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Colégio Pedro II Realengo II 

Geografia – Ensino Fundamental - Turma 902 

Atividade 6 - 1º Trimestre 

  Data: 07.04.2020 - Nome: ________________________________ 

 

1. Observe, leia e resolva a questão. 

 

 

Figura 1 - https://diplomatique.org.br/austeridade-a-grande-ceifadora 

 

Texto 1 

“As desigualdades na saúde  

podem ser evitadas e muito reduzidas,  

na medida em que resultam de  

desigualdades sociais que são evitáveis”. 
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“Estudo conduzido durante dez anos pelo epidemiologista 

britânico Michael Marmot demonstra: as políticas de redução de 

orçamentaria (investimentos do governo com serviços públicos 

como saúde e educação) colocadas em prática a partir da crise de 

2008 ampliaram o fosso que separa ricos e pobres em termos de 

expectativa de vida (...) 

 

(Na Inglaterra) Os gastos públicos foram reduzidos de 42% 

do PIB em 2009-2010 para 35% em 2018-2019, tudo sob o 

pretexto de retomar o crescimento econômico. 

 

Os líderes britânicos obviamente teriam protestado se fosse 

declarado que a verdadeira intenção dessas medidas era 

empobrecer ainda mais os pobres e permitir ao 1% mais rico ficar 

mais rico o mais breve possível após a crise financeira mundial. 

No entanto, esse é exatamente o efeito que suas políticas 

produziram, e não surpreende: os benefícios sociais foram 

reduzidos em 40%; os gastos públicos locais, em 31% na área 

menos favorecida (contra uma redução de 16% nas mais 

favorecidas). (...) 

 

A maneira como o sistema de saúde de um país é financiado e 

administrado é obviamente crucial, mas a saúde de seu povo não 

depende apenas disso. Baseia-se, de maneira mais ampla, nas 

condições de vida e trabalho, no gerenciamento do 

envelhecimento e das desigualdades na distribuição de poder e 

recursos. Juntos, esses fatores são determinantes sociais no 

campo da saúde.” 

Fonte: https://diplomatique.org.br/austeridade-a-grande-ceifadora (acesso em 07.04.20) 
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Texto 2 

 

O coronavírus está infectando e matando negros e latinos de 

maneira assustadora nos EUA, segundo dados de vários Estados e 

cidades. Para especialistas, as razões são as desigualdades 

estruturais. 

 

A causa principal é a desigualdade no acesso à saúde e a cuidados 

médicos. Desigualdades também deixam os negros com menos 

condições de terem seguro-saúde e acesso a cuidados preventivos. 

Portanto ficam mais propensos a terem doenças preexistentes, 

ficando mais vulneráveis ao vírus. Além disso, em tempos de 

quarentena, a maioria dos negros não pode se dar o “luxo” de 

trabalhar em casa. Isso os coloca em alto risco de contrair a 

doença. 

Em Chicago, onde os negros são mais da metade dos que testaram 

positivo e 72% das mortes pelo coronavírus, representam menos de 

um terço da população. 

 

Adaptado de: https://dialogosdosul.operamundi.uol.com.br/direitos-humanos/64070/racismo-

negros-e-latinos-enfrentam-maiores-taxas-de-infeccao-por-coronavirus-nos-eua (acesso 

em 07.04.20). 

 

- Que causas são apresentadas para o desigual acesso ao direito à saúde 

nos países centrais ou desenvolvidos acima citados?  

 

 

 

 

https://dialogosdosul.operamundi.uol.com.br/direitos-humanos/64070/racismo-negros-e-latinos-enfrentam-maiores-taxas-de-infeccao-por-coronavirus-nos-eua
https://dialogosdosul.operamundi.uol.com.br/direitos-humanos/64070/racismo-negros-e-latinos-enfrentam-maiores-taxas-de-infeccao-por-coronavirus-nos-eua
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2. Observe, leia e resolva a questão 

 

Texto 1 

 

 

Figura 2 - https://www.todamateria.com.br/imperialismo-na-africa/ 

 

 

Em 23 de março, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, 

se dirigiu à nação e qualificou o vírus como extremamente 

perigoso para uma população com um grande número de pessoas 

com imunidade deprimida por causa do HIV e da tuberculose e 

altos níveis de pobreza e desnutrição.3 Entre várias medidas 

anunciadas estão o reforço de abastecimento de água com 

caminhões-tanque nas favelas e a criação urgente de novos 

abrigos para os sem-teto. (...)  

Fonte: https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-04/pandemia-e-pobreza-o-duplo-desafio-aterrador-

da-africa.html (acesso: 06.04.20) 

https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-04/pandemia-e-pobreza-o-duplo-desafio-aterrador-da-africa.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-04/pandemia-e-pobreza-o-duplo-desafio-aterrador-da-africa.html
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Texto 2 

Considerando o combate ao coronavírus no Brasil, a necessidade, sobretudo 

neste momento, de haver paz nas áreas mais pobres das cidades é um 

ponto que une diversos grupos. Para tanto, duas principais propostas têm 

aparecido. A primeira, já chancelada por representantes do Ministério 

Público, trata da suspensão por período determinado de despejos e 

remoções forçadas. Pede-se também que cessem as incursões 

policiais violentas nas favelas, fato que se tornou ainda mais 

corriqueiro nos últimos anos. Paz, aqui, significa diminuir o grau e a 

imprevisibilidade da vida e possibilitar que milhares de famílias possam se 

programar diante da crise. 

Outra ação a ser tomada com a máxima urgência é diminuir a densidade 

dessas ocupações e isolar aqueles que estiverem doentes. Para tanto, a 

sugestão que vem sendo feita é a ocupação de imóveis vazios ou 

ociosos. Em diversas cidades, o número de imóveis “disponíveis” supera o 

déficit habitacional. Ou seja, há um estoque de imóveis que permite uma 

ação de alto impacto na contenção do vírus. 

Uma das principais soluções, e que conta com apoio da ONU, é a 

implementação imediata da Renda Básica de Cidadania Emergencial, a 

exemplo do que já foi feito por outros países. Uma sugestão para o 

desabastecimento e para assegurar a alimentação das pessoas nas favelas 

poderia ser destinar a merenda das escolas, agora fechadas, para essas 

localidades. Soma-se aqui a opção de compras públicas de cestas de 

hortifrútis provenientes da agricultura familiar e de distribuição, 

assegurando também a renda básica ao produtor rural. 

As características da urbanização brasileira e sua configuração excludente e 

segregadora impõem à sociedade optar por uma série de ações a princípio 



6 
 

radicais e que, justamente por isso, podem salvar milhares de vidas. Ou se 

pode continuar naturalizando a existência de cidadãos historicamente 

excluídos. Ações radicais são necessárias e urgentes e, como verificado em 

outros países, devem se pautar, fundamentalmente, pela construção de 

mecanismos de inclusão, solidariedade e justiça social.  

Adaptado de:  https://diplomatique.org.br/o-combate-ao-coronavirus-nas-favelas (acesso 

em 06.04.20). 

 

Texto 3 

“Isolamento pode ter evitado até 

120 mil mortes por covid-19 na 

Europa 

Modelos matemáticos apontam que distanciamento social fez ritmo de 

disseminação do coronavírus diminuir. Pesquisadores britânicos 

analisaram dados de 11 países, incluindo Alemanha, França, Espanha e 

Itália”. 
 

Fonte: https://www.dw.com/pt-br/isolamento-pode-ter-evitado-at%C3%A9-120-mil-mortes-

por-covid-19-na-europa/a-52971681 (acesso: 07.04.2020). 

a) Que fatores aumentam a vulnerabilidade da maioria da população ao 

coronavírus na África e na América Latina? 

b) Qual foi a medida mais eficiente de combate ao coronavírus na Europa?  

c) Porque esta medida também é fundamental continente africano e na 

América Latina, porém precisa ser acompanhada de outras medidas? 

 

https://www.dw.com/pt-br/isolamento-pode-ter-evitado-at%C3%A9-120-mil-mortes-por-covid-19-na-europa/a-52971681
https://www.dw.com/pt-br/isolamento-pode-ter-evitado-at%C3%A9-120-mil-mortes-por-covid-19-na-europa/a-52971681
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Fontes sugeridas para pesquisa: 

1. El País Brasil – Pandemia e Pobreza, o duplo Desafio da África - 

https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-04/pandemia-e-pobreza-o-duplo-

desafio-aterrador-da-africa.html 

2. El País Brasil - Brasil perde quase 12 bilhões de dólares em dois meses e vira 

epicentro da fuga de capitais na América Latina 

https://brasil.elpais.com/economia/2020-03-26/brasil-perde-quase-12-bilhoes-

de-dolares-em-dois-meses-e-vira-epicentro-da-fuga-de-capitais-na-america-

latina.html 

3. Le Monde Diplomatique Brasil - Austeridade, a grande ceifadora 

https://diplomatique.org.br/austeridade-a-grande-

ceifadora/?fbclid=IwAR0Nei5GUhABwPflwKNmhyUqJS-shxS-

8tQIsCHRS3vCeaPhQ9nOx7ZCOcY 

4. Le Monde Diplomatique Brasil – As Prioridades na Pandemia. 

https://diplomatique.org.br/as-prioridades-na-pandemia-do-covid-19/ 

5. Le Monde Diplomatique Brasil - A Favela nos tempos de coronavírus. 

https://diplomatique.org.br/a-favela-nos-tempos-do-coronavirus/ 

6. OUTRASMÍDIAS, Por Geledés - Coronavírus na África, a terceira onda, 

24/03/2020. (Https://outraspalavras.net/outrasmidias/coronavirus-na-africa-a-

terceira-onda/ 

7. Agência Brasil EBC – Fiocruz vai ajudar países da África a organizar 

resposta ao covid-19. https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-

03/fiocruz-vai-ajudar-paises-da-africa-organizar-resposta-covid-19 

8. Le Monde Diplomatique Brasil - Uma mina de ouro para os laboratórios. 

https://diplomatique.org.br/uma-mina-de-ouro-para-os-

laboratorios/?fbclid=IwAR2_KyoEmediWCscTPOmSVzT6FjbRFIDnRCIViMf

uDQWITkg6ptJoLHRkBM 

9. The Intercept Brasil - Entrevista: quando a vacina do coronavírus chegar, as 

farmacêuticas vão priorizar a sua vida? 

https://theintercept.com/2020/03/28/coronavirus-covid19-vacina-capitalismo-

lucro/  

https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-04/pandemia-e-pobreza-o-duplo-desafio-aterrador-da-africa.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-04/pandemia-e-pobreza-o-duplo-desafio-aterrador-da-africa.html
https://brasil.elpais.com/economia/2020-03-26/brasil-perde-quase-12-bilhoes-de-dolares-em-dois-meses-e-vira-epicentro-da-fuga-de-capitais-na-america-latina.html
https://brasil.elpais.com/economia/2020-03-26/brasil-perde-quase-12-bilhoes-de-dolares-em-dois-meses-e-vira-epicentro-da-fuga-de-capitais-na-america-latina.html
https://brasil.elpais.com/economia/2020-03-26/brasil-perde-quase-12-bilhoes-de-dolares-em-dois-meses-e-vira-epicentro-da-fuga-de-capitais-na-america-latina.html
https://diplomatique.org.br/austeridade-a-grande-ceifadora/?fbclid=IwAR0Nei5GUhABwPflwKNmhyUqJS-shxS-8tQIsCHRS3vCeaPhQ9nOx7ZCOcY
https://diplomatique.org.br/austeridade-a-grande-ceifadora/?fbclid=IwAR0Nei5GUhABwPflwKNmhyUqJS-shxS-8tQIsCHRS3vCeaPhQ9nOx7ZCOcY
https://diplomatique.org.br/austeridade-a-grande-ceifadora/?fbclid=IwAR0Nei5GUhABwPflwKNmhyUqJS-shxS-8tQIsCHRS3vCeaPhQ9nOx7ZCOcY
https://diplomatique.org.br/a-favela-nos-tempos-do-coronavirus/
https://outraspalavras.net/author/geledes/
https://outraspalavras.net/outrasmidias/coronavirus-na-africa-a-terceira-onda/
https://outraspalavras.net/outrasmidias/coronavirus-na-africa-a-terceira-onda/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-03/fiocruz-vai-ajudar-paises-da-africa-organizar-resposta-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-03/fiocruz-vai-ajudar-paises-da-africa-organizar-resposta-covid-19
https://diplomatique.org.br/uma-mina-de-ouro-para-os-laboratorios/?fbclid=IwAR2_KyoEmediWCscTPOmSVzT6FjbRFIDnRCIViMfuDQWITkg6ptJoLHRkBM
https://diplomatique.org.br/uma-mina-de-ouro-para-os-laboratorios/?fbclid=IwAR2_KyoEmediWCscTPOmSVzT6FjbRFIDnRCIViMfuDQWITkg6ptJoLHRkBM
https://diplomatique.org.br/uma-mina-de-ouro-para-os-laboratorios/?fbclid=IwAR2_KyoEmediWCscTPOmSVzT6FjbRFIDnRCIViMfuDQWITkg6ptJoLHRkBM
https://theintercept.com/2020/03/28/coronavirus-covid19-vacina-capitalismo-lucro/
https://theintercept.com/2020/03/28/coronavirus-covid19-vacina-capitalismo-lucro/

