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4º bimestre – Gabarito 

1. Leia o texto a seguir. 

Elefantes maltratados em circos e zoológicos completaram dois anos no primeiro 

santuário sul-americano que acolhe exemplares da espécie e que fica no município 

Chapada dos Guimarães, em um parque com um ecossistema que remete ao habitat 

destes mamíferos nas savanas africanas e asiáticas. 

COSTA, Francisco. Elefantes completam dois anos em santuário na Chapada dos Guimarães. Agência Brasil, 28 ago. 2018.  

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-08/elefantes-completam-dois-anos-em-santuario-na-chapada-

dos-guimaraes>. Acesso em: 22 out. 2018. 

Assim como a presença de elefantes, várias espécies de grande porte têm habitat nas Savanas, 
como os leões, por exemplo. A partir da leitura do texto, responda às perguntas: 

a) Cite uma característica das Savanas. 

b) Explique o risco que correm as espécies endêmicas desse tipo de cobertura vegetal. 

 

Objeto 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 C10/U4 

Grade de correção 

100% 

O aluno deverá citar, em sua resposta ao item “a”, ao menos uma entre as  
seguintes características das Savanas: 1) bioma onde vivem animais de grande 
porte; 2) vegetação esparsa com espécies vegetais de médio e pequeno porte.  
Além disso, o aluno deverá explicar, em sua resposta ao item “b”, que espécies 
endêmicas são aquelas que ocorrem apenas em uma região específica, e, com isso 
em mente, indicar que a maioria das espécies da savana correm risco de extinção. 

50% 
O aluno conseguiu apenas citar uma característica da Savana corretamente,  
mas não explicou sobre espécies endêmicas, ou vice-versa. 

0% 
O aluno não conseguiu citar uma característica da Savana e nem explicou sobre 
espécies endêmicas da Savana e os riscos que correm. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Essa atividade tem como objetivo verificar a compreensão do aluno sobre riquezas naturais  
do continente africano, especificamente das savanas do continente. Caso a turma apresente 
rendimento insuficiente na questão, leve para a sala e projete filmes e documentários sobre  
o continente africano, e discuta em que medida as riquezas naturais do continente africano 
 são diversas, em primeiro lugar, mas ao mesmo tempo podem engendrar conflitos e tensões 
internos e externos. Caso não seja possível reproduzir essas obras em sala de aula, apresente 
trechos da obra “Coração das Trevas”, de John Conrad, em que o autor analisa a ação imperial 
de degradação do continente, mas ao mesmo tempo sua riqueza natural. Dessa forma,  
espera-se que os alunos compreendam, em primeiro lugar, as riquezas naturais do continente 
africano e, consequentemente, os conflitos que tais riquezas geraram historicamente. 

  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-08/elefantes-completam-dois-anos-em-santuario-na-chapada-dos-guimaraes
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2. Leia o trecho a seguir. 

Africanos representam 65% dos refugiados no país 

O Brasil abriga atualmente 4.305 refugiados. Desse total, 65%, ou 2.800 

pessoas, vieram do continente africano. De acordo com dados do Comitê Nacional 

para os Refugiados (Conare), do Ministério da Justiça, depois da África, a América é 

o continente com mais refugiados. No Brasil, com 954 (22,16%), seguido pela Ásia, 

com 448 (10,41%), e a Europa, com 98 (2,27%). 

BRASIL.  “Africanos representam 65% dos refugiados no país”. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/ 

cidadania-e-justica/2010/08/africanos-representam-65-dos-refugiados-no-brasil>. Acesso em: 22 out. 2018. 

Durante o processo de independência de vários países do continente africano houve a reunião  
de grupos étnicos e culturais muito distintos no mesmo território. Relacione e problematize o  
fato de grupos étnicos e culturais estarem no mesmo território no continente africano com as 
instabilidades que resultam no fenômeno dos refugiados africanos, tratado no texto. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais. 

Habilidade 

(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os 
principais fluxos migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores 
históricos e condicionantes físico-naturais associados à distribuição da população humana 
pelos continentes. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C11/U4 

Grade de correção 

100% 

O aluno deverá explicar que os conflitos hoje observados no continente africano 
têm muito a ver com o fato de várias nações terem que dividir os mesmos estados  
e territórios. A ausência de identidade nacional é um fator muito relevante para  
a instauração de conflitos. 

50% 
O aluno apenas citou a ausência de identidade nacional, mas não a relacionou  
com o processo histórico de independência dos países africanos. 

0% 
O aluno não conseguiu explicar a ausência de identidade nacional como fator 
gerador de conflitos no continente africano. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Essa atividade tem como objetivo verificar a compreensão dos alunos acerca das Nações  
e Estados africanos e sua formação histórica. Caso a turma não apresente os resultados 
esperados, peça para que os alunos pesquisem quantos e quais são os grupos que engendram 
conflitos no continente africano e procurem elaborar um mapa étnico do continente africano 
conjunto. Para isso, imprima um mapa do continente em branco, sem os limites nacionais 
(Disponível em: <http://bit.ly/2SiPsfC>. Acesso em: 25 out. 2018) em tamanho A1, divida  
a turma entre as regiões da África (Central, Meridional, Ocidental etc.) e peça para que cada 
aluno do grupo escolha um grupo diferente que lá vive, localize seu território no mapa a partir 
de uma cor, e conte para turma aspectos do modo de vida dos mesmos. Depois de feita a 
atividade, debata o conceito de nação, a partir de ideias identitárias. Além disso, discuta em 
que medida a ideia de nação é essencial para a manutenção de tensões não apenas na África, 
mas em todo o mundo. Dessa forma, espera-se que os alunos compreendam a multiplicidade de 
identificações étnicas do continente, assim como os conflitos que surgiram por sua união forçada.  
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3. Leia o trecho a seguir. 

Violência entre etnias aumenta refugiados internos na Etiópia [...] A situação 

humanitária é ainda mais grave pois a Etiópia é um dos países que mais recebe 

refugiados das nações vizinhas. 

VIOLÊNCIA entre etnias aumenta refugiados internos na Etiópia. Agência Brasil, 15 ago. 2018.  

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-08/violencia-entre-etnias-aumenta- 

refugiados-internos-na-etiopia>. Acesso em: 22 out. 2018. 

Não somente na Etiópia, mas também em vários outros Estados da África, nota-se uma falta de 
coesão política e sentimento de pertencimento. A partir dos conceitos de Estado e nação, explique 
um dos fatores que colaboram para o estabelecimento do conflito exposto no trecho acima. 

 

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 Aberta Capítulo/Unidade C11/U4 

Grade de correção 

100% 

Os alunos deverão explicar que, posta a falta de identidade nacional (nação)  
e sentimento de pertencimento, são estabelecidos conflitos dentro dos Estados, 
envolvendo poder e disputa pelos governos pelos diferentes grupos e suas 
identificações diversas. 

50% 
Os alunos conseguiram explicar os conflitos apenas a partir do conceito de nação 
sem conectá-los ao conceito de Estado ou vice-versa. 

0% 
Os alunos não conseguiram explicar os conflitos utilizando dos conceitos de Estado  
e nem de nação. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Essa atividade tem como objetivo verificar a compreensão dos alunos acerca dos conceitos  
de Estado e nação e sua aplicabilidade ao contexto africano pós-colonial. Caso o rendimento na 
atividade seja distinto do esperado, peça aos alunos que procurem saber mais sobre a partilha 
da África a partir do Congresso de Berlim. Simule um debate entre colonizadores e colônia para 
defender as razões da partilha e também para que ela não fosse feita de tal maneira e sim 
respeitando as nações, para isso divida a turma em quatro grupos, três menores, que devem 
representar os colonizadores, a colônia e os mediadores do debate (que determinarão o tempo 
de discurso, o tema dos debates etc.) e o último grupo será o votante, que determinará qual 
lado ganhará a discussão, a partir de maioria simples. É importante, para a simulação, que  
o grupo de colonizadores seja favorecido, mas não necessariamente que ganhe a discussão,  
para replicar o evento histórico. Dessa forma, espera-se que os alunos reconheçam os reflexos 
do imperialismo e neocolonialismo na dinâmica geopolítica atual africana. 
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4. Leia a notícia a seguir, publicada em 2018: 

O presidente Michel Temer afirmou hoje (27) que será inaugurado “em breve” 

um centro de treinamento da fabricante brasileira de aviões Embraer, em Joanesburgo, 

na África do Sul. Ele declarou que o novo centro contará com equipamentos modernos 

e formará milhares de profissionais por ano na África. “Será importante investimento da 

Embraer em favor da capacitação de profissionais em áreas de vanguarda, em favor da 

tecnologia e da inovação”, disse o presidente, depois de participar da última reunião 

da 10ª Cúpula do Brics, em Joanesburgo. 

TEMER diz que Embraer abrirá centro de treinamento na África do Sul. Agência Brasil, 27 jul. 2018. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/ 

economia/noticia/2018-07/temer-diz-que-embraer-abrira-centro-de-treinamento-na-africa-do-sul>. Acesso em: 29 out. 2018. 

Membro do BRICS, a África do Sul é um dos países mais industrializados da África e é considerado 
um país emergente. A partir do exemplo da África do Sul, analise: 

a) A realidade industrial e econômica do restante dos países da África assemelha-se ao exemplo 

da África do Sul? 

b) Quais são as dificuldades enfrentadas pela África do Sul por ser um país de economia emergente? 

 

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 C12/U4 

Grade de correção 

100% 

O aluno deverá explicar, no item “a”, que a realidade de países da África é múltipla  
e que, apesar do desenvolvimento recente de alguns países do continente, em sua 
maioria as nações destoam do exemplo sul-africano, apresentando altos índices de 
desigualdade e pobreza, assim como baixos índices de industrialização e de IDH.  
No item “b”, o aluno deverá apontar que as dificuldades enfrentadas pela África  
do Sul sendo um país de economia emergente são que apesar de industrializada  
e exportar minérios em grande quantidade, apresenta elevada pobreza, 
desemprego, desigualdade salarial e disparidades econômicas e territoriais. 

50% 

O aluno conseguiu indicar, no item “a” que a realidade dos países africanos é 
diferente da África do Sul, e no item “b”, explicar parcialmente uma ou duas das 
dificuldades enfrentadas pela África do Sul sendo um país de economia emergente. 
O aluno pode, também, ter respondido corretamente apenas um dos itens. 

0% 
O aluno não conseguiu explicar os desafios enfrentados pela África do Sul sendo  
um país emergente nem indicar a realidade dos países africanos em contraste com  
a da África do Sul. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Essa atividade tem como objetivo verificar as compreensões dos alunos acerca dos desafios 
enfrentados pela África do Sul e outros países do continente africano economicamente. 
Apesar disso, caso o rendimento na questão não ocorra da forma como o esperado, peça  
aos alunos que pesquisem sobre quais as formas de trabalho predominantes em cada região 
do Brasil, considerando o meio urbano e o meio rural. Na próxima aula, discuta como as 
características de desenvolvimento de cada região colaboram para o estabelecimento da 
divisão do trabalho como é no país, e procure relacionar as características indicadas pelos 
alunos sobre o Brasil com determinadas regiões da África. Dessa forma, espera-se que os 
alunos compreendam melhor como as economias africana e brasileira podem ser encaradas 
em contraste, assim como quais são suas peculiaridades e potenciais. 
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5. O trecho destacado a seguir é o título de uma reportagem sobre investimentos chineses na África 
em 2017. Assim como a China, outros países também demonstram interesse por investir no 
continente africano, assim como a Europa no passado, por meio do processo  da colonização. 

China sai na frente, investe US$ 60 bilhões na África – e vai ganhar muito com isso 

CHINA sai na frente, investe US$ 60 bilhões na África – e vai ganhar muito com isso. Forbes, 16 mar. 2017.  

Disponível em: <https://forbes.uol.com.br/negocios/2017/03/ 

china-sai-na-frente-investe-us-60-bilhoes-na-africa-e-vai-ganhar-muito-com-isso/>. Acesso em: 23 out. 2018. 

Considerando a manchete, os interesses das potências que investem hoje na África e os interesses 
daquelas que a colonizaram no passado podem ser associados, já que: 

a) as potências em questão, no passado e atualmente, têm interesses na mão de obra escrava. 

b) as nações têm interesses em contratar empregados africanos altamente especializados. 

c) os Estados, historicamente, se interessam pelos recursos naturais do continente. 

d) os países investidores na África querem criar mercado consumidor, pelo elevado PIB africano. 

 

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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C10/U4 

Justificativas 

a 
A escravidão não perdura de tal maneira na atualidade e não é buscada pelas nações 
que investem atualmente no continente africano. 

b 
A mão de obra africana não é, em sua maioria, altamente especializada. Os trabalhadores 
africanos são vistos, na maior parte das vezes, como mão de obra barata para empresas 
multinacionais estrangeiras. 

c 
As potências se interessam atualmente e se interessaram historicamente por diversos 
itens naturalmente presentes em África, como diamantes, marfim e outros que  
são altamente encontrados no continente. 

d 
O PIB da África não é elevado, e as empresas atualmente não enxergam na África  
um potencial mercado consumidor que poderá trazer lucros elevados e imediatos. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Essa atividade tem como objetivo verificar as compreensões dos alunos acerca da exploração 
do continente africano contemporânea e historicamente por nações estrangeiras. 
Entretanto, caso o rendimento na questão seja considerado insuficiente, peça aos alunos  
que pesquisem sobre as principais exportações africanas para a China e os EUA e quais são  
as principais exportações dos EUA e China para a África. A partir disso, debata com eles quais 
são os produtos, quais são os valores atribuídos a eles quando processados pela indústria,  
e por qual motivos essas potencias teriam interesses na exploração deles. Assim, espera-se 
que os alunos compreendam o papel da África, China e EUA na economia global em relação  
à suas produções. 
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6. Leia o trecho a seguir. 

Com o agravamento da crise na Síria, o Conselho de Segurança da Organização 

das Nações Unidas (ONU) intensificou as discussões sobre as medidas que devem ser 

aplicadas ao governo do presidente sírio, Bashar Al Assad. O Brasil e os demais   

14 integrantes do órgão estão debatendo as propostas apresentadas pelas delegações 

da Rússia e da Grã-Bretanha. 

Governo do Brasil. Discussões sobre Síria se intensificam no Conselho de Segurança. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/governo/2011/08/discussoes-sobre-siria-se-intensificam-no-conselho-de-seguranca>. Acesso em: 23 out. 2018. 

Considerando o trecho lido, é possível inferir que a ONU influenciou a independência dos países 
africanos por meio do conselho, citado no texto, já que: 

a) A ONU estimulou o combate à colonização, enquanto o Conselho de Segurança fomentou 

guerras de independência. 

b) A ONU estimulou a independência dos países, enquanto o Conselho de Segurança oficializou 

o seu reconhecimento. 

c) A ONU estimulou guerras para independência, e o Conselho de Segurança promoveu material 

bélico para as colônias. 

d) A ONU estimulou a independência dos países, enquanto o Conselho de Segurança manteve a 

ordem política deles. 
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Objeto 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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C11/U4 

Justificativas 

a 
Guerras de independência não foram fomentadas pela ONU, já que essa organização  
se apresenta, historicamente, contrária a conflitos bélicos, como os empenhados na 
África nas lutas pela independência.  

b 
A ONU estimulou a criação dos países independentes do neocolonialismo, enquanto  
o Conselho de Segurança legitimou suas independências, facilitando o reconhecimento 
das recém independentes nações por outras nações do mundo. 

c 
Guerras de independência não foram fomentadas pela ONU, já que essa organização 
 se apresenta, historicamente, contrária a conflitos bélicos, como os empenhados  
na África nas lutas pela independência. 

d 
Apesar do estímulo e apoio da ONU pela independência dos países, o Conselho de 
Segurança foi responsável por reconhecer a independência dos países, já que não  
se propõe e não se propôs, historicamente, a intervir diretamente na política interna. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Essa atividade tem como objetivo verificar as compreensões dos alunos acerca das 
organizações responsáveis pela ordem no mundo, como a ONU e seu Conselho de 
Segurança. Apesar disso, caso o resultado na questão não ocorra da forma prevista, peça  
aos alunos que pesquisem e apresentem em sala de aula, em grupos de quatro ou cinco 
alunos, as seguintes organizações: FMI e Banco Mundial. ONU, OMC e Interpol. Depois de 
feitas as apresentações, discuta em grupo sobre a importância de cada uma e quais são suas 
relações, especialmente considerando o atual contexto geopolítico global. Dessa forma, 
espera-se que os alunos compreendam melhor como é possível analisar a atuação das 
organizações mundiais na política contemporânea e histórica. 
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7. Leia o texto a seguir. 

O Brasil esteve dentre os primeiros países que reconheceram e estabeleceram 

relações diplomáticas com o Sudão do Sul – tendo-o feito em 9 de julho de 2011,  

dia da independência do país. O Brasil é um dos 21 países nos quais o Sudão do Sul 

tenciona abrir Embaixada residente. 

Ministério das Relações Exteriores. República do Sudão do Sul.  

Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/ficha-pais/5497-republica-do-sudao-do-sul>. Acesso em: 23 out. 2018. 

A partir da leitura do texto, assinale a alternativa que explica: como é possível analisar a influência 
do pós-guerra nas potências colonizadoras e no início do processo de independência dos países 
colonizados? 

a) O pós-guerra fez a economia das potências colonizadoras prosperar, fazendo com que não 

fosse mais necessário manter colônias. 

b) O pós-guerra está extremamente ligado ao capitalismo que precisa de independência dos 

países para se manter. 

c) O pós-guerra desestabilizou as potências colonizadoras europeias, dando força para os 

movimentos de independência. 

d) O pós-guerra despertou nas potências um sentimento de igualdade, permitindo os movimentos 

de independência. 
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Objeto de 
conhecimento 

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

Habilidade 
(EF08GE08) Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África, 
assim como da potência estadunidense na ordem mundial do pós-guerra. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C11/U4 

Justificativas 

a 
A economia no pós-guerra não prosperou e fez com que as nações colonizadoras 
procurassem explorar ainda mais as nações colonizadas, o que causou revolta e,  
no limite, a independência. 

b 
A independência dos países não é essencial à manutenção do capitalismo, já que  
as nações colonialistas eram capitalistas e se beneficiaram da colonização por meio  
da obtenção de matéria-prima. 

c 
O pós-guerra foi responsável por tirar a estabilidade econômica e política das potências 
europeias. Em meio a tal desestabilização, os movimentos de independência africanos 
ganharam mais espaço e concretizaram paulatinamente seus projetos. 

d 
O processo de independência não foi permitido ou facilitado pelas potências, que 
desejavam estabilizar sua economia através da intensificação da exploração africana.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Essa atividade tem como objetivo verificar as compreensões dos alunos acerca dos 
movimentos de independência das nações africanas e o reflexo desses movimentos sofridos 
pelas potências colonizadoras no pós-guerra. Caso as respostas à questão não atendam  
às expectativas do aprendizado do bimestre, construa com os alunos – através de uma 
 aula dialogada, colaborativa e coletiva – uma linha do tempo com as datas referentes às 
independências dos países africanos, e discuta com eles outros eventos mundiais que podem 
ter influenciado para a confluência dessas datas. Por fim, peça à turma que copie a linha  
do tempo em seus cadernos e, ao final, compartilhem suas dúvidas que ainda podem ter 
restado. Dessa forma, espera-se que os alunos compreendam de forma mais aprofundada  
o contexto e as características das independências africanas. 

 
  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

4º bimestre – Gabarito 

8. Leia o trecho a seguir: 

Uma medida inovadora em cinco países da África está abrindo novos caminhos 

na luta contra a fome e a desnutrição, ao obter alimentos da produção de pequenos 

agricultores para as cantinas escolares. Durante a sua fase inicial no ano passado 

[2013], o programa de compras públicas na África – Purchase from Africans for Africa 

(PAA-África) – contou com a participação de mais de cinco mil famílias de agricultores 

nos programas de alimentação para 424 escolas na Etiópia, Malawi, Moçambique, 

Nigéria e Senegal, beneficiando cerca de 120 mil estudantes. 

Governo do Brasil. Programa nacional abre caminhos contra a fome na África. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/ 

cidadania-e-justica/2013/10/paa-abre-caminhos-contra-a-fome-na-africa>. Acesso em: 23 out. 2018. 

A partir da análise do texto, aponte, respectivamente: como as nações podem trabalhar para o combate 
desse problema e quais fatores são explicativos para a ocorrência da fome, principalmente na África? 

a) As nações podem se organizar por meio de ajudas humanitárias. Esse fenômeno acontece 

na África, e em outros lugares, por conta da quantidade de conflitos e desigualdade da região. 

b) As nações podem fornecer passagens para os cidadãos africanos irem embora dos locais onde 

há fome. Esse fenômeno acontece na África por conta da pobreza e do baixo IDH. 

c) As nações podem fornecer abrigo aos refugiados livremente. Esse fenômeno ocorre na África 

por conta dos solos ruins para cultivo de alimentos e o consequente alastramento da fome. 

d) As nações podem organizar missões para levar comida às regiões de fome extrema. Esse 

fenômeno ocorre na África devido ao clima semiárido que não favorece o cultivo agrícola. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

4º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

Diversidade e dinâmica da população mundial e local 

Habilidade 
(EF08GE03) Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando 
características da população (perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial). 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C12/U4 

Justificativas 

a 

Efetivamente, as nações ajudam as regiões onde há fome extrema, principalmente,  
por meio de ações humanitárias atualmente. Ademais, compreende-se que a fome na 
África é provocada, em certa medida, pela desigualdade quase inteiramente constante 
no continente e pelos frequentes conflitos que ali ocorrem. 

b 
A ajuda proveniente das nações se dá a partir de ações humanitárias e não do 
deslocamento da população. O problema dos refugiados é, aliás, uma constante 
contemporânea para as nações desenvolvidas da Europa e dos Estados Unidos. 

c Os solos africanos não são ruins para o plantio, como indicado.  

d O clima africano não determina a condição de fome. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Essa atividade tem como objetivo verificar a compreensão dos alunos acerca das dinâmicas 
populacionais no continente africano, tendo em vista uma de suas primeiras questões 
contemporâneas, a fome. Apesar disso, caso o resultado na questão não ocorra conforme o 
esperado para o aprendizado do bimestre, construa, em sala, com o auxílio colaborativo dos 
alunos, pirâmides etárias de países africanos – entre eles aqueles com os maiores e menores 
IDH – e discuta com eles os fatores que podem explicar fatos como expectativa de vida baixa 
ou alta mortalidade infantil em alguns. Relacione, ainda, esses fatores com questões que 
tratam de aspectos geopolíticos. Por fim, peça aos alunos para elaborarem uma notícia 
fictícia sobre o que foi discutido em sala de aula sobre o assunto, da forma que acharem mais 
adequada. Dessa forma, espera-se que os alunos compreendam o problema da fome na 
perspectiva do desenvolvimento social do continente africano. 

 
  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

4º bimestre – Gabarito 

9. Leia o texto a seguir. 

A África Subsaariana possuía 975 milhões de habitantes em 2016, ou seja, mais 

de 80% do 1,2 bilhão de habitantes do continente. Desse total, nada menos que  

224 milhões sofriam de desnutrição crônica [...]. O mais grave é que este número vem 

aumentando, pois em 2015 eram 200 milhões. O drama não para por aí. Em 2014, 

segundo o Banco Mundial, 11 milhões de jovens da região ingressaram no mercado de 

trabalho, mas apenas 3 milhões de vagas foram criadas, e o restante foi engrossar o 

gigantesco “exército de reserva”, a face escancarada do desemprego estrutural. 

MIRAGAYA, Júlio. Pobre África! COFECON, 11 jan. 2016.  

Disponível em: <https://www.cofecon.gov.br/2018/01/11/artigo-pobre-africa/>. Acesso em: 23 out. 2018. 

A partir do trecho acima e de seus conhecimentos sobre o continente africano, analise de que forma 
as pessoas estão empregadas, majoritariamente, no continente africano e quais as desvantagens, 
para os trabalhadores, de estarem nessa situação? 

a) Os trabalhadores estão majoritariamente no setor informal na África. Isso é desvantajoso para 

eles, pois não tem estabilidade financeira ou trabalhista. 

b) Os trabalhadores estão majoritariamente no setor primário na África. Isso é desvantajoso para 

eles, pois atrasa a urbanização das cidades e capitais. 

c) Os trabalhadores estão majoritariamente no setor secundário na África. Isso é desvantajoso 

para o continente, por torná-lo dependente de exportações. 

d) Os trabalhadores estão majoritariamente no setor de serviços e comércios na África. Isso é 

desvantajoso para eles por conta dos riscos de privatizações. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

4º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

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

Habilidade 

(EF08GE09) Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, distribuição  
e intercâmbio dos produtos agrícolas e industrializados, tendo como referência os  
Estados Unidos da América e os países denominados de Brics (Brasil, Rússia, Índia, China  
e África do Sul). 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C12/U4 

Justificativas 

a 
A maioria dos africanos está em condições informais de trabalho, sem garantias  
de estabilidade, por não serem protegidos por legislações trabalhistas formais. 

b 
A predominância na África não é de trabalhadores no primeiro ou segundo setor,  
mas sim no setor informal. 

c 
A predominância na África não é de trabalhadores no primeiro ou segundo setor,  
mas sim no setor informal. 

d 
A predominância na África não é de trabalhadores no setor de comércios e serviços, 
mas sim no setor informal, ademais, as privatizações poderiam beneficiar o incremento 
de trabalhos informais, não diminuí-lo. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Essa atividade tem como objetivo verificar a compreensão dos alunos sobre o padrão 
econômico de produção no continente africano, de forma geral. Apesar disso, caso o 
resultado na questão não seja o esperado, peça aos alunos que busquem informações 
sobre a situação de emprego no Brasil e na África de forma geral, e produzam uma tabela 
em seus cadernos comparando-as, a partir disso, discuta as vantagens e desvantagens dos 
empregados para estarem em cada um dos setores da economia em sala de aula. Dessa 
forma, espera-se que os alunos compreendam a gravidade da condição de trabalho no 
continente africano em geral. 

 
  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

4º bimestre – Gabarito 

10. Leia o trecho da notícia a seguir, de 2016: 

A presidenta Dilma Rousseff promulgou o acordo de comércio preferencial 

entre o Mercosul e a União Aduaneira da África Austral (Sacu). Com isso, já está  

em vigor o tratado que permite descontos tarifários aos países dos dois blocos na  

importação de produtos como costela suína, miúdos bovinos e pescados. Além do 

Brasil, o acordo envolve Argentina, Uruguai, Paraguai, África do Sul, Namíbia, Botsuana 

e Lesoto. O decreto de promulgação do acordo foi publicado nesta segunda-feira (4) 

no Diário Oficial da União. O tratado vem sendo discutido desde 2008 e prevê a criação 

de uma área de livre comércio entre os dois blocos. 

Governo do Brasil. Acordo comercial entre Mercosul e África Austral entra em vigor. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/ 

economia-e-emprego/2016/04/acordo-comercial-entre-mercosul-e-africa-austral-entra-em-vigor>. Acesso em: 23 out. 2018. 

Após a análise do texto, aponte, respectivamente: quais os principais produtos de exportação 
africana e como eles são responsáveis pela inserção da África em uma posição de desvantagem 
na Divisão Internacional do Trabalho? 

a) Produtos da indústria automobilística, que colocam a África numa posição proeminente, já que 

o consumo nesse setor vem crescendo na atualidade. 

b) Produtos da indústria de eletrônicos, que situam a África numa posição estratégica, uma vez 

que na modernidade são indispensáveis. 

c) Produtos primários, inserindo a África numa posição de desvantagem relativa, já que resultam 

na exportação de produtos de preço inferior em relação aos industrializados. 

d) Produtos que passaram pela indústria de base, colocando a África numa posição de desvantagem, 

por depender de indústrias transformadoras para obter produtos. 

 

  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/04/2016&jornal=1&pagina=4&totalArquivos=224


 

 

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 

(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 C12/U4 

Justificativas 

a 
A África está voltada para a extração de petróleo, mas não para a produção 
automobilística ou de itens eletrônicos industrializados, já que se dedica à produção  
de matéria-prima, em sua maior parte. 

b 
A África está voltada para a extração de petróleo, mas não para a produção 
automobilística ou de itens eletrônicos industrializados, já que se dedica à produção  
de matéria-prima, em sua maior parte. 

c 

A África exporta muitos produtos primários que sequer passaram por processos  
de industrialização, o que reforça condições de desvantagens para o continente  
em relação ao mercado mundial, principalmente aquele encabeçado por países  
de economias desenvolvidas. 

d 
A África exporta produtos que muitas vezes sequer passam pelas indústrias de base,  
o que invalida a alternativa. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Essa atividade tem como objetivo verificar as compreensões dos alunos acerca dos aspectos 
econômicos dos Estados africanos e suas principais produções destinadas à exportação. 
Apesar disso, caso os alunos apresentem resultado insuficiente na questão, peça a eles que 
busquem compreender o que seria a divisão internacional do trabalho (DIT), e produzam  
um texto em seus cadernos sobre o assunto. Depois, elabore com eles um debate acerca  
da importância dessa divisão e como ela se manifesta em outras escalas da sociedade, 
especialmente da africana. Dessa forma, espera-se que os alunos consigam situar  
o continente africano e sua economia em uma escala de lucratividade. 

 


