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1. Leia a manchete a seguir e responda ao que se pede. 

O carvão queima o futuro da Austrália 

ANA Maria. Carta Capital, 18 mar. 2015. Disponível em: <http://envolverde.cartacapital.com.br/ 

o-carvao-queima-o-futuro-da-australia/>. Acesso em: 31 out. 2018. 

O carvão mineral é a principal fonte de energia da Austrália e um dos principais produtos de 
exportação desse país. Não há dúvidas sobre a importância econômica desse minério, porém há 
algumas questões a serem levantadas em relação a sua exploração e seu consumo. Aponte quais 
são essas questões. 

 

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 C10/U4 

Grade de correção 

100% 

O aluno apontou em sua resposta os riscos que a exploração e o consumo do carvão 
mineral podem trazer ao meio ambiente. Na sua extração pode ocorrer a 
intensificação de processos erosivos, impacto da cobertura vegetal, além da 
contaminação do solo e da água por resíduos. Seu uso é ligado à queima para a 
geração de energia, que libera gás carbônico para a atmosfera e intensifica o efeito 
estufa. 

50% 
O aluno apontou em sua resposta os riscos da exploração ou do consumo do carvão 
mineral. Para a questão ser considerada parcialmente correta, é necessário que o 
aluno domine pelo menos um dos dois. 

0% 
O aluno não apontou em sua resposta os riscos para o meio ambiente de ambas as 
atividades: exploração e consumo. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão tem o objetivo de verificar se o aluno consegue analisar características 
econômicas da Oceania e relacioná-las com seu ambiente físico-natural. Caso o resultado das 
respostas não tenha sido satisfatório, faça uma atividade de análise de paisagens. Para isso, 
separe algumas imagens do espaço onde ocorre a exploração de carvão mineral e as projete 
ou as imprima e distribua entre os alunos. Com base nessas imagens, discuta com a turma as 
modificações ocasionadas pela exploração desses espaços. Posteriormente, monte ou 
projete um esquema de funcionamento de uma usina termelétrica e use-o para explicar os 
impactos que a queima de carvão mineral pode causar ao meio ambiente. O objetivo dessa 
atividade é promover uma análise de paisagem, para que os alunos identifiquem os impactos 
ambientais da exploração e do consumo de carvão mineral. 
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2. Leia a manchete a seguir e responda ao que se pede. 

Austrália pode perder 1 milhão de turistas por ano por causa do branqueamento 

da Grande Barreira de Corais 

ANA Maria. Carta Capital, 24 jun. 2016. Disponível em: <http://envolverde.cartacapital.com.br/australia-pode-perder-1-milhao- 

de-turistas-por-ano-por-causa-do-branqueamento-da-grande-barreira-de-corais/>. Acesso em: 31 out. 2018. 

De acordo com a manchete, explique: 

a) Quais ações realizadas na Austrália afetam esse ecossistema. 

b) Quais seriam as consequências, para esse país, de uma possível morte da Grande Barreira de 

Corais. 

 

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 C10/U4 

Grade de correção 

100% 

O aluno apontou, em sua resposta ao item “a”, que os corais se desenvolvem em 
águas de temperaturas amenas, o que significa que atividades humanas que 
resultem em aumento da temperatura atmosférica são responsáveis pelo fenômeno 
de branqueamento dos corais. Grande parte da energia elétrica na Austrália tem 
origem na queima de carvão mineral, que libera gás carbônico na atmosfera, um dos 
principais gases do efeito estufa. Ao item “b”, o aluno aponta que, como a 
manchete anuncia, caso a Grande Barreira morra, o país terá problemas com a 
diminuição do turismo, com consequências econômicas e sociais, já que a atividade 
mobiliza muitos trabalhadores e gera riqueza para o país.  

50% 

O aluno apontou em sua resposta a importância da temperatura das águas para a 
manutenção da vida dos corais ou apontou que a principal forma de obtenção de 
energia elétrica do país libera gás carbônico, ou, ainda, o aluno apontou que o turismo 
será a principal atividade afetada por uma possível morte da barreira de corais. 

0% 

O aluno não apontou, em sua resposta, a relação do fenômeno de branqueamento 
dos corais com o aumento da temperatura das águas oceânicas, deixando de citar as 
atividades humanas realizadas na Austrália que intensificam o efeito estufa. A 
resposta também deverá ser considerada incorreta caso só cite como consequência 
da morte dos corais a diminuição do número de turistas, sem maiores explicações.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é verificar se o aluno desenvolveu a habilidade de explicar 
características físico-naturais da Oceania. Caso as respostas dos alunos não sejam 
satisfatórias, realize uma atividade que relacione dois mapas, que podem ser projetados ou 
impressos: um sobre as correntes marítimas e outro com a localização das principais 
barreiras de corais. Ajude os alunos a relacionar a temperatura das correntes com a 
existência dos corais. Após essa discussão, volte à questão anterior, sobre a importância do 
carvão mineral na produção de energia elétrica. Para complementar a resposta, peça uma 
pesquisa individual sobre o turismo nessa área nas cidades costeiras, próximas à Grande 
Barreira. O objetivo da atividade é que os alunos relacionem aspectos físicos do território 
australiano às questões socioeconômicas do espaço. 
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3. Leia a manchete a seguir, sobre as ilhas da Micronésia, e responda ao que se pede. 

Bombardeios da 2ª Guerra não acabaram com a beleza de ilhas 

G1, 2 jun. 2017. Disponível em: <http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2017/06/bombardeios- 

da-2-guerra-nao-acabaram-com-beleza-de-ilhas.html>. Acesso em: 2 nov. 2018. 

Sabendo da desigualdade econômica dos países pertencentes a essa região, identifique a principal 
diferença entre as atividades econômicas realizadas nessas ilhas e em países desenvolvidos. 

 

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 C11/U4 

Grade de correção 

100% 

O aluno apontou em sua resposta a associação do turismo como a principal 
atividade econômica das ilhas (o que fica implícito pela “beleza” delas), que 
depende da quantidade de turistas que chegam aos locais, e fez a comparação com 
as principais atividades econômicas dos países mais desenvolvidos, com a forte 
produção industrial, responsável pela urbanização e, consequentemente, pelo 
importante papel do setor de serviços. 

50% 
O aluno apontou em sua resposta apenas a identificação do turismo como principal 
atividade econômica das ilhas da Micronésia, sem fazer a comparação com as 
principais atividades econômicas dos países desenvolvidos. 

0% 
O aluno não identificou o turismo como a principal atividade econômica nas ilhas da 
Micronésia e não demonstrou domínio sobre a diferença do desenvolvimento 
econômico entre os países pertencentes ao continente da Oceania. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é verificar se o aluno é capaz de analisar características econômicas 
ligadas ao meio ambiente na região da Oceania. Caso não sejam identificados esses 
elementos nas respostas dos alunos, faça uma revisão sobre a Oceania, evidenciando os 
países pertencentes a esse continente e as diferenças socioeconômicas entre eles. Realize 
uma atividade em grupo para a produção de mapas temáticos com a relação da 
porcentagem do PIB desses países sobre atividades econômicas como turismo, indústria e 
comércio. Ressalte que o turismo influencia o setor de serviços, mas esse irá depender da 
demanda de turistas. O objetivo da atividade é que os estudantes utilizem dados para 
realizar análises sobre as condições econômicas dos países em questão.  
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4. Os costumes dos povos nativos do Ártico sofreram mudanças após a colonização canadense, 
porém ainda mantiveram sua identidade. A criação do território Nunavut é um reconhecimento 
do governo canadense aos costumes e à identidade do povo nativo. Explique a importância dessa 
atitude do governo canadense e de outras políticas que visam à manutenção dos costumes e da 
identidade de povos nativos. 

 

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 Aberta Capítulo/Unidade C12/U4 

Grade de correção 

100% 

O aluno apontou em sua resposta como os colonizadores trataram os povos nativos, 
desconsiderando a sua importância e seus direitos, matando e doutrinando sua 
população (fazendo seus costumes serem modificados e esquecidos). Políticas como 
a do governo canadense são importantes porque reparam um erro cometido no 
passado e dão aos povos nativos a possiblidade de recuperarem sua identidade e 
seus costumes, preservando-os. 

50% 
O aluno apontou em sua resposta as atuais políticas voltadas para essa questão ou 
apenas discorreu sobre o contexto histórico da época da colonização.  

0% 
O aluno não apontou a importância dessas políticas para a recuperação dos 
costumes e da identidade dos povos nativos como reconhecimento de respeito, 
nem sobre os fatos históricos que levaram à criação dessas políticas. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é verificar se o aluno consegue identificar manifestações culturais de 
um povo e o reconhecimento do princípio do respeito às diferenças. Caso as respostas à 
questão não tenham sido satisfatórias, solicite aos alunos que elaborem uma pesquisa 
individual, elencando costumes de diversos povos nativos que foram colonizados por 
europeus entre o século XIV e o XIX, e comparem esses costumes com o padrão hegemônico 
de agora, considerando a capacidade das populações originárias de preservar e difundir sua 
cultura. Posteriormente, discuta com eles sobre os resultados das pesquisas. O objetivo da 
atividade é estabelecer um contato dos alunos com exemplos de minorias étnicas e povos 
originários.  
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5. Leia o trecho a seguir. 

Se dividirmos cada hemisfério terrestre pelo critério das latitudes, teremos: 

  0°-30° ............. Baixas latitudes 

30°-60°.............. Médias latitudes 

60°-90°.............. Altas latitudes 

Essa setorização é tarefa preliminar quando se pretende fazer um estudo de 

geografia física em macroescala. Assim se definem as zonas climáticas e estas, por sua 

vez, explicam os grandes biomas e os mecanismos principais que regem os processos 

hidrológicos e geomorfológicos. 

CONTI, José Bueno; FURLAN, Sueli Angelo. As características climáticas do território brasileiro. 

In: ROSS, Jurandir L. Sanches (Org.). Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2003. p. 101. 

De acordo com as informações do texto sobre domínios morfoclimáticos, compreende-se que: 

a) as latitudes são fatores predominantes sobre os climas ao redor do mundo. 

b) as florestas tropicais fazem parte do domínio morfoclimático da Nova Zelândia. 

c) na Oceania ocorre somente a presença dos climas temperados, tropicais e equatoriais. 

d) grande parte do território presente nas médias latitudes possui domínios morfoclimáticos bem 

diferentes aos do Brasil. 

e) por ter parte do território em baixa e média latitudes, a Oceania apresenta clima semelhante 

ao do Brasil. 
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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 C10/U4 

Justificativas 

a 
O clima é caracterizado por diferentes fatores em escala micro, como a 
continentalidade e as correntes marítimas. O caso do deserto na Austrália é um grande 
exemplo. 

b 
Na Nova Zelândia, de domínio climático temperado, as florestas temperadas 
predominam no território. 

c Há também a presença do clima mediterrâneo no sul da Austrália. 

d 
Uma parte considerável dos domínios morfoclimáticos da Oceania, que está presente 
na zona de baixa latitude, é parecida com os do Brasil.  

e 

Por ter parte de seu território em baixa latitude (países insulares e Papua-Nova Guiné 
apresentam clima tropical e equatorial) e parte do território na zona de média latitude 
(áreas da Austrália e Nova Zelândia apresentam clima temperado), a Oceania apresenta 
clima semelhante ao do Brasil. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão tem o objetivo de verificar se o aluno consegue comparar diferentes domínios 
morfoclimáticos. Caso os resultados não tenham sido satisfatórios, selecione um mapa que 
mostre a representação dos domínios morfoclimáticos da Oceania e um que mostre os 
domínios morfoclimáticos do Brasil. Projete esses mapas ou os imprima e os distribua para a 
turma. Peça aos alunos que se organizem em grupos de três ou quatro integrantes e os 
oriente a comparar os mapas, elaborando uma tabela em seus cadernos. Posteriormente, 
faça uma comparação conjunta com toda a turma. O objetivo da atividade é que os alunos 
compreendam que as latitudes influenciam a formação dos domínios morfoclimáticos em 
todo o mundo. 
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6. Leia a manchete a seguir e responda ao que se pede. 

Terremoto atinge o norte da Nova Zelândia 

EFE. G1, 10 set. 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/09/10/ 

terremoto-atinge-o-norte-da-nova-zelandia.ghtml>. Acesso em: 2 nov. 2018. 

A localização do arquipélago e as características físico-naturais da Nova Zelândia significam que: 

a) o relevo da Nova Zelândia tem predomínio de terras baixas, abaixo do nível do mar. 

b) o arquipélago está localizado em um dobramento entre as placas tectônicas das Filipinas e do 

Pacífico. 

c) os abalos sísmicos que ocorrem na Nova Zelândia são resultantes das movimentações de 

placas tectônicas.  

d) a Austrália sente abalos sísmicos muito intensos por estar próxima à borda de contato entre 

placas tectônicas. 

e) a Nova Zelândia não se destaca mundialmente na produção de produtos agropecuários por ter 

uma extensão territorial não muito grande. 

 

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 C10/U4 

Justificativas 

a 
O relevo da Nova Zelândia é montanhoso, com destaque para a ilha do Sul, com a 
presença da cordilheira Alpes do Sul. 

b 
O arquipélago fica localizado na falha geológica no contato das placas Indo-australiana 
e do Pacífico.  

c 
Os abalos sísmicos que ocorrem na Nova Zelândia são resultantes das movimentações 
de placas tectônicas porque esse país se encontra em uma área de contato de placas. 

d 
A Austrália não sofre intensamente e com frequência as consequências de abalos 
sísmicos, pois está em uma região mais estável tectonicamente.  

e 
A extensão territorial da Nova Zelândia é pequena, mas isso não a impede de ter uma 
grande produção, com destaque para a exportação de leite. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é verificar se o aluno consegue estabelecer relações entre as 
características físico-naturais da Nova Zelândia e as atividades tectônicas sentidas nesse espaço. 
Caso não seja identificada essa habilidade nas respostas, promova uma atividade usando um 
mapa de relevo e outro com a delimitação das placas tectônicas da Oceania para fazer a relação 
da localização do país com a atividade vulcânica. Os mapas poderão ser projetados em sala de 
aula ou impressos e distribuídos entre grupos de três integrantes. Discutida essa relação em 
sala de aula; pode-se abordar a energia que é liberada com a atividade sísmica e como essa 
energia pode ser utilizada para a obtenção de energia elétrica. O objetivo da atividade é que os 
alunos utilizem mapas para identificar a localização de fenômenos. 
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7. Leia, a seguir, a resposta do antropólogo Ranginui Walker quando questionado sobre como a 
cultura Maori interage com a cultura europeia na Nova Zelândia. 

O povo maori foi marginalizado pela colonização – marginalizado, dominado e 

excluído das estruturas e instituições do Estado. Em consequência disso, e do 

progressivo reconhecimento dos Maori nos últimos 25 anos, temos exigido o direito 

de ser representados em todas as instituições do Estado, que agora recruta Maoris 

para seus quadros de funcionários, procurando dar uma dimensão maori às suas 

atividades. [...] Atualmente, todos os departamentos de Estado têm consultores maori. 

Algumas vezes ouvem o que eles dizem, outras os ignoram, mas de qualquer forma 

isso é algo extremamente novo. 

WALKER, Ranginui. Identidade e antropologia Maori na Nova Zelândia. Revista Mana – Estudos de Antropologia Social. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93131997000100007>. Acesso em: 2 nov. 2018. 

Esse trecho evidencia a hegemonia europeia na colonização de novas terras. Com base em seus 
conhecimentos sobre a colonização europeia na Oceania e em outros territórios, percebe-se que: 

a) o relato feito pelo antropólogo não se aplica a todos os povos colonizados, pois, em algumas 

regiões, colonizadores europeus e povos nativos tiveram boa relação, convivendo 

pacificamente. 

b) a ocupação inglesa na costa da Austrália fez com que os aborígenes migrassem 

voluntariamente para o interior do país. 

c) o respeito e o reconhecimento dos costumes dos povos nativos fizeram com que muitos 

governos adotassem recentemente políticas para reparar a violência e a opressão cometidas 

pelos colonizadores. 

d) a políticas citadas no texto são aplicadas em países cuja maioria da população tem ascendência 

europeia, como é o caso da Nova Zelândia. 

e) o grande desenvolvimento comercial da população Maori impressionou os ingleses, 

considerados os primeiros europeus a chegar a essas terras.  
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Objeto de 
conhecimento 

A hegemonia europeia na economia, na política e na cultura 

Habilidade 
(EF09GE01) Analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi exercida em várias 
regiões do planeta, notadamente em situações de conflito, intervenções militares e/ou 
influência cultural em diferentes tempos e lugares. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C11/U4 

Justificativas 

a 

A relação pacífica não era comum entre colonizadores e nativos. Quando encontravam 
povos nativos, os colonizadores europeus tinham um sentimento de superioridade e os 
consideravam selvagens – uma das formas de conseguirem a posse das terras. Na 
tentativa de “civilizar” os povos, os colonizadores provocavam a resistência dos nativos 
e surgiam então os conflitos. É possível considerar também o caráter exploratório das 
ocupações nas colônias, o que implicava retirar riquezas das terras descobertas, e para 
isso utilizavam-se os povos nativos como mão de obra escrava. 

b 
Na colonização houve um movimento dos aborígenes para o interior do país, no 
deserto, mas isso foi resultado da ação violenta dos colonos, que de certa forma 
expulsaram os aborígenes da região costeira. 

c 

Governos atuais se mostram preocupadas em preservar o que ainda restou dos 
costumes e da identidade dos povos nativos. O respeito e o reconhecimento dos 
costumes desses povos fizeram com que muitos governos adotassem políticas para 
reparar a violência e a opressão a esses povos durante a colonização. 

d 

Essas políticas não se aplicam apenas a países com minoria de povos nativos ou seus 
descendentes. Há o exemplo do Brasil, com políticas para os povos indígenas (minoria), 
como também para os afrodescendentes (maioria da população), que não eram 
nativos, mas foram trazidos ao Brasil sob as mesmas condições de “povos selvagens” 
pelas metrópoles europeias.  

e 

A relação entre ingleses e maoris no início era mais pacífica, pois se manteve a 
autoridade dos povos nativos no local; essa postura era estabelecida a partir de um 
tratado feito com a Coroa Britânica. Porém, os ingleses que habitavam o território 
começaram a praticar invasões, confiscos ilegais e desapropriações de terras com o uso 
da força, caracterizando o massacre da população nativa, o que acabou com o caráter 
pacífico e levou à miséria a população restante.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão tem o objetivo de verificar se o aluno compreende a violência com que as 
metrópoles europeias agiam em relação aos povos nativos. Caso os alunos não tenham 
atingido respostas satisfatórias, explique como os europeus só poderiam justificar a 
apropriação das terras caso não houvesse nelas a presença de habitantes humanos. Por isso, 
os povos nativos eram considerados “selvagens” (não humanos) e sofreram uma série de 
violências físicas, psicológicas e morais. Solicite aos alunos que pesquisem os dados da 
porcentagem da população dos povos nativos que restou nos países colonizados e registrem 
essas informações em seus cadernos. Posteriormente, discuta os resultados com a turma. O 
objetivo da atividade é promover uma investigação por parte dos alunos sobre as minorias 
étnicas no contexto da hegemonia europeia.  
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8. Sobre o antropólogo Ranginui Walker, citado na questão anterior, leia o primeiro parágrafo da 
entrevista: 

Ranginui Walker é antropólogo e chefe do Departamento de Estudos Maori da 

Universidade de Auckland desde 1992, além de dirigente do Conselho do Distrito 

Maori de Auckland e membro fundador do Conselho Maori da Nova Zelândia. Sua 

trajetória vincula-se estreitamente às lutas pela obtenção de direitos políticos e 

melhorias na condição social dos Maori, nas quais desempenhou papel de destaque 

nos últimos anos. 

WALKER, Ranginui. Identidade e antropologia Maori na Nova Zelândia. Revista Mana – Estudos de Antropologia Social. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93131997000100007>. Acesso em: 2 nov. 2018. 

Releia também o texto da questão anterior. Sabendo da relação que os colonizadores europeus 
tiveram com os povos nativos na Oceania, é possível afirmar, sobre a situação dos povos originários 
desse continente, que: 

a) os aborígenes da Austrália são reconhecidos da mesma forma com políticas na obtenção de 

direitos e melhorias na condição social. 

b) os povos nativos estão sendo ressocializados com grande pressão por parte do Supremo 

Tribunal, segundo o texto da questão anterior, como no caso dos Maoris. 

c) a criação de políticas que incentivam o reconhecimento das diferentes manifestações culturais 

não muda as consequências do fato histórico que já aconteceu. 

d) a Nova Zelândia é importante exemplo de reparação histórica da população nativa e seus 

descendentes. 

e) a ausência de uma discussão mais marcada sobre a manutenção de manifestações culturais 

indica que a colonização foi mais branda na Oceania. 
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Geografia – 9º ano 

4º bimestre – Gabarito 

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 C11/U4 

Justificativas 

a 

A trajetória da colonização inicialmente foi diferente do que está indicado na 
alternativa, já que a Austrália foi considerada uma colônia penal e em pouco tempo 
aproximadamente 160 mil prisioneiros foram levados para lá. A ocupação de territórios 
aborígenes ocorreu logo no início, com a população nativa expulsa para as terras não 
férteis do deserto. Na Nova Zelândia, no início, havia a ocupação inglesa do território, 
autorizada pela população Maori, porém, depois de um tempo, os colonizadores 
ingleses começaram a tomar, de forma violenta, terras da população nativa, o que se 
caracterizou como um massacre. Hoje em dia, a Austrália esconde esse passado, 
enquanto a Nova Zelândia cria políticas para o reconhecimento da população Maori. 

b 

Na Nova Zelândia, o movimento de ressocialização da população nativa e seus 
descendentes foi incentivado pelo Estado. Isso se deu depois que o Estado perdeu 
vários processos judiciais movidos pela população de cultura maori. Como forma de se 
proteger, o governo começou a criar cargos para essa população com a intenção de 
tornar mais presente as demandas dessa parcela do povo. 

c 

As políticas tentam reparar a questão histórica, quando os povos nativos não eram 
considerados “habitantes humanos”, como justificativa para a ocupação e exploração 
de novas terras pelas metrópoles europeias. Como resultado, muitos descendentes 
desses povos ficaram à margem da sociedade, e políticas que levam em consideração 
novamente a identidade e a cultura desses povos são uma forma de reconhecimento.  

d 

Atualmente há um movimento de reconhecer e reparar as injustiças da época da 
colonização, com a demarcação de terras e reparações econômicas, e essa política 
realizada pela Nova Zelândia (preencher cargos representativos com a população de 
cultura maori) é um exemplo que foi seguido. Entretanto, não são todos os países que 
possuem políticas eficazes nessa área, e assim diversos povos nativos continuam 
marginalizados, como acontece com os aborígenes na Austrália.  

e 

A ausência de discussão sobre a manutenção de manifestações culturais dos povos 
nativos não indica, necessariamente, que a colonização foi branda. Tanto na Austrália 
quando na Nova Zelândia os colonizadores utilizaram de violência para obterem o 
controle das terras que desejavam. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é verificar se o aluno compreende a importância das diferentes 
manifestações culturais. Caso os resultados obtidos não tenham sido satisfatórios, explique 
para a turma como a cultura europeia dominou grande parte das terras colonizadas por eles 
de forma hegemônica, ignorando a população nativa que já existia nelas, e estabeleça um 
debate coletivo e colaborativo sobre o assunto. Por conta da violência usada contra os 
nativos como forma de expulsá-los de terras férteis, sua população foi diminuindo e suas 
tradições também (muitas vezes até mesmo proibidas). As políticas que surgem para garantir 
os direitos dessa população e os de seus descendentes são também um modo de incentivo 
da recuperação das manifestações culturais desses povos, como um reconhecimento da 
identidade que lhes foi retirada com o processo da colonização. 
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9. Leia o trecho a seguir, de um artigo sobre produção de carne bovina publicada pelo Centro de 
Estudo Avançados em Economia da Universidade de São Paulo (CEPEA-USP). 

Mesmo com um rebanho do tamanho [do rebanho] do estado de Mato Grosso, 

a Austrália está entre os três maiores exportadores mundiais de carne bovina, atrás do 

Brasil e à frente dos Estados Unidos. Enquanto os australianos embarcam 

praticamente metade de sua produção, o Brasil exporta, em média, apenas 20%. 

ZEN, S. et al. Queda no rebanho da Austrália pode favorecer exportação brasileira. CEPEA/ESALQ, 23 jan. 2017. Disponível em: 

<https://www.cepea.esalq.usp.br/br/releases/boi-cepea-queda-no-rebanho-da-australia-pode-favorecer-exportacao-brasileira.aspx>. 

Acesso em: 23 nov. 2018. 

De acordo com o texto e seus conhecimentos sobre a produção de carne bovina na Oceania, 
marque a alternativa correta: 

a) O Brasil perderá o mercado de exportação de carne bovina da China para a Austrália. 

b) A Austrália tem um rebanho maior que o do Mato Grosso, importante estado produtor de 

gado no Brasil. 

c) A Austrália e a Nova Zelândia são vistas pelo governo brasileiro como grandes concorrentes na 

área de exportação de carne bovina. 

d) O Brasil perde grande parte do mercado de exportação de carne bovina e de leite e laticínios 

por ter uma desvantagem no tamanho do rebanho no país. 

e) O Brasil e a Nova Zelândia consideram importante uma parceria entre os países, fazendo um 

intercâmbio de tecnologia, mesmo com grande produção e exportação pecuária. 
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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 C11/U4 

Justificativas 

a 
De acordo com o texto, o recuo do mercado de exportação de carne bovina da Austrália 
pode favorecer o comércio do Brasil com a China, com a abertura desse mercado entre 
os dois países. 

b 
De acordo com o texto, a Austrália tem rebanho de igual tamanho ao do Mato Grosso e 
mesmo assim se destaca mais que o Brasil na exportação de carne. 

c 

Brasil e Nova Zelândia se destacam na produção e exportação pecuária, porém o forte 
do Brasil é a produção de carne, e da Nova Zelândia é a produção de leite e laticínios. 
Uma parceria entre ambos os países é considerada estratégica, pois o intercâmbio 
tecnológico sobre as duas produções beneficiaria de forma mútua os dois países. 

d 
Como aborda o texto, o problema na exportação pecuária brasileira está na 
porcentagem destinada à exportação. Em relação à Nova Zelândia, o problema está no 
domínio de tecnologia na área leiteira. 

e 

Brasil e Nova Zelândia se destacam na produção e exportação pecuária, porém o forte 
do Brasil é a produção de carne, e da Nova Zelândia é a produção de leite e laticínios. 
Uma parceria entre ambos os países é considerada estratégica porque o intercâmbio 
tecnológico sobre as duas produções beneficiaria de forma mútua esses países. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é verificar se o aluno compreende questões econômicas ligadas aos 
países da Oceania em contraste com o Brasil. Caso os resultados na questão não tenham sido 
considerados satisfatórios, explique aos alunos a relação entre economia, tecnologia e 
território. Ao comparar o mercado de exportação de produtos bovinos (carne e leite) da 
Oceania com o Brasil, destaque que não se trata apenas de uma questão de quantidade de 
rebanho, mas sim de uma questão de decisão de demanda (grande parte da produção da 
carne fica no Brasil) e de tecnologia (a falta de conhecimento tecnológico mais eficaz na 
produção leiteira deixa o Brasil atrás no mercado externo de um país com dimensões 
territoriais muito menores como a Nova Zelândia). 
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10. Observe o mapa de climas e correntes marítimas e responda à pergunta. 

Reprodução/IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Tipos de clima a partir da classificação de Köpen 

 
Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. p. 52. 

Com base na leitura do mapa e em seus conhecimentos, compreende-se que: 

a) as zonas polares são isoladas tanto territorialmente, como pelos domínios morfoclimáticos, 

por isso não devem ser áreas de grande preocupação para pesquisas. 

b) por apresentar clima polar, temperaturas muito extremas para a manutenção da vida, as 

regiões de alta latitude não abrigam povos nativos. 

c) a Antártida não gerou disputa territorial por sua exploração econômica, dado o reconhecimento 

da importância de seu clima em escala mundial.  

d) o Ártico não apresenta importância econômica, pois, por ser coberto de gelo, impossibilita 

qualquer atividade econômica em seu território.  

e) podemos observar a importância da Antártida pela quantidade de correntes marítimas frias 

que deram origem ao continente. 
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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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C12/U4 

Justificativas 

a 

As zonas polares parecem isoladas, mas exercem influência sobre o clima mundial. Um 
exemplo disso é a influência das correntes marítimas frias, e por isso é necessário 
investimento em pesquisas nas regiões polares para obter informações sobre as 
mudanças climáticas. 

b 
Mesmo com clima extremo, esses territórios abrigam povos nativos, como é o caso dos 
inuítes, dos samis no Ártico e dos onas na Antártida (essa população é originária da 
Patagônia, mas ocupou também a região da Antártida). 

c 
Antes do Tratado da Antártida, houve a disputa entre países como Argentina, Nova 
Zelândia e Chile pelo território antártico para a exploração econômica de recursos 
naturais, como o petróleo. Só depois desse impasse foi sugerido o estudo do continente.  

d 
Há uma disputa territorial pelo Ártico por conta das reservas locais de petróleo e gás 
natural, além da passagem estratégica de cargueiros pela região. Esse conflito é 
caracterizado pela disputa por espaços marítimos.  

e 

As correntes marítimas são elementos importantes na influência dos domínios 
morfoclimáticos no mundo, portanto as pesquisas envolvendo a Antártida e a região do 
Ártico devem ser incentivadas por conta da preocupação com a mudança climática que 
tem sido verificada no planeta. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é verificar se o aluno compreende, com base em análise cartográfica, 
o papel das zonas polares no mundo. Caso as respostas obtidas não tenham sido 
satisfatórias, explique, em uma aula expositiva, que mesmo que as regiões polares não 
costumem ter destaque nos estudos regulares de Geografia, principalmente por falta de 
dados sobre essas áreas, elas têm grande importância para a manutenção da vida em 
macroescala. Portanto, pode-se fazer uma atividade de pesquisa sobre os estudos que são 
realizados pelos países na Antártida e discutir a relevância deles para a macroescala. O 
objetivo da atividade é que os alunos passem a perceber o continente antártico como 
relevante para os estudos globais. 

 


