
CONTEÚDOS 
 

HABILIDADES 
 

 

Mapas, Tabelas e Gráficos 

 

Leitura, interpretação e análise de textos cartográficos 

Panorama do mundo atual: globalização, geopolítica, terrorismo, conflitos, 

economia, meio ambiente, energia, turismo, telecomunicações, desafios 

globais 

Temas Transversais 

 

 Compreender a importância dos conceitos fundamentais da cartografia, relacionando-

os com outros conteúdos; 

 Perceber o mapa como instrumento de análise, interpretação e interferência na 

realidade; 

 Ler mapas temáticos, sabendo extrair deles elementos de comparação e análise dos 

aspectos evidenciados no tema estudado; 

 Utilizar a linguagem gráfica para obter a representação de informações; 

 Compreender os principais fenômenos que acontecem no espaço geográfico mundial; 

 Desenvolver uma postura crítica diante dos acontecimentos mundiais; 

 Compreensão de temas do panorama atual mundial e suas implicações; 

 Mapear as áreas de exclusão, utilizando textos, gráficos, tabelas, mapas temáticos 

para analisar as regiões em conflitos no mundo; 

 Incorporar os temas transversais aos conteúdos; 

 Contextualizar os temas transversais de acordo com as diferentes realidades locais e 

regionais, podendo sempre novos temas ser incorporados. 

  

Europa 

 

Aspectos Gerais: localização, países, língua 

Aspectos físicos: relevo, rios, lagos, vegetação e clima 

Economia e meio ambiente 

População 

Cultura 

Transportes 

Rússia e CEI 

 

 

 

 Localizar o continente europeu; 

 Identificar os países que fazem parte desse continente; 

 Relacionar os aspectos históricos à organização espacial da Europa; 

 Caracterizar os aspectos físicos do continente europeu; 

 Reconhecer as características da população europeia no que se refere à natalidade e 

expectativa de vida; 

 Compreender a realidade dos imigrantes nos países da Europa; 

 Identificar e reconhecer os principais tipos de indústrias européias; 

 Caracterizar o turismo na região européia; 

 Identificar as características físicas da Federação Russa. 



 

Ásia 

 

Aspectos Gerais 

Localização 

Divisão política e Regional 

Aspectos políticos, sociais, demográficos e econômicos 

Aspectos naturais 

Oriente Médio: aspectos gerais 

Tigres Asiáticos 

Extremo Oriente: China 

 Ásia medieval: Índia 

Ásia Central 

Ásia setentrional: Rússia 

Extremo Oriente: Japão 

Conflitos Geopolíticos no Oriente Médio 

Países subdesenvolvidos e desenvolvidos 

 

 Localizar o continente asiático; 

 Identificar os países que fazem parte desse continente; 

 Caracterizar a cultura japonesa; 

 Compreender a pluralidade cultural da Ásia; 

 Analisar o desenvolvimento econômico de seus principais países; 

 Caracterizar o oriente médio; 

 Entender os grandes conflitos geopolíticos; 

 Compreender os movimentos terroristas; 

 Compreender a distribuição da população, as políticas de controle demográfico e o 

crescimento demográfico; 

 Identificar as principais características fisiográficas do continente asiático. 

 

A Economia Global 

 

Globalização 

A economia mundial atual 

As cidades globais e os tecnopolos 

Blocos econômicos, transnacionais, países emergentes e os financiadores da 

economia mundial (FMI, OMC e Banco Mundial) 

População Mundial 

Organização das Nações Unidas (ONU) 

 
 
 
 
 

 
 Reconhecer a velocidade e eficiência dos transportes e da comunicação em 

decorrência do desenvolvimento técnico científico e processo de globalização em 

curso; 

 Entender temas e aspectos da espacialidade das cidades que informam as 

transformações sob a ótica da globalização; 

 Reconhecer a formação dos blocos econômicos regionais como uma das 

características do atual estágio do capitalismo; 

 Perceber as diferenças entre as várias modalidades de integração econômica e ter 

noções básicas sobre os principais blocos de cada continente; 

 Ler, analisar e interpretar os códigos específicos da Geografia (mapas, gráficos, 

tabelas, etc.), na representação dos fatos e fenômenos relacionados à globalização 

política, econômica e cultural; 

 Compreender o papel da ONU no cenário mundial: 

 Compreender que existe uma relação entre os acontecimentos econômicos nacionais 



e os mundiais, percebendo suas dimensões sociais e culturais e seu impacto no dia a 

dia de cada povo; 

 Compreender que a modernização dos transportes e das comunicações é a base 

técnica do processo de comunicação; 

 Entender os fluxos de capitais produtivos e sua distribuição; 

 Compreender que os fluxos da globalização se dão em redes, embora não atinjam 

todos os lugares do mundo. 

 
  

 
 


