas na Oceania.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é avaliar a habilidade dos alunos de relacionar a frequência  
de terremotos, independentemente do período histórico em que ocorram, com a 
movimentação das placas tectônicas, que são razoavelmente estáveis em formato  
e localização. Se o rendimento, em geral, foi insuficiente, apresente (impresso ou projetado) 
o mapa-múndi de placas tectônicas e peça aos alunos que anotem os locais com potenciais 
atividades tectônicas. Posteriormente, leve-os ao laboratório de informática, caso haja 
disponibilidade, ou peça uma pesquisa para casa sobre os últimos eventos tectônicos com 
consequências relevantes que ocorreram nos locais apontados. O objetivo da atividade é que 
os estudantes analisem o mapa e tenham conhecimento das consequências dos terremotos. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

4º bimestre – Gabarito 

5. Leia o texto a seguir e analise a imagem: 

A Austrália é o território mais seco do mundo. Sua delicada situação exige uma 

política inovadora em larga escala, o que implica um alto investimento e a retribuição 

do uso de uma das duas bacias mais importantes do país. 

LA AUDAZ reforma del agua que enfrenta Australia, uno de los territorios más secos del mundo. Programa Asia Pacífico, 11 maio 

2012. Disponível em: <https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/politica-publica-agua-australia>.  

Acesso em: 6 nov. 2018. (tradução nossa) 

 

Mapa-múndi: umidade do solo na superfície – 2015 

Reprodução/NASA/JPL-Caltech/GSFC 

 
Fonte: NASA. SMAP Global Map of Surface Soil Moisture (Aug. 25-27, 2015).  

Disponível em: <https://www.jpl.nasa.gov/spaceimages/details.php?id=PIA19877>. Acesso em: 13 nov. 2018. 

O texto comenta um dos maiores desafios da Austrália. Com base na leitura e na comparação do 
texto com o mapa, aponte a principal consequência dessa situação para a economia australiana.  

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

4º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

Diversidade ambiental e 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 C20/U8 

Grade de correção 

✓ 
Espera-se que os alunos indiquem que a economia e a população da Austrália tendem 
a se concentrar na região com maior disponibilidade hídrica, que é o sudeste do país.  
E apontem que, em decorrência dessa situação, nessa região se concentram a melhor 
infraestrutura de transporte e telecomunicação e as grandes cidades. 

 
É possível que apareçam outras respostas, mas sem apontar o fato de que os 
fenômenos decorrentes do clima seco da Austrália levaram à concentração 
populacional e econômica no sudeste do país.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é aferir a habilidade dos alunos de compreenderem que a 
concentração populacional e econômica na Austrália é na região com maior disponibilidade 
hídrica, que é o sudeste do país. Caso o rendimento, de modo geral, não tenha sido o esperado, 
peça aos alunos que pesquisem as maiores cidades do mundo e as respectivas disponibilidades 
de matrizes energéticas em suas proximidades. Com base nos conteúdos selecionados, 
promova uma aula dialogada sobre o tema e conduza a discussão de modo que eles infiram  
em qual medida a energia se faz essencial para os processos de urbanização e industrialização. 
Essa atividade permite que os alunos assimilem que o clima e a água são fatores primordiais 
para o desenvolvimento das cadeias industriais e de inovação tecnológica e econômica. 

 
  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

4º bimestre – Gabarito 

6. Observe a fotografia, que retrata o cultivo de arroz na Ásia: 

PublicDomainPictures/<publicdomainpictures.net> 

 

Cultivo de arroz em Sumatra. 

O cultivo de arroz se faz presente como um dos principais produtos da economia do continente 
asiático na seguinte sub-região: 

a) Ásia central, por conta dos desertos. 

b) Sibéria, em razão da baixa densidade demográfica. 

c) sul e sudeste, em virtude da presença dos ventos de monções. 

d) Oriente Médio, por conta dos desertos. 

e) leste, em razão das economias industrializadas. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

4º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

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

Habilidade 
(EF09GE16) Identificar e comparar diferentes domínios morfoclimáticos da Europa, da Ásia  
e da Oceania. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C16/U7 

Justificativas 

a 
A sub-região é a sudeste e sul, em razão da presença das monções. Além disso,  
não há desertos na região de cultivo de arroz. 

b 
A sub-região é a sudeste e sul, em virtude da presença das monções. Além disso,  
a densidade demográfica não afeta a produção de arroz. 

c 
Na sub-região sul e sudeste, por conta da presença dos ventos de monções, o cultivo  
de arroz é facilitado. 

d 
A sub-região é a sudeste e sul em razão da presença das monções. Além disso,  
não há desertos na região de cultivo de arroz. 

e 
A sub-região é a sudeste e sul em virtude da presença das monções. Além disso,  
a industrialização não interfere no cultivo de arroz da região. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é verificar a compreensão dos alunos acerca das condições climáticas 
na Ásia e a interferência delas na forma de ocupação e cultivo nos espaços. Caso os resultados, 
de modo geral, não tenham sido os esperados, peça aos alunos que pesquisem, em grupos de 
até cinco integrantes, diferentes domínios morfoclimáticos e construam um mapa mental com 
ideias e conceitos importantes relacionados a esse tema. Em seguida, solicite que os apresentem 
aos demais colegas. Finalizadas as apresentações, promova uma discussão sobre temas 
contemporâneos com base em notícias (selecionadas previamente) e relacione, por exemplo, 
exportações e produtos com os domínios climáticos. Essa atividade visa ampliar a compreensão 
dos alunos no que se refere à influência de determinados climas em cultivos agrícolas. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

4º bimestre – Gabarito 

7. Observe a fotografia, que retrata a cidade-Estado de Cingapura, no sudeste da Ásia: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Cidade-Estado de Cingapura, 2010. 

Sobre a urbanização asiática, é incorreto afirmar. 

a) Nenhuma das cidades asiáticas é considerada uma cidade alfa. 

b) A maioria das megacidades do mundo está localizada no continente asiático. 

c) Mais da metade dos países mais populosos do mundo encontra-se na Ásia. 

d) As maiores cidades do continente asiático estão situadas no sudeste. 

e) As maiores cidades encontram-se em países com economia mais globalizada. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

4º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

As manifestações culturais na formação populacional 

Habilidade 
(EF09GE04) Relacionar diferenças de paisagens aos modos de viver de diferentes povos na 
Europa, Ásia e Oceania, valorizando identidades e interculturalidades regionais. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C17/U7 

Justificativas 

a Várias cidades asiáticas são consideradas cidades alfa. 

b 
A maioria das megacidades do mundo está localizada, efetivamente, no continente 
asiático, que apresenta grande concentração delas. 

c Efetivamente, mais de 50% dos países mais populosos, assim como mais da metade  
da população, encontram-se na Ásia. 

d 
A maioria das megacidades do mundo está localizada, efetivamente, no continente 
asiático, que apresenta grande concentração delas. 

e 
Os países de economia mais globalizada, não só na Ásia, concentram as cidades mais 
desenvolvidas. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é aferir se os alunos assimilaram as características das cidades 
asiáticas. Se os resultados, de modo geral, não forem satisfatórios, peça aos alunos que 
pesquisem quais são as maiores cidades do mundo e que tentem construir um imaginário  
de cotidiano nessas cidades e como nelas a vida se diferencia de outras realidades. Solicite 
que registrem suas ideias no caderno e, depois, promova uma roda de conversa sobre os 
resultados da atividade. Conclua a discussão apresentando, em números, a concentração de 
grandes cidades, chamadas de “alfa”, na Ásia, e discuta os motivos para isso em uma aula 
dialogada. Essa sequência de atividades possibilita aos alunos aprimorar a compreensão 
sobre o contexto contemporâneo urbano asiático. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

4º bimestre – Gabarito 

8. Observe a fotografia a seguir, que retrata a cidade de Tóquio, uma das mais populosas do mundo: 

Marco Verch/flickr/Creative Commons 2.0 

 

Vista aérea de Tóquio, 2017. 

Sobre o Japão, é possível afirmar. 

a) É a maior economia da Ásia em números absolutos. 

b) Tem um enorme crescimento econômico atualmente. 

c) O parque industrial japonês é extremamente diversificado. 

d) Todas as indústrias japonesas atuam apenas no Japão. 

e) As empresas japonesas são distribuídas igualmente em todo o país. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

4º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

Intercâmbios históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania 

Habilidade 
(EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos  
e da Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir 
suas desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físico-naturais. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C18/U7 

Justificativas 

a  A maior economia da Ásia é a China. 

b 
O crescimento econômico japonês está estabilizado e, portanto, não ocorre mais  
em níveis exponenciais. 

c 
O Japão tem um parque industrial altamente diversificado, com destaque para 
produtos de alto valor agregado. 

d Há muitas fábricas japonesas em todo o continente asiático, não apenas no Japão. 

e 
As empresas japonesas se concentram em Tóquio, assim sua distribuição não é igual  
em todo o país. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é verificar se os alunos compreenderam o tema relativo à 
economia japonesa. Caso os resultados, de modo geral, não tenham sido os esperados, peça 
aos alunos que pesquisem jogos e tecnologias de produção japonesa que fazem parte de seu 
cotidiano. A partir disso, discuta aspectos ligados à ciência e à tecnologia no Japão e 
compare-as com as das demais regiões da Ásia. Se possível, jogue um dos jogos indicados/ 
trazidos pelos alunos no laboratório de informática e, depois, discuta as diferenças de cultura 
entre os “ocidentais” e os “orientais”. Essa atividade permite que os estudantes construam 
uma visão mais plural sobre as diversas culturas existentes no mundo. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

4º bimestre – Gabarito 

9. Observe o mapa a seguir, que mostra alguns desertos australianos: 

Desertos da Austrália – 2004 

Reprodução/NASA/JPL/NGA 

 
Fonte: NASA. Australia, Shaded Relief and Colored Height.  

Disponível em: <https://www.jpl.nasa.gov/spaceimages/details.php?id=PIA06665>. Acesso em: 13 nov. 2018. 

Os desertos da Austrália são muito extensos. Sobre eles, é correto afirmar que: 

a) impedem o cultivo e a pecuária em todo o país. 

b) sofrem com terremotos de elevada magnitude. 

c) não têm relevos muito desgastados. 

d) nas periferias, de clima semiárido, a agricultura é irrigada, e a pecuária, extensiva. 

e) assim como o sertão brasileiro, são locais de maior pobreza. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

4º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

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

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

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C19/U8 

Justificativas 

a 
A pecuária e a agricultura são possibilitadas, na periferia dos desertos, por diversos 
mecanismos. 

b 
A Austrália sofre pouco com terremotos, tal como o Brasil, por se encontrar no meio  
de uma placa tectônica, e não em seu limite. 

c O centro da Austrália apresenta relevos muito antigos e desgastados. 

d 
Por meio de mecanismos de irrigação e outras formas de produção, a agricultura  
e a pecuária se tornam possíveis nesses locais. 

e 
O deserto não é determinante para a pobreza em um local, tendo em vista o caso  
da Austrália e de diversos países do Oriente Médio. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é averiguar se os alunos relacionam corretamente as características 
físicas e o uso e a ocupação da terra na Austrália. Se o rendimento, de modo geral, não for 
suficiente, peça aos alunos que pesquisem alternativas mundiais para o cultivo e a pecuária 
em regiões desérticas. Com base no levantamento deles, discuta em que medida o clima 
determina ou apenas influencia as ocupações humanas, exemplificando também com alguns 
países do Oriente Médio. Essa atividade visa propiciar aos alunos a compreensão da 
capacidade adaptativa do ser humano diante de diversos climas. 
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10. Leia o texto a seguir, que trata de um estudo publicado em 2011 sobre um projeto de lei  
australiano que pune casos de incitação ao ódio por motivos raciais, étnicos, religiosos ou contra 
qualquer minoria: 

A lei antidiscriminação na Austrália que pune o discurso de ódio 

[...] o estudo de McNamara e Gelber é conclusivo quanto à relevância da lei, uma 

vez que seus entrevistados de diferentes comunidades étnicas australianas valorizavam 

a existência de leis contra o discurso do ódio. "Elas [as leis] são importantes e não devem 

ser manipuladas. Embora muitos argumentem que nunca apresentariam uma queixa 

[...], as leis contra incitação ao ódio são um símbolo precioso, pois, saber que elas estão 

lá, faz com que se sintam menos vulneráveis ", afirma o artigo.  

LA LEY contra la discriminación en Australia que castiga la incitación al odio. Programa Asia Pacífico, 4 set. 2017.  

Disponível em: <https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/ley-discriminacion-racial-australia-incitacion-odio>.  

Acesso em: 6 nov. 2018. (tradução nossa) 

O texto trata da situação atual dos aborígenes da Austrália. Sobre esses grupos, é incorreto afirmar 
que eles: 

a) sofreram muita discriminação ao longo da história. 

b) foram os primeiros habitantes das terras australianas. 

c) já se miscigenaram com o restante da população. 

d) nas últimas décadas, migraram para as cidades. 

e) não têm sua cultura e sua identidade valorizadas. 
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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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C20/U8 

Justificativas 

a 
Os grupos étnicos não brancos sofreram, efetivamente, muito preconceito  
e discriminação ao longo da história. 

b De fato, os primeiros povos a habitar a Austrália foram os aborígenes. 

c 
Nos últimos anos, os aborígenes migraram para as cidades e vêm se miscigenando  
cada vez mais. 

d Nos últimos anos, os grupos étnicos australianos começaram a migrar para as cidades. 

e Na verdade, muitas leis vêm valorizando cada vez mais a cultura e a identidade desses povos. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é verificar a compreensão dos alunos acerca de temáticas culturais 
minoritárias. Caso o rendimento, de modo geral, não tenha sido o esperado, peça aos alunos 
que pesquisem povos com diferentes culturas no mundo, como os amish, os curdos, os 
ciganos, entre outros, e como a manifestação dessas culturas ocorre. Em seguida, promova 
uma aula dialogada e, com base nas contribuições dos alunos, conduza um debate sobre  
a importância do respeito às diferenças e explore as características dessas culturas. Essa 
atividade permite que os alunos participem da construção do conhecimento e obtenham 
uma visão mais plural das diferentes manifestações culturais mundiais. 

 


