
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

4º bimestre – Gabarito 

1. A campanha de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos tinha como slogan “Torne a 
América grande outra vez!”. Com base no slogan e considerando que Trump emprega o termo 
“América” como sinônimo de Estados Unidos, aponte duas características do governo Trump. 

 

Objeto(s) 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 Aberta Capítulo/Unidade C16/U5 

Grade de correção 

100% 
O aluno aponta ao menos duas características do governo Trump, como o 
unilateralismo; a preservação dos empregos das indústrias locais; a tendência 
protecionista; a aversão a imigrantes. 

50% O aluno aponta corretamente apenas uma das características do governo Trump. 

0% O aluno não aponta nenhuma característica do governo Trump. 

 

2. Observe a foto a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Representantes dos países-membros do Mercosul em 2017. 

A imagem mostra o encontro dos chefes de Estado durante cúpula do Mercosul em 2017.  

a) Aponte ao menos um benefício obtido pelos países-membros desse bloco.  

b) Cite outro tratado ou bloco econômico estabelecido no continente americano. 
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

Habilidade 
(EF08GE06) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de integração 
cultural e econômica nos contextos americano e africano, reconhecendo, em seus lugares  
de vivência, marcas desses processos. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C18/U6 

Grade de correção 

100% 

O aluno cita, no item a, um dos dois benefícios: tarifa externa comum ou a ausência 
de taxa de importação dentro do bloco, facilitando o comércio entre os membros. 
Além disso, no item b, menciona um dos seguintes blocos econômicos: Nafta, Aladi, 
CAN, OEA, OEI ou Alba. 

50% 
O aluno responde corretamente a apenas um dos itens, citando somente um dos 
benefícios ou um dos blocos econômicos.  

0% O aluno não responde corretamente a nenhum dos itens.  

 

3. O poderio e a influência dos Estados Unidos se fazem sentir em grande parte do mundo. Aponte 
um exemplo dessa influência na esfera:  

a) cultural. 

b) econômica ou industrial. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

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

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C16/U5 

Grade de correção 

100% 

O aluno aponta um exemplo de como os Estados Unidos se fazem presentes no 
mundo: no item a, por meio das músicas, filmes e programas de TV exibidos em 
muitos países, ou a disseminação da língua inglesa; no item b, por meio do dólar 
como referência para transações financeiras no globo ou a presença de mercadorias 
de multinacionais estadunidenses comercializadas em todo o mundo. 

50% O aluno responde apenas um dos itens corretamente.  

0% O aluno não responde nenhum dos itens corretamente. 
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4. A Colômbia enfrenta um grande problema social, que também é muito noticiado em relação 
ao México. 

a) Aponte qual é esse problema. 

b) Identifique o tipo de ação que tem sido estabelecida para o seu combate. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Identidades e interculturalidades regionais: Estados Unidos da América, América espanhola  
e portuguesa e África 

Habilidade 

(EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países da América e da África 
no que se refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir  
as desigualdades sociais e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua 
apropriação e valoração na produção e circulação), o que resulta na espoliação desses povos. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C19/U6 

Grade de correção 

100% 
O aluno aponta, no item a, o tráfico de drogas como o problema social marcante 
enfrentado pela Colômbia. No item b, identifica as ações focadas no combate  
de facções e guerrilhas que sustentam o tráfico. 

50% 
O aluno aponta corretamente apenas o tráfico de drogas como o problema 
enfrentado pela Colômbia.  

0% O aluno não aponta corretamente o problema enfrentado pela Colômbia. 
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5. Observe o trecho do Boletim Cubano de 1906. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Boletim Cubano de 1906, que apresenta alguns materiais necessários  
à produção e ao processamento da cana-de-açúcar. 

Considerando a atividade econômica de que trata a imagem, explique a atenção dada pelo governo 
cubano a esse tipo de produção agrícola até hoje, citando ao menos um uso desse produto. 

 

Objeto(s) 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 C20/U6 

Grade de correção 

100% 

O aluno explica que a cana-de-açúcar é um produto importante para a economia 
cubana e por apresentar diversos derivados: rum (bebida) e alimentação para o 
gado, além da produção de etanol (álcool combustível) e do próprio açúcar.  
Dessa forma, aumenta a capacidade exportadora do país. 

50% 
O aluno compreende que a cana-de-açúcar é um produto importante para a 
economia cubana por apresentar diversos derivados, mas não cita um exemplo. 

0% 
O aluno não compreende por que a cana-de-açúcar é um produto importante  
para a economia cubana nem cita um de seus usos.  
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6. Leia o trecho a seguir. 

Cuba alcançou o recorde de 4 milhões de turistas em 2016, um avanço de 13% 

em relação ao ano anterior. O aumento do número de visitantes dos Estados Unidos e 

da Europa é um dos principais responsáveis por essa estatística. 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-01/cuba-bate-recorde-turistas-em-2016-com-4-milhoes-

de-visitantes>. Acesso em: 23 out. 2018. 

Após análise do texto e considerando a atividade econômica citada, aponte quais são os principais 
setores da economia cubana e suas características. 

 

Objeto(s) 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 C20/U6 

Grade de correção 

100% 

O aluno reconhece que os principais setores da economia cubana são o agrícola  
e o hoteleiro. Também é capaz de apontar que o turismo é a principal atividade 
econômica do país e que a agricultura tem como principais produtos a cana-de-açúcar 
e o tabaco. 

50% 
O aluno apenas cita os principais setores da economia cubana, mas não aponta 
corretamente características dessas atividades econômicas. 

0% O aluno não reconhece os principais setores da economia cubana. 
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7. Os países da América Latina conheceram, neste início de século, uma redução da pobreza durante 
praticamente uma década. No entanto, nos últimos anos, esse processo de diminuição no número 
de pobres foi interrompido. Os governos desses países se deparam com outros desafios, exceto: 

a) o nível de excelência no setor de transportes, em decorrência das significativas melhorias 

infraestruturais neste setor. 

b) favorecer a preservação das identidades das culturas locais, como as dos povos indígenas. 

c) conciliar a exploração dos recursos naturais com a conservação da natureza. 

d) ampliar as redes de esgoto e água encanada e o sistema de coleta de lixo. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Identidades e interculturalidades regionais: Estados Unidos da América, América espanhola  
e portuguesa e África 

Habilidade 

(EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países da América e da África  
no que se refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir  
as desigualdades sociais e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua 
apropriação e valoração na produção e circulação), o que resulta na espoliação desses povos. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C18/U6 

Justificativas 

a 
Um dos grandes desafios para os países latino-americanos continua sendo a ampliação 
da infraestrutura de transportes, seja considerando a malha ferroviária, a estrutura 
portuária e aeroportuária, e mesmo as concessões da malha rodoviária. 

b 
Os povos indígenas ainda sofrem com diversos problemas, como a invasão de suas 
terras por garimpeiros e madeireiros..  

c 
A exploração dos recursos naturais nos países latino-americanos continua impactando 
negativamente os diversos biomas da região. 

d 
Um dos grandes desafios dos governos dos países da América Latina é a ampliação  
dos serviços de saneamento básico..  
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8. Leia o texto a seguir. 

Entre 2005 a 2010, a China conquistou o primeiro lugar nas exportações em 

âmbito mundial e se tornou o segundo maior importador, atrás apenas dos Estados 

Unidos […]. Nesse contexto, o país asiático passou a ser um dos maiores parceiros 

comerciais de países da América do Sul, com destaque para o Brasil.  

Disponível em: <www.cetem.gov.br/component/k2/item/download/2160_fa8b1be511c076cd862fe87ee61c01f1>.  

Acesso em: 23 out. 2018. 

A América Latina produz muito mais cobre do que a China. Contudo, as exportações chinesas  
de cobre refinado representam mais que o dobro das latino-americanas no mercado 
internacional. Identifique de que maneira o país consegue ultrapassar a América Latina na 
exportação desse produto. 

a) A China possui acordos internacionais mais vantajosos do que os estabelecidos pelos países 

latino-americanos. 

b) A China, por ter cobre em abundância, consegue comercializá-lo em valores mais baixos do 

que os demais produtores. 

c) A China importa o mineral bruto e investe em tecnologias para as etapas de refinação e 

fundição, agregando valor ao produto.  

d) A China conta com mais mão de obra, otimizando os processos produtivos e, assim, ocupando 

maior espaço na economia mundial. 

 

Objeto(s) 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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C18/U6 

Justificativas 

a 
A China não possui acordos de venda de minérios mais vantajosos do que os países 
latino-americanos, já que as reservas minerais dos países latino-americanos são 
maiores.  

b 
A China não tem cobre em abundância, já que as reservas minerais da América Latina 
são maiores que as chinesas.  

c 
A China agrega valor ao produto por meio da refinação e da fundição de metais, 
conseguindo ocupar um espaço grande no setor. Ela ultrapassou os países da América 
Latina porque importa o material bruto e agrega valor a ele.  

d 
A quantidade de mão de obra disponível tem pouca relação com esses números,  
já que a agregação de valor se dá por outras formas.  
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9. Observe a imagem a seguir. 

Pixabay/<pixabay.com> 

 

Nova York, Estados Unidos. 

A cidade representada na imagem exerce grande influência na economia dos Estados Unidos, que 
é muito dinâmica. Esse dinamismo se dá, entre outros motivos, pelo(a): 

a) ausência de outras superpotências mundiais que ameacem efetivamente a supremacia dos 

Estados Unidos. 

b) elevado grau tecnológico, a boa infraestrutura de transportes e um grande mercado de consumo 

nos Estados Unidos. 

c) independência estadunidense de outras economias, o que faz com que o país não dependa 

das relações com outros. 

d) foco na produção cultural, científica e industrial para o desenvolvimento e aprimoramento do 

comércio interno somente. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

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

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C16/U5 

Justificativas 

a 
O crescimento econômico intenso da China colocou esse país como uma possível 
superpotência em concorrência com a supremacia estadunidense.  

b 
O intenso desenvolvimento tecnológico, a infraestrutura eficiente de transportes  
e o grande mercado consumidor, entre outros motivos, explicam o dinamismo  
da economia estadunidense na atualidade.  

c 
Os Estados Unidos se relacionam economicamente com vários outros países, os quais 
estabelecem uma relação de dependência com essa potência.  

d 
Os Estados Unidos exportam muitos produtos culturais, industriais e patentes científicas, 
de modo que esse desenvolvimento não está voltado apenas para a economia interna. 
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10. Observe a imagem a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Parte da fronteira entre Estados Unidos e México. 

Nas áreas de fronteiras entre esses dois países, no território mexicano, são encontradas 
unidades de muitas indústrias estadunidenses. Um benefício disso para as empresas dos Estados 
Unidos é a(o): 

a) aumento da migração mexicana.  

b) existência de impostos mais baixos. 

c) intercâmbio cultural entre os países. 

d) presença de mão de obra especializada. 
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Objeto(s) 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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C18/U6 

Justificativas 

a 
O aumento da migração mexicana para os Estados Unidos não se configura, necessariamente, 
um benefício para os Estados Unidos, já que eles não possuem uma política de 
acolhimento de migrantes. Além disso, as indústrias se localizam no território mexicano.  

b 
Os impostos para a instalação de indústrias no território mexicano são menores que os 
do território estadunidense.  

c 
Como as indústrias estão localizadas em território mexicano, não há intercâmbio 
cultural entre os países, pois esse fato não incentiva a migração.  

d 
O México possui mão de obra pouco especializada, em comparação com a dos Estados 
Unidos.  
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Sugestões para reorientar o planejamento 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

Habilidade 
(EF08GE06) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de integração 
cultural e econômica nos contextos americano e africano, reconhecendo, em seus lugares  
de vivência, marcas desses processos. 

 

A habilidade visa promover a compreensão dos alunos acerca das organizações mundiais e 

suas influências na integração entre os países. Essas organizações possuem um papel importante  

na definição da geopolítica mundial. Nesse sentido, a atividade vai fortalecer a habilidade de 

argumentação dos alunos e fixar o aprendizado sobre os interesses dessas organizações.  

Atividade 

Divida os alunos em três grupos e peça a cada grupo que organize uma apresentação sobre 

um destes blocos econômicos: União Europeia, Mercosul e Nafta. Eles deverão pesquisar aspectos 

como países-membros, benefícios, conflitos, tratados, entre outros. Após as apresentações, discuta as 

principais diferenças e semelhanças entre cada bloco. Em seguida, realize uma simulação em que cada 

grupo represente os interesses do bloco pesquisado. Proponha situações geopolíticas que envolvam 

países dos três bloco e peça que cheguem a um acordo.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

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

 

A habilidade visa propiciar a compreensão dos alunos acerca da hegemonia estadunidense e 

seus impactos no cotidiano ao redor do globo, favorecendo a identificação das relações internacionais 

que envolvem os Estados Unidos e a situação dos países que participam dessas relações. Assim, esta 

atividade permite a verificação da hegemonia estadunidense no mundo.  

Atividade 

Peça aos alunos que levem para a sala de aula algo que tenham em casa e que acreditem ter 

influência ou origem estadunidense. Com base no que trouxerem, discuta a forma como a qual os 

Estados Unidos se fazem presentes no nosso cotidiano. Em seguida, debata a influência desse país 

numa perspectiva econômica global, abordando sua produção industrial, cultural e científica.  
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Objeto(s) 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. 

 

A habilidade visa à compreensão dos alunos a respeito de conflitos em áreas de fronteira, com 

relação à migração, impostos, entre outros aspectos. Nesse sentido, a atividade proposta pretende 

aprofundar o conhecimento dos alunos sobre os conflitos e situações de fronteira existe ntes no 

território nacional. 

Atividade 

Peça aos alunos que pesquisem quais cidades brasileiras possuem fronteira aberta com países 

vizinhos. Discuta em sala as vantagens das fronteiras abertas para a economia nacional e para os 

indivíduos que têm o trânsito facilitado entre dois Estados, abordando questões como mão de obra, 

empregos, comércio e tarifas. Em seguida, peça aos alunos que pesquisem os conflitos existentes em 

áreas de fronteira no Brasil, e promova um debate sobre suas motivações e as consequências.  

 

Objeto(s) 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. 

 

A habilidade visa à compreensão dos alunos acerca da economia estadunidense e chinesa, 

capacitando-os a analisar a competitividade dessa potência em relação aos Estados Unidos e a 

influência que ela exerce na América Latina. Nesse sentido, a atividade proposta vai contribuir para 

que os alunos entendam as conexões comercias mundiais, com destaque para os capitais norte-

americano e chinês. 

Atividade 

Peça aos alunos que levem para a sala de aula notícias relacionadas às exportações brasileiras. 

Verifique quantas delas se relacionam com a China e os Estados Unidos. Debata, em sala, a 

dependência econômica do Brasil em relação a esses dois países. Posteriormente, incentive uma 

reflexão sobre os motivos que levaram a essa relação de hierarquia entre países, na qual o Brasil 

está em uma posição inferior.  
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Identidades e interculturalidades regionais: Estados Unidos da América, América espanhola e 
portuguesa e África 

Habilidade 

(EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países da América e da África no 
que se refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir as 
desigualdades sociais e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua 
apropriação e valoração na produção e circulação), o que resulta na espoliação desses povos. 

 

A habilidade visa à compreensão dos alunos sobre os problemas de cunho social e populacional 

enfrentados por países americanos e africanos. Nesse sentido, a atividade proposta explora o tráfico 

de drogas, com o objetivo de explorar políticas públicas em um país vizinho ao Brasil. 

Atividade 

Peça aos alunos que pesquisem sobre o problema do tráfico de drogas na cidade de Medellín, 

na Colômbia. Peça que leiam sobre a época do traficante Pablo Escobar e sobre as iniciativas sociais 

promovidas desde então, como a revitalização da favela Comuna 13. Promova um debate em sala 

sobre as informações encontradas, discutindo com os alunos a importância do investimento em 

políticas públicas ligadas à cidade e aos direitos sociais, econômicos e culturais.  

 

Objeto(s) 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). 

 

A habilidade visa capacitar os alunos a analisar as relações e processos engendrados pelas 

produções industriais, minerárias, agricultoras e pecuárias na América Latina, prevendo um 

aprofundamento nos principais ciclos econômicos vivenciados pelos países latino-americanos. Nesse 

sentido, o objetivo da atividade proposta é que os alunos tenham um maior contato com a economia 

dos países latino-americanos. 

Atividade 

Peça aos alunos que, em duplas ou trios, pesquisem dados e notícias relativos à produção, à 

exportação e à economia de um país latino-americano. Certifique-se de escolham países diferentes, 

de modo a contemplar todo o continente. Em seguida, solicite que construam gráficos relativos aos 

dados apresentados, que serão apresentados ao resto da turma. Na apresentação, certifique-se de 

que exponham suas conclusões sobre a economia daquele país.  


