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Unidade 8

RESPOSTAS DAS SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO – GEOGRAFIA – 8o ANO 

1. 
(F)  o conceito de geopolítica foi criado com base no trabalho do geógrafo francês 

Friedrich ratzel no final do século XViii.

(V)  para ratzel, a geopolítica é um instrumento da política externa de um país, 
baseado na valorização do espaço ou território como forma de exercer a 
hegemonia mundial.

(F)  a geopolítica de ratzel ficou desatualizada e é pouco usada pelas potências 
mundiais para desenvolver suas políticas externas.

(V)  de acordo com a concepção de ratzel, para ser uma potência e conquistar a 
hegemonia mundial, é preciso conhecer a fundo a geografia de outros países, 
que devem ser anexados se apresentarem vantagens geoestratégicas, como 
disponibilidade de recursos minerais e energéticos.

(V)  a geopolítica pode ser definida como a ciência que estuda estratégias do 
Estado para melhor administrar seu território com o objetivo de garantir a 
sobrevivência de seu povo e sua melhor inserção no plano internacional.

(F)  No Brasil, a geopolítica é utilizada para a expansão de seu território, ocupando 
terras de outras nações.

(F)  as estratégias geopolíticas dos Estados unidos visam garantir a integração de 
seu território, usufruindo das possíveis riquezas nele existentes.

2. 
a) para desenvolver sua geopolítica, o governo brasileiro passou a investir na 

formação de profissionais qualificados para representar o país no exterior. Em 1945 
foi criado o instituto rio Branco, importante formador de cônsules e embaixadores, 
que representam e defendem os interesses brasileiros em outros países.

b) a geopolítica brasileira se baseia na cooperação e no estabelecimento de parcerias 
que ofereçam vantagens comerciais ao país. a política externa brasileira não 
pretende impor seus interesses por meio da força e também não aceita coação ou 
pressão por parte de qualquer outro país ou organização internacional. 

3. 
a) o tema principal do texto é a intensificação das relações entre o Brasil e a África.

b) Na África, o Brasil está atuando em diversas áreas: comercial, infraestrutura, 
energia, mineração, agricultura, saúde, proteção social e capacitação profissional.

c) a cooperação com a África faz parte da estratégia de ampliar a influência 
brasileira no mundo.
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4. Sugestão de resposta: Em algumas situações, a política externa brasileira se 
aproxima dos interesses estadunidenses. Em outras, ocorrem afastamentos que 
demonstram que o Brasil deseja trilhar um caminho próprio, sem interferências 
dos Estados Unidos. Atualmente, a estratégia é não se distanciar dos interesses 
desse país, porque seus investimentos e sua tecnologia são importantes. Porém, 
o Brasil não quer se submeter a esses interesses.

5.

Pós-independência República 

objetivo dos 
governantes 

Tornar o Brasil uma 
potência regional.

Melhorar a imagem do Brasil 
com os vizinhos.

tipo de ação 
realizada

Expansionistas. 
Uso da diplomacia e não da 

força.

resultados Anexações de territórios.
Consolidação das fronteiras e

melhores relações com 
outros países.

6. 
(B)  Elaboração de um projeto para a implantação de uma ferrovia, ligando o país 

andino ao porto de Santos, no estado de São paulo.

(D)  o governo brasileiro promoveu uma ampla integração viária por meio da 
construção de ferrovias e rodovias que possibilitam a ligação desse país a 
várias cidades do Sul do Brasil.

(C)  o governo brasileiro promoveu a construção da rodovia Br-277 com o 
objetivo de ligar o eixo econômico desse país ao porto de paranaguá, no 
litoral do estado do paraná, e favorecer as exportações.

(B)  Foi construído um gasoduto, responsável pelo transporte de gás natural desse 
país para o território brasileiro, determinando uma importante fonte de renda 
para a economia desse país.

(A)  a partir da década de 1980, a competição com esse país foi colocada de 
lado, cedendo espaço a uma política comum de cooperação, inclusive militar.

(C)  uma medida adotada pelo Brasil foi a construção, em parceria, da Hidrelétrica de 
itaipu, que tornou o país platino autossuficiente na produção de energia elétrica.

7. 
a) a percepção mútua era de que o outro teria uma vocação de hegemonia e 

expansionismo.
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b) Logo após a independência, o Brasil considerava que teria um futuro grandioso 
no continente, e isso contribuiu para não formar uma identidade latino- 
-americana, isto é, o Brasil não se integrou aos seus vizinhos hispânicos, que 
considerada “a outra américa”.

c) Sim, a rivalidade tem base geopolítica porque está relacionada à forma como 
os construíram sua própria imagem e como viam um ao outro.

8. 
(V)  o Mercosul é resultado da aproximação política e econômica entre Brasil e 

argentina.

(F)  além do Brasil e da argentina, o bloco econômico possui como membros o 
uruguai e o paraguai e, mais recentemente, o Chile e a Bolívia.

(V)  o Mercosul é considerado o principal instrumento de negociação política e 
econômica dos países da américa do Sul no cenário mundial.

(F)  a economia brasileira representa cerca de 25% do total do bloco e é pouco 
maior que a do paraguai, a segunda mais representativa.

(V)  Em virtude do Mercosul, o Brasil é o principal parceiro comercial de argentina, 
paraguai e uruguai, superando os Estados unidos e a união Europeia.

(V)  o paraguai e o uruguai são os países que mais dependem do Mercosul e, 
principalmente, das relações comerciais com o Brasil.

(V)  a argentina e o Brasil têm menor dependência econômica em relação  
ao Mercosul.

9. 
a) países do Mercosul.

b)

1 – Países-membros

2 – Países associados

c) Sugestão de resposta: o Mercosul é um dos mais importantes blocos 
econômicos do mundo. um de seus objetivos é integrar a economia dos 
países-membros.

10. 

a) o objetivo da rio+20 foi debater quais rumos o planeta deve tomar para 
manter um crescimento sustentável e reduzir as agressões ao meio ambiente, 
na tentativa de reverter uma situação quase limite no que diz respeito à 
natureza.
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b) o desafio foi estabelecer diretrizes para que crescimento econômico, justiça 
social e conservação ambiental caminhem juntos, ou seja, definir como todos 
os países, juntos, podem promover o chamado desenvolvimento sustentável.

c) o conceito de desenvolvimento sustentável é: desenvolvimento “que atenda 
às necessidades das gerações presentes sem comprometer a habilidade das 
gerações futuras de suprirem suas próprias necessidades”.

11. 
(F)  o Brasil é país-membro da oNu desde sua criação, em 1970.

(V)  a oNu tem como objetivos manter a paz, defender os direitos humanos e 
as liberdades fundamentais e promover o desenvolvimento dos países em 
escala mundial.

(V)  a ação da oNu depende da disposição das grandes potências de evitar o 
confronto armado. Seu principal organismo é o Conselho de Segurança.

(V)  o Conselho de Segurança tem cinco integrantes permanentes: Eua, 
Federação russa, reino unido, França e China.

(F)  Quatro países reivindicam a participação permanente no Conselho de 
Segurança: Brasil, argentina, África do Sul e Índia.

(V)  Com o objetivo de manter a paz nos países em situação de conflito, a oNu 
envia tropas e missões de paz a esses locais. Nos últimos anos, o exército do 
Brasil tem participado ativamente dessas ações.

(F)  participando das forças de paz da oNu, as tropas brasileiras atuam na 
Jamaica desde 2004.

12.
a) o Bric surgiu em 2001, quando o economista Jim o’Neill, chefe da economia 

global da Goldman Sachs, um dos maiores bancos de investimento do mundo, 
reparou que quatro países do planeta tinham grande potencial para crescer. 
Esses países eram Brasil, rússia, Índia e China. 

b) Nesse grupo, o Brasil apresenta o segundo maior piB, mas é o que tem menor 
participação no comércio mundial.

c) a China é o país mais populoso do grupo e apresenta o maior piB. Sua 
participação no comércio mundial é também muito superior à dos demais países.

13. 
a) até 1930, a economia brasileira era essencialmente agrícola e muito 

dependente das exportações de café. 

b) uma grave crise mundial no final da década de 1920 provocou um colapso na 
economia nacional. pessoas que haviam acumulado muito dinheiro com o café 
passaram a investir na indústria como uma nova e promissora fonte de renda. 
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c) o governo brasileiro contribuiu para o desenvolvimento da nova atividade 
facilitando a importação de máquinas e equipamentos.

d) após a Segunda Guerra Mundial, o Estado brasileiro passou a participar mais 
ativamente do processo de industrialização por meio da adoção do modelo 
conhecido como substituição de importações. 

e) de forma geral, o Estado implantou as indústrias de bens de produção, as 
empresas estatais; o capital estrangeiro ficou responsável pelas indústrias 
de bens de consumo duráveis, como automóveis e geladeiras; e o capital 
nacional cuidou das indústrias de bens de consumo não duráveis, como 
bebidas e alimentos.

f) o modelo de industrialização por substituição de importações ficou em 
vigência até o início da década de 1980. 

14. 
(B)  Várias empresas estatais foram colocadas à venda, num processo conhecido 

como privatização.

(A)  a década ficou conhecida como a “década perdida”, pois a recessão foi 
acompanhada por elevadas taxas de inflação.

(A)  Houve o sucateamento ou envelhecimento das máquinas e equipamentos das 
indústrias.

(B)  ocorreu a intensificação dos fluxos de capitais estrangeiros, resultado do 
processo de globalização.

(A)  Houve o abandono de investimentos em infraestrutura: estradas ficaram em 
péssimas condições; portos e aeroportos tornaram-se obsoletos; e os setores 
de energia e telecomunicações não se atualizaram.

(B)  ocorreu uma nova mudança no modelo econômico brasileiro pois, para 
atrair investimentos, o governo promoveu a abertura da economia ao capital 
estrangeiro.

(B)  o processo de privatizações foi parte do modelo econômico neoliberal e 
globalizado.

(A)  Com a crise, muitas empresas não conseguiram competir com os produtos 
importados, o que as levou à falência e contribuiu para o aumento do 
desemprego no país.

15. Entre os fatores que podem ser apontados para explicar o aumento da renda de 
parte da população brasileira, pode-se citar: o aumento do número de empregos 
formais (com carteira assinada), aumento salarial, maior dinamismo da economia, 
programas de distribuição de renda proporcionados pelo Estado (Programa Bolsa 
Família), maior facilidade de crédito, entre outros.


