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1. Observe a fotografia. 

Photnart/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Usina hidrelétrica de Três Gargantas, na China. 

Identifique e explique um impacto ambiental e um impacto social decorrentes da construção da 
hidrelétrica de Três Gargantas, na China. 

 

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 C13/U5 

Grade de correção 

100% 

O aluno indica, como impacto ambiental, o aumento da poluição do rio,  
as transformações na dinâmica do rio, afetando a vida aquática ou os deslizamentos  
no entorno da represa. Como impacto social, pode ser citado o soterramento de 
casas e pessoas, por conta dos deslizamentos no entorno da represa, e a remoção 
de milhares de moradores que vivem próximos às áreas inundadas pela construção. 

50% 
O aluno apenas identifica um impacto ambiental e um impacto social sem  
os justificar, ou identifica e justifica apenas um impacto ambiental ou um impacto 
social decorrente da construção da hidrelétrica. 

0% 
O aluno não identifica corretamente nenhum impacto ambiental ou social 
decorrente da construção da hidrelétrica. 
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2. Leia os dois fragmentos de texto abaixo. 

A Índia, por sua vez, enfrenta múltiplas dimensões da desigualdade (de renda, 

riqueza, capacidades, escolhas) [...]. Há o sistema de castas e a discriminação com base 

no gênero. 

Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=21884>. Acesso em: 4 nov. 2018. 

O setor de tecnologia e informática é de grande importância na Índia. Polos 

como o de Bangalore, no Sul do país, atraem a atenção do mundo, sendo conhecido 

como o Vale do Silício da Índia, em especial por trabalhos na área de tecnologia, com 

mais de 1,2 mil membros, dos quais cerca de 250 empresas globais. 

Disponível em: <https://portal.camaranh.rs.gov.br/noticias/2400>. Acesso em: 4 nov. 2018. 

Identifique, nos textos, uma contradição existente na Índia. 
 

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 C14/U5 

Grade de correção 

100% 

O aluno reconhece que o primeiro texto revela os problemas sociais que a Índia 
enfrenta, enquanto o segundo aponta que o país possui diversas empresas  
que atuam no setor de tecnologia e informática. Portanto, a contradição está  
no fato de o país apresentar condições sociais precárias, apesar de um 
crescimento econômico significativo. 

50% 
O aluno consegue identificar a questão da distribuição desigual de recursos ou que  
o crescimento econômico da Índia é significativo, mas não relaciona esses fatos  
e conclui que são contraditórios. 

0% O aluno não interpreta as informações apresentadas nos textos. 
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3. Identifique dois aspectos que possibilitaram à China se tornar uma das duas maiores economias 
do mundo. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Transformações do espaço na sociedade urbano-industrial 

Habilidade 
(EF09GE10) Analisar os impactos do processo de industrialização na produção e circulação  
de produtos e culturas na Europa, na Ásia e na Oceania. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C13/U5 

Grade de correção 

100% 

O aluno identifica dois entre os seguintes fatores: os baixos salários e a exploração 
do trabalhador; a subvalorização da moeda chinesa (yuan) em relação ao dólar,  
que atrai capitais de todas as partes do mundo; e o grande mercado consumidor 
interno, já que se trata de um país bastante populoso.  

50% 
O aluno identifica apenas um aspecto que favoreceu o crescimento da economia 
chinesa. 

0% 
O aluno não identifica nenhum aspecto que favoreceu o crescimento da economia 
chinesa.  

 

4. Leia o texto: 

Normalmente, os ventos alísios, comuns ao longo do Equador, sopram de leste 

para oeste acumulando água quente na camada superior do oceano Pacífico perto da 

Austrália e Indonésia. 

Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/agrometeorologia/informacoes/fenomeno-enos-2/>. Acesso em: 4 nov. 2018. 

Caracterize a interferência dos ventos alísios na dinâmica de chuvas no litoral e no interior da 
Austrália. 

 

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 Aberta Capítulo/Unidade C15/U6 

Grade de correção 

100% 

O aluno explica que as vertentes direcionadas para o litoral australiano estão 
expostas aos ventos alísios e apresentam alta pluviosidade, enquanto nas vertentes 
voltadas para o interior do país o índice pluviométrico diminui consideravelmente  
e há muita aridez, formando os desertos na porção central. 

50% 
O aluno explica parcialmente a dinâmica dos ventos alísios na Austrália, mas não 
menciona aspectos relacionados à alta pluviosidade no litoral ou à baixa 
pluviosidade no interior do país. 

0% O aluno não caracteriza a influência dos ventos na dinâmica de chuvas na Austrália. 

 

  

https://wp.ufpel.edu.br/agrometeorologia/informacoes/fenomeno-enos-2/
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5. Identifique duas razões que fazem da Austrália uma grande exportadora de matérias-primas para 
a China.  

 

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 C16/U6 

Grade de correção 

100% 
O aluno identifica que a China apresenta forte demanda por matérias-primas 
agrícolas e minerais e que a Austrália possui grande quantidade desses produtos  
em seu território. 

50% 
O aluno identifica apenas um dos dois motivos apresentados acima, mesmo que  
não discrimine as matérias-primas agrícolas e minerais. 

0% 
O aluno não identifica as demandas chinesas nem menciona a grande quantidade  
de matérias-primas disponíveis na Austrália. 

 

6. Explique por que a Austrália incentiva a entrada de imigrantes em seu território, caracterizando e 
explicando, também, o ritmo das migrações no final do século XX nesse país. 

 

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 C16/U6 

Grade de correção 

100% 

O aluno explica que a Austrália tem uma população reduzida e que, por isso,  
sempre estimulou as migrações. No final do século XX, a migração caiu de 150 mil 
imigrantes por ano, na década de 1980, para 75 mil na década de 1990, motivada 
pelo menor ritmo de crescimento da economia do país. 

50% 
O aluno identifica apenas as causas da migração ou só caracteriza a migração  
no final do século XX. 

0% O aluno não responde corretamente a nenhum dos comandos solicitados. 
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7. Índia e Paquistão disputam, além do território, o domínio pela água, o que, para os dois países, 
significa 

a) a oportunidade de dominar a porção navegável e agricultável do rio Indo. 

b) a possibilidade de usar o rio Indo para práticas religiosas paquistanesas. 

c) o controle das nascentes, do curso médio do rio Indo e de seus vales férteis. 

d) o fim da dependência da geração de energia que a Índia tem em relação ao Paquistão. 

 

Objeto(s) 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 C14/U5 

Justificativas 

a 
A utilização do rio Indo para a agricultura é antiga, porém se trata de um rio caudaloso 
e pouco utilizado para a navegação.  

b 
Os paquistaneses são, em sua maioria, muçulmanos e não utilizam o rio Indo para  
suas práticas religiosas. 

c 
Tanto indianos como paquistaneses disputam o controle das nascentes e do curso 
médio do rio Indo, assim como de seus vales férteis para a prática da agricultura. 

d 
As águas do rio Indo são utilizadas para a produção de eletricidade, mas não são  
o motivo para a disputa entre Índia e Paquistão. 

 
  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

4º bimestre – Gabarito 

8. Leia atentamente o texto a seguir: 

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 

a balança comercial do agronegócio brasileiro no mercado internacional fechou o 

mês de junho com superávit de US$ 8,17 bilhões. [...] A maior parte das mercadorias 

foi vendida para China e União Europeia, que importaram soja, celulose, suco de 

laranja e café verde brasileiros.  

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/economia-e-financas/2018/07/ 

agronegocio-registra-superavit-de-us-8-17-bilhoes-em-junho>. Acesso em: 4 nov. 2018. 

Há anos a economia chinesa atrai investidores estrangeiros por questões trabalhistas e 
monetárias e outras formas de incentivo ao ingresso de empresas. Após a análise do texto, é 
possível afirmar que a atração de capital estrangeiro também é motivada pela(o): 

a) elevada renda per capita dos cidadãos chineses. 

b) elevado potencial consumidor do país asiático. 

c) moderada diversificação dos setores econômicos. 

d) intensa modernização econômica promovida por Mao Tsé-tung. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Transformações do espaço na sociedade urbano-industrial 

Habilidade 
(EF09GE10) Analisar os impactos do processo de industrialização na produção e circulação  
de produtos e culturas na Europa, na Ásia e na Oceania. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C13/U5 

Justificativas 

a 
Apesar de a China ter um PIB elevado, sua renda per capita não é alta. Além disso,  
a renda per capita não é um fator preponderante para a atração de investimentos 
estrangeiros, o que invalida a alternativa. 

b 
Em conjunção com a legislação trabalhista extremamente flexível, o pagamento  
de salários baixos e uma moeda desvalorizada, os mais de 1,3 bilhão de habitantes  
da China se traduzem no maior mercado consumidor em potencial do planeta. 

c 
A economia chinesa é bastante diversificada e tem se destacado pela oferta  
de produtos extremamente variados.  

d 
A modernização econômica da China não foi promovida por com Mao Tsé-tung,  
e sim por Deng Xiaoping, na década de 1970.  

 

  

http://www.brasil.gov.br/noticias/economia-e-financas/2018/07/agronegocio-registra-superavit-de-us-8-17-bilhoes-em-junho
http://www.brasil.gov.br/noticias/economia-e-financas/2018/07/agronegocio-registra-superavit-de-us-8-17-bilhoes-em-junho
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9. Observe a imagem. 

James Shook/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Rio Whanganui, na Nova Zelândia 

O rio retratado na imagem é um espaço importante para o povo Maori, uma comunidade 
aborígene. Em 2017, uma declaração judicial determinou que o rio teria os mesmos direitos de 
uma pessoa. Considerando seus conhecimentos sobre o povo Maori, essa decisão deve ter 
acontecido por motivações  

a) ambientais e políticas. 

b) ambientais e culturais. 

c) culturais e econômicas. 

d) econômicas e políticas. 

 

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 C15/U6 

Justificativas 

a A decisão ocorreu por razões ambientais (a defesa do rio), mas não políticas. 

b 

A decisão ocorreu tanto por razões ambientais, porque a medida visa conservar  
o rio Whanganui e punir danos ao curso hídrico, como se ele fosse uma pessoa perante 
a lei, como culturais, à medida que faz parte da luta centenária da tribo Maori para 
conservar um elemento da natureza, em consonância com seus valores. 

c 
A decisão ocorreu por razões culturais, por conta da luta dos Maori para que o rio se 
transformasse em um ente personificado. Não houve, no entanto, motivação política. 

d A decisão não ocorreu por motivações econômicas nem políticas. 
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10. Leia o texto a seguir, que foi publicado em 2011: 

As festas de Ano-Novo já começaram no Pacífico. Os primeiros a dar as boas-

vindas a 2012 foram os habitantes das ilhas de Samoa e Tokelau. No dia 29 de  

dezembro, os territórios decidiram pular um dia, movendo a linha imaginária que 

marca o fuso horário e a mudança de datas. O dia de ontem (30) deixou de existir nas 

ilhas e os moradores e turistas começaram a festejar o réveillon antes do resto do 

mundo e, não por último, como ocorria. A decisão de mudar o calendário foi tomada 

pelas autoridades das ilhas com o objetivo de aumentar os laços comerciais com 

Austrália, Nova Zelândia e China, aproximando seus fusos-horários. 

Disponível em: <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-12-31/ilhas-no-pacifico-ja-estao-em-2012>.  

Acesso em: 4 nov. 2018. 

Após a leitura do texto, é possível afirmar que a mudança do fuso teve como motivação a 

a) economia. 

b) localização. 

c) política. 

d) religião. 

 

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 C16/U6 

Justificativas 

a 

A mudança foi feita em virtude da proximidade das ilhas de Samoa e Tokelau com  
seus principais parceiros comerciais, China, Austrália e Nova Zelândia, e das dificuldades 
para realizar as trocas comerciais por conta do fuso horário. Portanto, a alteração  
no fuso teve como motivação a economia.  

b 
Apesar da proximidade geográfica das ilhas de Samoa e Tokelau com Austrália, Nova 
Zelândia e China, a principal motivação para a mudança do fuso horário foi a perda  
de dias nas trocas comerciais. 

c 
O texto não apresenta fatores políticos como argumento para a mudança no fuso 
horário nas ilhas de Samoa e Tokelau. 

d 
A religião não foi um fator preponderante na troca de fuso horário das ilhas de Samoa  
e Tokelau. 
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Sugestões para reorientar o planejamento 

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. 

 

Esta habilidade visa abordar diversos aspectos dos países da e Ásia da Oceania, como as 

questões econômicas, advindas da industrialização asiática ascendente e das relações de comércio, e as 

questões populacionais, exemplificada pela interação entre povos de diferentes etnias e nacionalidades. 

Atividade 

Retome o conteúdo com a turma, abordando o processo de ocupação das ilhas da Oceania, 

passando principalmente pelo registro dos povos nativos, os quais, ao longo do tempo, foram 

dominados por colonizadores de outras culturas, sobretudo europeus. Utilize outras fontes, como 

vídeos, reportagens e registros históricos, para que a apreensão desse período seja mais 

aprofundada. Mostre como a colonização realizada por povos do hemisfério norte criou uma cultura 

que renegou as tradições dos povos originais e como, aos poucos, essas tradições têm sido 

recuperadas pelos nativos. Dessa forma, os alunos perceberão que as culturas nativas são 

importantes e devem ser preservadas.  

 

Objeto de 
conhecimento 

Transformações do espaço na sociedade urbano-industrial 

Habilidade 
(EF09GE10) Analisar os impactos do processo de industrialização na produção e circulação  
de produtos e culturas na Europa, na Ásia e na Oceania. 

 

Essa habilidade tem como objetivo promover uma análise da industrialização dos países da 

Ásia e da Oceania, considerando seus impactos sobre a economia mundial. Pode ser trabalhada por 

meio de uma análise comparativa, mostrando as semelhanças e as diferenças entre o processo 

de desenvolvimento e crescimento econômico da Índia e da China nos últimos anos, por exemplo. 

Atividade 

Organize os alunos em grupos e atribua um país asiático para cada um deles. Incentive-os a 

pesquisar em casa e levar para a sala de aula imagens e reportagens em vídeo e texto que mostrem 

características do mercado consumidor e do desenvolvimento industrial na China, na Índia e em 

outros países da região, de acordo com o que foi atribuído previamente. Eles também devem buscar 

o contraponto e levar para a sala elementos que mostrem a pobreza, a desigualdade e os problemas 

ambientais neles existentes. Oriente-os a organizar os materiais reunidos em slides, os quais serão 

apresentados para a turma. Assim, eles podem realizar um exercício reflexivo sobre os limites da 

economia como agente responsável por fomentar crescimento e desenvolvimento e por diminuir as 
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desigualdades. O objetivo da atividade é o desenvolvimento de uma análise crítica sobre a situação 

desses países, a fim de propiciar a conscientização de que crescimento econômico não equivale a 

desenvolvimento social.  

 

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. 

 

Essa habilidade contempla a análise das características naturais e de uso do solo na Ásia e na 

Oceania. Análises desse tipo englobam fatores ambientais, culturais e econômicos, por isso são 

importantes para o entendimento da paisagem como um todo.  

Atividade 

Exiba para a turma mapas digitais de locais da Ásia e da Oceania em 2D ou 3D ou utilizando 

as ferramentas de sites que mostram imagens de ruas e construções, possibilitando uma navegação 

virtual por cidades e estradas. Por meio dessa visualização, instigue os alunos a identificar os 

impactos ambientais decorrentes da ocupação urbana desordenada no continente indiano, mostre o 

adensamento urbano que há no litoral da Austrália num contraponto com o vazio demográfico da 

área central do país, aponte como algumas ilhas da Oceania estão sujeitas a ficarem submersas por 

conta da elevação do nível do mar, entre outros elementos que possam exemplificar a diversidade 

ambiental desses locais. Caso a escola não disponha de recursos tecnológicos, apresente imagens 

impressas dessas situações. Imprima uma imagem para cada local e promova uma discussão sobre 

como algumas características da natureza podem interferir na ocupação humana de um local. Dessa 

forma, os alunos poderão visualizar as interações dos elementos da paisagem. 


