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1. O parágrafo a seguir foi retirado de uma notícia sobre uma tribo Guarani Kaiwoá na comunidade 
de Peylito Kue. Leia-o e responda à questão. 

“Vivemos na miséria porque não tem mais floresta, nem bicho pra gente 

caçar. Só tem fazenda com soja e pasto [ao redor das terras que os índios 

reivindicam]”, diz o cacique de Laranjeira Ñanderu, Farid Mariano. “Podem nos 

oferecer o que for, o que queremos é permanecer onde nossos antepassados 

morreram. E vamos permanecer. Para o índio, conforto é ter nossa terra”, 

acrescenta Mariano, explicando que, se a área for reconhecida [como reserva], 

dezenas de famílias indígenas que abandonaram o grupo devido à falta de terras 

poderão voltar a viver na aldeia devidamente ampliada. 

RODRIGUES, Alex. Indígenas reivindicam outras áreas que teriam pertencido a antepassados. Disponível em: 

<http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/01/indios-da-reserva-dourados-reivindicam-outras-areas-que-garantem-ter>.  

Acesso em: 12 jul. 2018
 

Essa tribo vive em uma paisagem cujo entorno foi modificado pela atividade agrícola, o que 
agrediu o meio ambiente e provocou a extinção de espécies. Com base nos hábitos de 
alimentação e produção agrícola dos povos originários, explique por que as paisagens citadas no 
texto são tão diferentes. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Identidade sociocultural 

Habilidade 
(EF06GE02) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com 
destaque para os povos originários. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C1/U1 

Grade de correção 

✓ 
Espera-se que os alunos abordem as técnicas utilizadas pelos povos originários que 
não comprometem o equilíbrio do meio ambiente, como a caça, a extração ou a 
agricultura itinerante. 

 
É possível que surjam respostas diferentes, como os alunos apenas descreverem as 
diferenças entre os elementos da paisagem de uma cidade e os de uma tribo de 
povos originários. Nesse caso, aborde a necessidade de retomar as diferentes 
técnicas utilizadas por esses povos. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

As paisagens se modificam com a presença humana e dependem dos hábitos das sociedades 
nelas inseridas. Para responder à questão, os alunos precisam entender a diferença entre 
paisagens natural e cultural e que o modo como a sociedade interage com a paisagem 
influencia as transformações na paisagem. Caso esses aspectos não sejam identificados, 
discuta, em uma abordagem que auxilie a compreensão dos alunos, o conceito de cultura 
como resultado do trabalho humano. A partir disso, use o exemplo da questão (uma cidade e 
uma tribo) para explicar as diferentes técnicas de produção e os diferentes hábitos de 
consumo para justificar mudanças mais rápidas que outras. Dessa forma, espera-se que os 
alunos compreendam, de forma aprofundada e contextualizada, as diferenças entre 
paisagens antrópicas. 
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2. Observe as imagens a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Avenida Paulista, São Paulo, 1900. 

 

PortoBay Hotels & Resorts/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Avenida Paulista, São Paulo, 2014. 

Compare as duas imagens e indique as principais mudanças sofridas por essa paisagem. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Identidade sociocultural. 

Habilidade 
(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses 
lugares em diferentes tempos. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C3/U2 

Grade de correção 

✓ 
Espera-se que os alunos indiquem que a quantidade de árvores diminuiu, as vias 
ficaram mais largas, as edificações passaram a ser mais altas, a circulação aumentou 
e a iluminação se tornou mais intensa. 

 
Caso haja alunos que não identifiquem as modificações na paisagem, pode ser que 
eles não tenham compreendido que se trata de uma mesma localidade em épocas 
diferentes. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é evidenciar o entendimento dos alunos sobre as transformações 
que ocorreram em um mesmo local ao longo dos anos. Procure identificar nas respostas se 
eles observaram as principais mudanças de infraestrutura no espaço geográfico. Caso isso 
não ocorra, procure utilizar outras paisagens, como o local de vivência dos alunos e sua 
evolução ao longo da história, para que eles consigam identificar os elementos que as 
diferenciam. Quando a observação for efetivada, relacione como se dá o processo da 
mudança das atividades nesses lugares. 
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3. Leia o seguinte trecho de uma notícia. 

O brasileiro está mais interessado em viajar pelo próprio país. Segundo o 

levantamento de Ministério do Turismo e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 23% 

dos entrevistados pretendem viajar nos próximos seis meses. Desse grupo, 77,4% 

devem ir a destinos nacionais – maior número registrado para abril dos últimos dez 

anos. Os demais 19,5% devem viajar a destinos internacionais e 3,1% não decidiram 

para onde vão. 

EBC. Aumenta interesse do brasileiro por viagens nacionais. Disponível em: <http://www.ebc.com.br/noticias/ 

economia/2015/05/aumenta-interesse-do-brasileiro-por-viagens-nacionais>. Acesso em: 11 jul.2018. 

Esse trecho apresenta a situação do fluxo de turistas no Brasil. Pensando na preservação da 
identidade local, qual seria o impacto de tal situação? 

 

Objeto de 
conhecimento 

Identidade sociocultural. 

Habilidade 
(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses 
lugares em diferentes tempos. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C2/U1 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos identifiquem os impactos que o aumento de turistas causa 
nas cidades visitadas, pois eles carregam consigo os costumes dos seus locais de 
origem. Se a quantidade de turistas for muito grande, pode ocorrer a mistura dos 
costumes dessas duas sociedades, descaracterizando a identidade local, ou mesmo 
levando ao esquecimento de costumes tradicionais. Além disso, a grande 
quantidade de turistas pode deteriorar monumentos históricos, bem como 
aumentar a quantidade de esgoto e lixo e causar impacto no sistema de coleta e 
destino dos detritos na localidade. 

 
É possível que surjam respostas diferentes, indicando a dificuldade dos alunos em 
identificar como a mudança no fluxo de pessoas de outros lugares influencia na 
modificação da paisagem.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A transformação do espaço geográfico depende da interação das pessoas com os lugares em 
que elas convivem. Antes do desenvolvimento dos meios de transporte, os lugares ficavam 
mais isolados, com influência predominante de sua população, o que fortalecia a identidade 
desse local. Com a evolução dos meios de transporte, as pessoas começaram a se locomover 
mais, frequentando lugares que antes ficavam mais isolados, e com isso passaram a influenciar 
e sofrer influência de outras culturas, contribuindo para a descaracterização da identidade do 
local e para o abandono de costumes tradicionais. Caso os alunos não consigam identificar 
essas mudanças, é importante retomar a relevância da relação entre as pessoas e o lugar para a 
criação da identidade da população local, como comidas típicas, danças e outros costumes. 
Entendendo esse processo, será fácil para os alunos identificar o problema da 
descaracterização da identidade com o aumento de fluxo de pessoas vindas de outros locais. 
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4. Observe as imagens a seguir. 

 

I.  II.  

Pxhere/<pxhere.com> 

 
 

Pxhere/<pxhere.com> 

 

Duas cidades com desenvolvimentos diferentes. 

Indique, entre a imagem de número I e a imagem de número II, qual delas apresenta o espaço 
mais adequado para instalação de uma fábrica. Justifique sua resposta. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Transformação das paisagens naturais e antrópicas. 

Habilidade 
(EF06GE06) Identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano 
a partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C3/U2 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos citem como resposta a imagem II, que apresenta o lugar 
mais adequado para a instalação de uma fábrica, pois esta necessita de 
infraestrutura básica, como ruas asfaltadas (para o transporte de matéria-prima, 
mercadorias e trabalhadores), rede elétrica (energia para robôs, máquinas e 
computadores) e rede de tratamento e distribuição de água (coleta e tratamento de 
dejetos industriais, água como matéria-prima ou para resfriar máquinas). Além 
disso, como destaque, a região retratada conta com uma via rápida para transporte 
de cargas e mercadorias. 

 

É possível que alguns alunos indiquem a imagem I. Nesse caso, exponha que a Lei de 
Zoneamento Urbano não permite a instalação de fábricas em áreas com 
adensamento populacional por causa dos impactos causados na infraestrutura 
urbana (circulação de veículos com ingresso de matéria-prima e escoamento da 
produção, energia, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto). 
Converse com a turma sobre a infraestrutura básica necessária para o 
estabelecimento de uma fábrica. Comente que o espaço retratado na imagem I 
provavelmente não possui rede de distribuição e tratamento de esgoto ou conta 
com serviços deficitários. Além disso, as construções são mais rudimentares, o que 
demonstra poucos recursos no local e, portanto, seria necessário um grande 
investimento para a instalação de uma fábrica. 
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Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é fazer com que os alunos identifiquem as características básicas 
necessárias para a implementação de uma fábrica. Quando ela é implantada em um lugar 
onde não há ocupação urbana, modifica o espaço geográfico e, em geral, melhora a 
infraestrutura local para viabilizar a produção. Rede elétrica, rede de comunicação, 
saneamento básico e redes viárias (para o transporte de matéria-prima, mercadoria e 
trabalhadores) são os elementos que devem ser identificados. Em contrapartida, caso se 
instale uma fábrica em uma zona de ocupação adensada, haverá grande impacto negativo 
provocado pelo aumento de fluxos necessários ao seu funcionamento, principalmente no 
trânsito. Caso os alunos apresentem dificuldade nessa identificação, é importante conduzi-
los na análise dos itens necessários para produção, questionando-os de que forma a 
infraestrutura do entorno contribui para o desenvolvimento industrial da região, garantindo 
o fluxo dos elementos básicos para as dependências da fábrica. 

 

5. Leia o trecho da notícia publicada em novembro de 2011. 

O governo deverá publicar até o dia 15 de dezembro o segundo decreto de 

2011 que cria incentivos para a instalação de fábricas automobilísticas e estimula as 

indústrias que já estão produzindo no País. A informação foi anunciada nesta quarta-

feira (30) pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior [...]. 

BRASIL. Decreto que beneficia parques automobilísticos deve ser publicado até o dia 15 de dezembro. Disponível em: 

<http://bit.ly/2LKF1Nw>. Acesso em: 31 ago. 2018. 

Com o recebimento de incentivos, as indústrias se instalam nos municípios que oferecem mais 
vantagens a elas. Identifique as modificações na paisagem dos municípios que recebem as indústrias. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Transformação das paisagens naturais e antrópicas. 

Habilidade 
(EF06GE06) Identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano 
a partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C3/U2, C4/U2 e C5/U2 

Grade de correção 
✓ 

Espera-se que os alunos identifiquem que as indústrias se concentram em 
municípios que oferecem mais incentivos à sua instalação e que a construção de 
fábricas modifica a paisagem desses locais. Isso ocorre porque a urbanização 
aumenta e há, entre outras coisas, modificação na infraestrutura, como o aumento 
da malha viária para atender à intensificação de circulação de veículos e muitos 
outros fluxos, como de matéria-prima e energia. 

 É possível que os alunos não tenham identificado as mudanças que ocorrem na 
paisagem nos municípios que recebem as indústrias. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Nesta questão, verifique se os alunos identificaram elementos da paisagem que são 
modificados com a chegada de uma indústria a um município. Caso os alunos não atinjam 
o resultado esperado, mostre imagens de municípios que tiveram seu crescimento e 
desenvolvimento com base na presença de uma indústria. Incentive os alunos a falarem 
sobre as consequências, sociais e ambientais, desse tipo de crescimento urbano. O 
objetivo dessa proposta é que os estudantes observem imagens para identificar as 
mudanças de paisagem que o desenvolvimento do processo de industrialização ocasiona 
em um município. 
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6. A fotografia a seguir apresenta um exemplo do cultivo de soja. Observe-a. 

Pxhere/<pxhere.com> 

 

Avião sobrevoando plantação de soja, 2014. 

De acordo com a sua observação, indique a alternativa correta. 

a) Podemos identificar o ambiente natural e a plantação de soja, característicos de uma 

paisagem natural. 

b) Na imagem podemos observar duas fases de cultivo, uma com a plantação mais antiga, com 

as plantas mais desenvolvidas, e a outra com o plantio recente. 

c) A imagem é característica do cultivo em pequena propriedade onde predomina a agricultura 

familiar e o uso de pouca tecnologia. 

d) Na imagem podemos identificar uma grande propriedade. Esse tipo de propriedade faz uso de 

alta tecnologia, como sementes modificadas e maquinários para aumentar a produtividade. 

 

Objeto de 

conhecimento 
Transformação das paisagens naturais e antrópicas. 

Habilidade 
(EF06GE06) Identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano 

a partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C4/U2 
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Justificativas 

a 
Na imagem há a presença do cultivo, fruto do trabalho humano, caracterizando uma 

paisagem cultural. 

b 
Na imagem identificamos a vegetação do ambiente natural e o cultivo de soja, não duas 

fases de desenvolvimento do mesmo cultivo. 

c 
A presença do avião jogando pesticida traz características do cultivo em grandes 

propriedades, com uso de tecnologia. 

d 

A imagem mostra o cultivo de soja em uma grande propriedade. As grandes plantações 

utilizam tecnologias avançadas, tanto nas modificações de semente, nos insumos e na 

utilização de máquinas como para aumentar a produtividade. 

Orientações sobre 

como interpretar as 

respostas e reorientar o 

planejamento com base 

nos resultados 

Caso os alunos escolham outra alternativa, proponha uma discussão para identificar, em um 
primeiro momento, a diferença entre paisagem natural e paisagem cultural. Depois, 
identifique as diferenças entre a agricultura familiar (como predomínio de pequena 
propriedade com mais de um tipo de produto cultivado e a maioria sem muita tecnologia 
empregada) e a grande propriedade (como grande área de cultivo, uso de tecnologias 
avançadas, máquinas agrícolas e sementes modificadas em laboratório, visando grande 
produtividade). Por meio dessa comparação, espera-se que a turma compreenda como a 
produção de monocultura ocorre, assim como outras formas de produção agrícola. 

 

7. Leia o subtítulo de uma notícia sobre plantação no semiárido brasileiro. 

[...] Depois de três anos sem plantação, a comunidade do assentamento 

rural Antônio Conselheiro, localizada na zona rural de Barra, na Bahia, consegue 

produzir, apesar da pior seca dos últimos 50 anos na região do Semiárido brasileiro. 

Desde o ano passado, as famílias têm plantado mandioca, umbu, laranja, caju, 

milho, abóbora, banana, feijão, acerola e hortaliças com a ajuda de tecnologias 

implementadas pela Embrapa. 

EBC. Apoio tecnológico garante produção agrícola em plena seca. http://www.ebc.com.br/noticias/meio-ambiente/2013/04/apoio-

tecnologico-garante-producao-agricola-em-plena-seca. Acesso em: 12 jul. 2018. 

De acordo com o texto, qual alternativa indica a técnica usada no caso descrito? 

a) Aração do solo, pois a exposição do solo ao sol aumenta a propagação de microrganismos e 

aumenta a fertilidade do solo. 

b) Aração do solo, pois com a movimentação do solo, a água que se localiza abaixo pode 

emergir para a superfície, resolvendo o problema da falta de umidade. 

c) Irrigação, com a qual a água é transportada em grandes tambores por carroças de tração 

animal para próximo das terras onde será realizado o cultivo. 

d) Irrigação, com a qual o transporte da água é realizado por meio de valas ou canais, a fim de 

umedecer o solo. 
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Objeto de 

conhecimento 
Biodiversidade e ciclo hidrológico. 

Habilidade 
(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de terras, terraceamento, 

aterros etc.) e de apropriação dos recursos hídricos (sistema de irrigação, tratamento e redes 

de distribuição), bem como suas vantagens e desvantagens em diferentes épocas e lugares. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C4/U2 

Justificativas 

a A aração do solo ajuda na fertilidade, mas não na falta de água nas terras cultivadas. 

b Nem todas as regiões possuem reservas de água abaixo do solo. 

c 
Solução muito rudimentar e demorada; além disso, a utilização de animais para 

carregamento de materiais é ultrapassada. 

d 

Existem várias técnicas de irrigação. No sertão nordestino predomina a utilização de 

valas ou canais para o transporte de água com o objetivo de umedecer o solo, 

problema do caso descrito. 

Orientações sobre 

como interpretar as 

respostas e reorientar o 

planejamento com base 

nos resultados 

Esta questão tem como objetivo observar se os alunos compreenderam o conceito de 
irrigação e se o associam a um caso específico. Entre as alternativas, há duas que citam a 
explicação correta da técnica, porém só uma é eficiente no caso da falta de água. Caso 
haja respostas diferentes, inicie novamente uma abordagem sobre a importância do solo e 
da água para o cultivo na agricultura. Nesse caso, cite dois exemplos, como a paisagem 
seca do sertão do Nordeste e a paisagem mais úmida da região Sudeste, evidenciando que 
cada lugar do mundo apresenta uma característica física (com diferença no clima e na 
fertilidade do solo). Para superar cada uma dessas diferenças, foram desenvolvidas 
algumas técnicas que visam ao melhor desenvolvimento do cultivo. O manejo do solo, por 
exemplo, é utilizado para aumentar a fertilidade, e para cada região há uma técnica mais 
adequada às características locais. Já a irrigação tem por objetivo fornecer água de forma 
controlada para as plantações, resolvendo o problema de locais com escassez de chuva 
e/ou onde não há rios perenes. 

 

8. Leia o trecho a seguir. 

É possível aumentar a produtividade dos plantios de mandioca no Amazonas 

ocupando áreas menores, evitando desmatamento e garantindo maior oferta de 

alimento e rentabilidade para o agricultor. Esse exemplo foi demonstrado a 

agricultores de Beruri, município localizado na região da foz do rio Purus, durante o 

Dia de Campo Cultivo de Mandioca em Terra Firme, promovido pela Embrapa 

Amazônia Ocidental, no dia 2 de dezembro [de 2014]. Agricultores, vindos de cinco 

comunidades do município, puderam verificar que a produção do plantio de 

mandioca com adoção das técnicas recomendadas resultou em 36 toneladas de raiz 

por hectare, três vezes mais que a média de produção do Estado. 

EMBRAPA. Projeto demonstra técnicas para aumento de produtividade de mandioca no AM. Disponível em: 

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/2317375/projeto-demonstra-tecnicas-para-aumento-de-produtividade-de-

mandioca-no-am. Acesso em: 12 jul. 2018
.
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Com relação às técnicas, assinale a alternativa correta. 

a) São técnicas rudimentares, usadas principalmente em propriedades familiares. 

b) As técnicas foram desenvolvidas para adaptar cultivos em diferentes locais, uma vez que 

servem para todos. 

c) As técnicas envolvem desde as mais tradicionais, como o manejo do solo, até técnicas mais 

modernas, como a seleção de sementes e o uso de insumos químicos. 

d) As técnicas são modernas, com muita tecnologia envolvida, e são utilizadas em grandes 

propriedades, com a intenção de aumentar a produtividade. 

 

Objeto de 

conhecimento 
Biodiversidade e ciclo hidrológico. 

Habilidade 
(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de terras, terraceamento, 

aterros etc.) e de apropriação dos recursos hídricos (sistema de irrigação, tratamento e redes 

de distribuição), bem como suas vantagens e desvantagens em diferentes épocas e lugares. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C4/U2 

Justificativas 

a 
Há técnicas tradicionais e técnicas mais modernas, e elas são usadas tanto nas 

pequenas propriedades como nas grandes. 

b 

Nem todas as técnicas desenvolvidas podem ser utilizadas em todos os lugares. Sua 

eficiência vai depender da adequação ao tipo de clima, de relevo, da proximidade com 

a água, por exemplo. 

c 
As técnicas podem ser rudimentares ou podem ser desenvolvidas com muita tecnologia 

agregada. 

d 
Há técnicas tradicionais e técnicas mais modernas, e elas são usadas tanto nas 

pequenas como nas grandes propriedades. 

Orientações sobre 

como interpretar as 

respostas e reorientar o 

planejamento com base 

nos resultados 

Nesta questão espera-se que os alunos compreendam que os vários tipos de técnica estão 
presentes tanto nas pequenas propriedades (de agricultura familiar) quanto nas grandes 
propriedades. É possível que haja respostas diferentes. Nesse caso, trabalhe com 
exemplos de fatores que influenciam o cultivo. A variação climática ao longo do ano e o 
uso contínuo do solo são fatores que afetam a produtividade em grandes, médias e 
pequenas propriedades, por isso há a presença do uso de técnicas em todas elas. A 
diferença é a tecnologia envolvida: as pequenas propriedades, de produção familiar, não 
conseguem investir em muitos recursos tecnológicos, então na maioria se utilizam técnicas 
mais rudimentares (mais tradicionais) e as grandes propriedades conseguem investir em 
técnicas que utilizam tecnologias mais avançadas e modernas. Ressalte que elas são 
distribuídas de forma desigual, que dependerá de aspectos socioeconômicos e das 
características físicas e químicas do lugar. 
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9. Observe a técnica utilizada no cultivo de arroz na Tailândia. 

Pxhere/<pxhere.com> 

 

Cultivo de arroz na Tailândia, 2016. 

A qual técnica a imagem corresponde? 

a) Rotação de cultura. 

b) Afolhamento. 

c) Terraceamento. 

d) Cultivo em várzea. 

 

Objeto de 

conhecimento 
Biodiversidade e ciclo hidrológico. 

Habilidade 
(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na 

distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as transformações da biodiversidade 

local e do mundo. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C4/U2 

Justificativas 

a É a técnica de divisão do terreno com diferentes cultivos e a alternância entre eles. 

b 
É utilizada a divisão do terreno, segundo a qual uma parte fica em descanso enquanto 

as outras são cultivadas. 

c 
É a técnica utilizada em terrenos muito inclinados, onde são feitos terraços, que 

permitem o cultivo e o controle da erosão do solo. 

d O cultivo de arroz em várzea é uma técnica utilizada em terrenos planos alagáveis. 

Orientações sobre 

como interpretar as 

respostas e reorientar o 

planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é observar se os alunos identificaram a técnica utilizada de acordo 
com o relevo de um lugar específico. Entretanto, se surgiram respostas diferentes, retome, a 
partir da leitura compartilhada do material didático em sala de aula, as diferentes técnicas 
ressaltando as características físicas do lugar onde podem ser empregadas. Nesse caso, é 
importante apresentar imagens para ilustrar cada uma delas, auxiliando os alunos a 
diferenciá-las. Assim, espera-se que os alunos compreendam o conceito e o uso das diversas 
práticas agrícolas, relacionando-as a padrões climáticos e características da paisagem. 
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10. Leia o trecho da notícia publicada em setembro de 2017. 

Mais 173 municípios da Bahia tiveram situação de emergência declarada pelo 

governo do estado nesta quinta-feira (14), devido à falta de chuvas. Os baixos índices 

pluviométricos têm provocado prejuízos às atividades produtivas, como agricultura e 

pecuária, e dificuldades no fornecimento de água potável. 

BRASIL. Bahia declara situação de emergência em mais 173 cidades. Disponível em: <http://bit.ly/2LItNJm>. Acesso em: 31 ago. 2018. 

 

Com base no texto citado, a relação entre a sociedade urbana e a natureza se dá pela: 

a) necessidade de maior interação entre populações urbanas e rurais, já que as atividades 

econômicas entre elas são desconectadas. 

b) relação de preservação e respeito aos limites naturais, que ocorre pelo acompanhamento 

entre produção urbana e condições da natureza. 

c) separação entre os setores, por meio da independência de um para o funcionamento do outro.  

d) responsabilidade do setor agropecuário em fornecer alimentos e matéria-prima, pois nesse 

setor a produtividade deve ser grande e provoca grandes impactos ambientais. 

 

Objeto de 

conhecimento 
Transformação das paisagens naturais e antrópicas. 

Habilidade 
(EF06GE07) Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do 

surgimento das cidades. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C4/U2 

Justificativas 

a 
A população urbana e rural apresenta forte interação através dos fluxos de comércio, 

serviços, produção industrial, energia e mão de obra. 

b 

As atividades econômicas e o consumo da população urbana demandam enorme 

quantidade de recursos naturais, o que muitas vezes extrapola a capacidade da 

natureza de repor o que foi extraído, provocando degradação ambiental. 

c 

O espaço geográfico é constituído pelas relações entre a sociedade e a natureza; as 

ações humanas acontecem envolvendo elementos da natureza, portanto, essa 

independência não é verdadeira.  

d 
O grande mercado consumidor das cidades exigiu maior produção e produtividade, 
aumentando o número e a área das propriedades agrícolas, assim como o uso  
de insumos. 

Orientações sobre 

como interpretar as 

respostas e reorientar o 

planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é reforçar o entendimento dos alunos sobre a relação entre a 
sociedade urbana e a natureza, que se baseia na dependência das cidades do fornecimento 
de alimentos e matéria-prima produzidos pela agropecuária e extraídas da natureza. Se 
surgirem respostas diferentes, pergunte aos alunos quais atividades econômicas, realizadas 
hoje no Brasil, não dependem de algum recurso natural. Incentive-os a pensar que a maioria 
das atividades precisa de fornecimento de matéria-prima e energia da natureza e que a 
relação entre sociedade e natureza é de interação, muitas vezes através da exploração 
excessiva dos recursos naturais. O objetivo desta atividade é fazer os alunos perceberem que 
a sociedade urbana e o meio natural estão estritamente relacionados. 

 

http://bit.ly/2LItNJm

