
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

1º bimestre – Gabarito 

1. Leia a notícia a seguir, que retrata o plebiscito, realizado em 2011, para consultar a população  
a respeito da divisão do território do estado do Pará. O resultado foi negativo, a maioria da 
população votou contra a divisão. 

Pela primeira vez o Brasil vai fazer uma consulta popular para decidir sobre 

divisão de um Estado. O plebiscito ocorrerá em dezembro para saber se o Pará vai ser 

dividido em três, criando também os estados de Tapajós e Carajás. [...] A campanha das 

frentes que defendem ou que são contra a proposta de divisão está nas ruas dividindo 

opiniões. O Pará é o segundo maior estado do país, guarda realidades distintas.  

Abriga uma natureza exuberante, nos rios que se perdem na Floresta Amazônica, 

na diversidade da vida e nos cenários impressionantes das praias de água doce. 

Mas é espaço de disputas pela terra e pelas riquezas do solo. Do ouro da Serra 

Pelada, que atraiu milhares de migrantes atrás de fortuna, à extração mecanizada do 

ferro na maior mina do mundo. Um lugar de contrastes, onde grandes empreendimentos 

convivem com um alto índice de desigualdade social. 

EM DEBATE, a divisão do Pará. TV Brasil, 11 nov. 2011. Disponível em: 

<http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem/episodio/em-debate-a-divisao-do-para>. Acesso em: 2 out. 2018. 

Embora exista uma crença popular de que a maior parte dos estados brasileiros da região Norte 
são unidos política e culturalmente, o trecho da notícia traz uma versão contrária. Explique por 
que isso acontece, relacionando esses dois pontos de vista. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil 

Habilidade 
(EF07GE01) Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação, ideias  
e estereótipos acerca das paisagens e da formação territorial do Brasil. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C1/U1 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos expliquem que a notícia demonstra a diversidade do estado 
paraense, suficiente para que uma parcela da população considere a criação de  
outros estados com base numa divisão. É importante, também, que indiquem a ideia 
preconcebida a respeito da região Norte de que, para o restante do país, ela seria uma 
região de unidade política e cultural, porém a notícia aponta a diversidade cultural do 
estado em análise, contrapondo o lugar-comum popularmente aceito sobre a região. 

 
É possível que algumas respostas não identifiquem a diversidade cultural presente 
no estado do Pará e aludida na notícia, tampouco que, ao mesmo tempo, há um 
preconceito que tende a planificar a cultura de parte dos estados do Norte em 
apenas uma. 
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Geografia – 7º ano 

1º bimestre – Gabarito 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar a capacidade dos alunos de compreender a diversidade 
cultural do Brasil por meio do exemplo da região Norte e de assimilar, ao mesmo tempo,  
que essa diversidade é frequentemente anulada diante de compreensões simplistas e 
planificadas. Assim, a questão demanda conhecimento dos conceitos de território nacional, 
estadual e municipal no país e de que, ainda que estes se subdividam, há uma correlação no 
contexto nacional das questões sociais, políticas e econômicas e, principalmente, culturais. 
Caso o rendimento, de modo geral, revele-se insuficiente, desenvolva, em sala de aula, um 
questionário sobre os costumes peculiares das famílias e de onde eles advêm. Solicite aos 
alunos que entrevistem outros estudantes e funcionários da escola. Com base nas respostas, 
procure estabelecer um paralelo com o preconceito cultural a respeito de determinadas 
regiões do Brasil, com o qual pessoas julgam sem conhecimento e, por isso, reduzem as 
culturas alheias. Estabeleça, para tanto, uma aula dialogada, em que os alunos possam 
externar suas opiniões sobre o tema. Por fim, sintetize as conclusões da discussão na lousa  
e peça que os alunos as registrem no caderno. Essa atividade tem por finalidade reforçar  
o entendimento dos alunos a respeito da problematização de visões únicas que tendem  
a reduzir a experiência e, até mesmo, a existência alheia. 

 

2. Leia o texto a seguir. 

“Morîîpe erepantî”. É com esta saudação que os visitantes são recebidos na 

Escola Estadual Padre José de Anchieta, uma das duas existentes na comunidade do 

Barro. A saudação significa “sejam bem-vindos” na língua macuxi e revela um novo 

entendimento no processo de educação dos povos indígenas. 

[...] 

“Pra nós, o ensino das línguas indígenas tem o mesmo peso do da língua  

portuguesa, o mesmo valor do de outras línguas. É um compromisso da gestão 

[escolar], de fortalecer a cultura, a língua, a dança dos povos da região”. Antes, os 

índios eram desestimulados a falar as suas línguas, “porque foi ensinado, repassado 

pra gente que a língua indígena era uma gíria, que ela era inferior”, conta a gestora. 

AGÊNCIA BRASIL. Indígenas usam educação como ferramenta para recuperar tradições culturais. 16 abr. 2014.  

Disponível em: <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-04-16/indigenas-usam-educacao-como-ferramenta- 

para-recuperar-tradicoes-culturais>. Acesso em: 2 out. 2018. 

Com base no texto, compare a história de intolerância vivida pelas etnias indígenas brasileiras 
com as políticas de preservação cultural atuais. 
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Objeto de 
conhecimento 

Formação territorial do Brasil 

Habilidade 
(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação 
socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas  
e contemporâneas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C4/U2 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos relatem que, desde a chegada dos portugueses, foram 
instituídas políticas de intolerância aos indígenas, principalmente a imposição,  
por parte dos colonizadores, de sua organização social e política e de suas crenças 
religiosas. Ainda, para estabelecer a comparação solicitada no enunciado, almeja-se 
que os alunos ressaltem que, recentemente, as políticas de preservação cultural  
têm se voltado à preservação dos costumes, da cultura e das manifestações próprias 
das comunidades indígenas. 

 
Algumas respostas diversas podem surgir, sem, contudo, indicar que houve uma 
mudança de percepção institucional sobre a importância e relevância das culturas 
indígenas no contexto nacional, desde os chamados “descobrimentos” até a 
contemporaneidade. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar se os alunos assimilaram a necessidade de compreensão  
e respeito às comunidades indígenas do Brasil ao longo da história. Caso os resultados,  
de modo geral, não sejam os esperados, esclareça aos alunos, por meio de uma aula 
dialogada, que a chegada dos portugueses trouxe mudanças significativas no modo de vida 
dos nativos e impôs uma nova organização social e política aos indígenas. Ressalte que,  
com o passar do tempo, alguns passaram a falar outra língua, ter outra religião, outros 
hábitos alimentares, mas preservaram, em maior ou menor medida, elementos constituintes 
de sua identidade. Depois da discussão inicial, solicite que os alunos realizem uma pesquisa, 
que deve ser transcrita para o caderno, sobre a Funai e sua importância para as comunidades 
indígenas contemporâneas. A atividade ora proposta tem o intuito de permitir que os alunos 
compreendam a importância da preservação das culturas indígenas, assim como o papel 
desempenhado por instituições que procuram promover tais princípios e ideais. Caso a 
escola se localize em comunidade indígena, é interessante detalhar o que mudou e o que 
permaneceu da cultura ancestral nos dias atuais comparando alimentação, vestimenta, 
religião e outros aspectos culturais. 
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3. Observe o mapa a seguir. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

Brasil: terras indígenas e população indígena por região, 2010 

 
Fonte: Elaborado com base em: IBGE. Censo Demográfico 2010: características gerais dos indígenas.  

Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/atlas/tematicos/16361-atlas-do-censo-

demografico.html?edicao=16369&t=publicacoes>. Acesso em: 2 out. 2018. 

Após analisar o mapa, explique por que existe a necessidade de criação de diversas áreas de 
terras destinadas à ocupação indígena, ao contrário, por exemplo, de sua concentração em um 
grande território único. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

1º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

Formação territorial do Brasil 

Habilidade 

(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos povos indígenas 
originários, das comunidades remanescentes de quilombos, de povos das florestas e do 
cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do campo e da cidade,  
como direitos legais dessas comunidades. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C4/U2 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos, resumidamente, expliquem que há uma diversidade  
muito grande de culturas dentro do que se convencionou chamar de “comunidade 
indígena” e que, por isso, existe a necessidade de criação de diversas reservas em 
territórios diferentes, de acordo com a etnia e a identidade de cada grupo e seus 
lugares de identificação. 

 
É possível que surjam respostas diversas que não expliquem que a preservação das 
terras indígenas é necessária em razão da diversidade, ou, ainda, que defendam  
a criação de um grande “território indígena”, o que não reflete o demonstrado  
no mapa e explicitado no enunciado. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar a compreensão dos alunos sobre a importância das terras 
indígenas no Brasil contemporâneo e os impactos político e ideológico que apresentam.  
Se o rendimento, de modo geral, foi insuficiente, promova um debate em sala de aula sobre 
o tema. Selecione previamente um mapa do Brasil que mostre as terras indígenas que estão 
demarcadas, as que estão em processo de demarcação e as diversas fases desse processo. 
Projete-o ou, na ausência de recurso de projeção, leve-o impresso. Conduza a análise desse 
mapa de modo que os alunos identifiquem a macrorregião em que se encontra seu estado, 
bem como se nela há terras indígenas e em qual processo se encontra sua regularização. 
Depois, solicite que os alunos indiquem qual tipo de demarcação há na região em que 
moram e na região amazônica. Por fim, oriente-os a fazer uma comparação da concentração 
dessas terras na região em que moram (pois menos demarcações geralmente ocorrem em 
razão do elevado nível de urbanização) com a região Norte do país, que tem mais reservas  
e territórios indígenas (o que se justifica pelo baixo povoamento, pela preservação da 
floresta equatorial, de rios e do ambiente e por ser uma região onde os municípios são mais 
distantes). Por fim, incentive a turma a enviar uma carta com uma mensagem para um grupo 
indígena próximo, a fim de que estabeleçam diálogo com tal grupo. Essa atividade contribui 
para que os alunos contemplem a interação entre comunidades não indígenas com 
comunidades indígenas e compreendam sua importância. Caso a escola se localize em uma 
comunidade indígena, é interessante aplicar a atividade realizando comparação com povos 
indígenas de outras etnias e unidades da federação. 
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4. Observe os mapas a seguir: 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

Brasil: divisão política em 1534 

 
Fonte: elaborado com base em: VICENTINO, Claudio.  

Atlas histórico: Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2011. p. 100. 
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Banco de imagens/Arquivo da editora 

Brasil: divisão política atual 

 
Fonte: elaborado com base em: IBGE.  

Atlas geográfico escolar. 6. ed. Rio de Janeiro, 2012. p. 90. 

Desde 1534, com o Tratado de Tordesilhas, o território brasileiro vem passando por modificações 
em sua organização espacial. Com base na observação dos mapas apresentados, indique o principal 
motivo das diversas propostas de criação de novos estados no Brasil, citando os critérios utilizados 
para modificar o traçado. 
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Objeto de 
conhecimento 

Mapas temáticos do Brasil 

Habilidade 
(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando 
tecnologias digitais, com informações demográficas e econômicas do Brasil (cartogramas), 
identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C3/U1 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos indiquem que o motivo é a ação do governo federal ou das 
constituições que se sucederam ao longo da história, além do não reconhecimento 
da soberania do estado ao qual pertence o território em que uma parcela da 
população pretende se separar. Quanto aos critérios utilizados, almeja-se que  
citem as características naturais, como rios, relevo e questões ecológicas diferentes,  
e a extensão territorial de estados como Goiás e Mato Grosso, que, por serem muito 
grandes, abrigam enorme diversidade socioeconômica e cultural, que deu origem  
a outros estados, facilitando a administração. 

 
Algumas respostas diversas podem surgir, porém, sem contemplar a explicação 
completa sobre o motivo principal que leva ao desejo de separação de unidades 
federativas, bem como sem citar os fatores ambientais e territoriais que promovem 
as separações. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar a compreensão sobre a formação e a dinâmica das unidades 
federativas brasileiras, demandando dos alunos a aplicação da noção de território e o 
conhecimento de que o país passou por várias modificações em seu espaço físico, com  
vistas a identificar nos mapas os territórios por estado e a criação de novos estados.  
Se o rendimento, de modo geral, revelou-se insuficiente, solicite que os alunos pesquisem  
a história de seu estado, investigando se já houve ou há movimentos separatistas na região  
e as alterações que ocorreram com a Constituição Federal de 1988. Na aula seguinte, 
promova uma discussão com os alunos sobre os resultados, permitindo que exponham suas 
opiniões, justificadamente, concordando ou não com a argumentação de tais movimentos.  
A atividade ora proposta tem por fim aprofundar o entendimento dos alunos sobre o tema, 
reforçando a percepção de como a delimitação de territórios é dinâmica, móvel e, no limite, 
inventada, apesar de importante para a construção de identidades sociais.  
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Observe o mapa para responder às duas questões a seguir. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

Brasil: macrorregiões geoeconômicas 

 
Fonte: Elaborado com base em IBGE. Atlas geográfico escolar. 6. ed. Rio de Janeiro, 2012. p. 152. 

5. Os limites da macrorregião Amazônia correspondem à área coberta originalmente pela Floresta 
Amazônica, o que inclui o centro-norte do estado de Mato Grosso, o oeste do Maranhão e 
grande parte do Tocantins. Descreva as principais características dessa região. 
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Objeto de 
conhecimento 

Mapas temáticos do Brasil  

Habilidade 
(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando 
tecnologias digitais, com informações demográficas e econômicas do Brasil (cartogramas), 
identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C3/U1; C4/U2 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos apontem que essa é a região menos povoada do país, 
apresentando grande diversidade socioeconômica (extração mineral, extração 
vegetal, agropecuária, indústrias, regiões metropolitanas, povos ribeirinhos, terras 
indígenas e outros), com a predominância do modal hidroviário. Almeja-se ainda 
que citem que esse complexo abrange toda a região Norte e parte dos estados de 
Mato Grosso e Maranhão, além de grande parte de seu território ser ocupado pela 
Floresta Amazônica. 

 
Algumas respostas diversas podem aparecer, contudo, apontando que a região  
é muito povoada, bem urbanizada, com diversidade agrícola ou, ainda, que conta 
com uma rede de transporte rodoviário bem desenvolvida, o que não corresponde 
às características da região em análise. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é aferir a habilidade dos alunos de identificar padrões espaciais  
por meio de representações cartográficas. Para tanto, demandam-se dos alunos o 
reconhecimento da região geoeconômica e a compreensão do critério econômico utilizado 
para a regionalização do espaço físico, observando as características que agregam os estados 
em uma mesma região. Se os resultados, em geral, não forem alcançados, peça aos alunos 
que pesquisem em qual complexo regional se insere o município em que vivem e que 
escolham uma característica dele para explicar para os demais colegas. Promova, na aula 
seguinte, uma exposição oral aleatória e, com base nas características destacadas pelos 
alunos, elabore um resumo na lousa. Oriente-os a copiá-lo no caderno, a fim de que 
percebam a construção conjunta de conhecimento que realizaram. Essa atividade tem  
o intuito de aprofundar os conhecimentos dos alunos sobre as categorias geográficas  
e geopolíticas que definem o espaço onde vivem. 

 

6. A região Centro-Sul do país concentra a maior parte da população brasileira. São fatores que 
justificam a ocupação dessa região, exceto a: 

a) concentração de diferentes tipos de indústrias. 

b) localização das capitais mais populosas e com economias mais desenvolvidas do país. 

c) existência de pequena diversidade econômica. 

d) presença de alto desenvolvimento agropecuário. 
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Objeto de 
conhecimento 

Formação territorial do Brasil 

Habilidade 
(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação 
socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas  
e contemporâneas. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C3/U1; C4/U2 

Justificativas 

a 

O Centro-Sul é a macrorregião brasileira que concentra diferentes tipos de indústria 
(automobilística, agropecuária, portuária, moveleira, petrolífera, extração mineral, 
siderurgia, metalurgia, etc.). A escolha dessa alternativa demonstra a não compreensão 
da distribuição das indústrias brasileiras. 

b 

Nessa região localiza-se a grande metrópole nacional (São Paulo), além das duas 
metrópoles nacionais (Rio de Janeiro e Brasília) e mais quatro metrópoles. Marcar essa 
alternativa revela equívoco sobre as cidades que pertencem a essa macrorregião,  
bem como sobre as capitais mais desenvolvidas economicamente no Brasil. 

c 
Em razão da grande concentração populacional e da variedade de indústrias e 
atividades agrícolas, a diversidade econômica é alta nessa região, caracterizando,  
assim, a exceção solicitada no enunciado. 

d 
A região concentra grande parte do agronegócio desenvolvido no Brasil. Assinalar  
essa alternativa indica desconhecimento sobre as atividades econômicas realizadas 
nessa macrorregião. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é verificar a compreensão dos alunos sobre quais critérios são 
relevantes para determinação de limites geográficos, no caso, dos fluxos econômicos e 
populacionais na formação socioeconômica e territorial do Brasil. Assim, demanda-se dos 
alunos o levantamento dos principais aspectos que conduzem ao desenvolvimento 
geoeconômico do país, que, por isso, apresenta diferentes tipos de indústria, variadas 
atividades econômicas do setor terciário, concentração da agroindústria e as principais redes 
urbanas. Caso o rendimento, em geral, tenha sido insuficiente, selecione previamente, no 
livro do estudante ou na internet, alguns textos que tratam sobre as características de cada 
macrorregião brasileira e promova uma leitura compartilhada. Conduza a atividade anotando 
na lousa as características mais relevantes de cada macrorregião. Ao final da leitura, solicite 
que os alunos complementem suas anotações e copiem em seus cadernos a síntese 
elaborada. Essa atividade visa reforçar para os alunos quais são as características específicas 
do país e como elas foram agrupadas no espaço geográfico. 
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7. Leia o texto a seguir. 

A atual população indígena brasileira, segundo dados do Censo Demográfico 

realizado pelo IBGE em 2010, é de 896,9 mil indígenas. De acordo com a pesquisa,  

foram identificadas 305 etnias, das quais a maior é a Tikúna, com 6,8% da população 

indígena.  

[...] 

O censo também mostra que foram demarcadas 505 terras indígenas, cujo 

processo de identificação teve a parceria da Fundação Nacional do Índio (Funai) no 

aperfeiçoamento da cartografia. Essas terras representam 12,5% do território brasileiro 

(106,7 milhões de hectares), onde residiam 517,4 mil indígenas (57,7% do total). 

BRASIL. No Brasil, população indígena é de 896,9 mil. Publicado em: 20 abr. 2014. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/governo/2015/04/populacao-indigena-no-brasil-e-de-896-9-mil>. Acesso em: 2 out. 2018.  

A demarcação de terras indígenas garante a esses povos: 

a) o registro de sua propriedade, possibilitando a venda das terras. 

b) a posse das terras de origem, permitindo a preservação da identidade. 

c) a liberação de extração mineral e vegetal dentro da propriedade. 

d) o direito à educação básica e superior assistida pelo governo federal. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil 

Habilidade 
(EF07GE01) Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação, ideias  
e estereótipos acerca das paisagens e da formação territorial do Brasil. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C1/U1 

Justificativas 

a 

A demarcação das terras indígenas estabelece a preservação da área (território),  
da cultura e dos costumes, não podendo ser vendida ou negociada. Selecionar essa 
alternativa indica a ponderação de uma visão comercial sobre a reivindicação das terras 
por comunidades indígenas, o que não constitui o objetivo da respectiva demarcação. 

b 

A demarcação das terras indígenas autoriza a posse e o usufruto das comunidades 
indígenas sobre a terra, além de possibilitar aos índios e à Funai o controle da entrada 
de não indígenas na comunidade. Tudo isso garante a preservação da identidade 
cultural da comunidade. 

c 

As áreas demarcadas não podem ser exploradas para extração mineral e vegetal de 
forma indiscriminada, pois isso pode prejudicar a preservação do ambiente, que é de 
grande importância para a sobrevivência desses povos, e é vetado pelas leis ambientais. 
Marcar essa alternativa aponta o desconhecimento da característica das comunidades 
indígenas de preservação da natureza. 

d 
A educação é um direito de qualquer cidadão, previsto no artigo 205 da Constituição 
Federal, e seu exercício independe da demarcação das terras indígenas. Assinalar essa 
alternativa reflete uma associação equivocada da posse das terras ao direito à educação.  
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Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar a compreensão dos alunos sobre as principais pautas das 
comunidades indígenas, entre elas a demarcação de terras. Assim, demanda-se que os 
alunos identifiquem os fatores que beneficiam e garantem a preservação das tradições dos 
povos indígenas e percebam que, para isso, é necessário isolá-los de outros povos a fim de 
preservar sua cultura, sua saúde, sua religião e seus costumes. Se os resultados, em geral, 
não forem atingidos, esclareça aos alunos a importância da demarcação de terras das 
comunidades abordando seu modo de vida básico. Para tanto, selecione previamente mitos 
de criação de diversas comunidades indígenas e, na sala de aula, crie uma roda de contação 
de histórias. Se possível, convide um membro de comunidade indígena para participar dessa 
atividade. Na sequência, solicite que os alunos relacionem os mitos contados à 
territorialidade desses povos. Essa atividade permite que os alunos apreendam, de forma 
mais aprofundada e empática, o conteúdo sobre as comunidades indígenas e entendam 
como a terra é um importante fator para a vida desses grupos. Caso a escola se localize em 
uma comunidade indígena, é interessante aplicar a atividade realizando comparação com 
povos indígenas de outras etnias e unidades da federação. 

 

8. Leia o texto a seguir: 

Menos de 7% das terras reconhecidas como pertencentes a povos 

remanescentes de quilombos estão regularizadas no Brasil. Nos últimos 15 anos,  

206 áreas quilombolas com cerca de 13 mil famílias foram tituladas pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), órgão que executa a titulação das 

terras já identificadas e reconhecidas. 

BRITO, Débora. Menos de 7% das áreas quilombolas no Brasil foram tituladas. Agência Brasil, 29 maio 2018.  

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-05/menos-de-7-das-areas-quilombolas-no-brasil-

foram-tituladas> Acesso em: 2 out. 2018. 

A regularização das terras remanescentes de quilombos é importante, principalmente, para que 
os povos que habitam essas áreas: 

a) fiquem isolados. 

b) criem leis soberanas. 

c) produzam seu alimento. 

d) preservem sua cultura. 
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Objeto de 
conhecimento 

Formação territorial do Brasil 

Habilidade 

(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos povos  
indígenas originários, das comunidades remanescentes de quilombos, de povos das florestas 
e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do campo e da cidade, 
como direitos legais dessas comunidades. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C1/U1; C4/U2 

Justificativas 

a 

A territorialização das comunidades remanescentes de quilombos é fundamental para  
a preservação de sua cultura, sua religião e seus costumes, e não para se isolarem,  
já que eles também são assistidos pelos planos do governo federal relativos a educação, 
saúde e segurança. Selecionar essa alternativa revela a não associação das 
comunidades remanescentes de quilombos à população brasileira. 

b 

Embora tenham a própria cultura, as comunidades remanescentes de quilombos 
também estão sujeitas à observância da Constituição Federal – norma máxima no 
território nacional. Marcar essa alternativa demonstra um entendimento equivocado 
quanto à participação desses povos na população brasileira. 

c 

Ainda que possam viver de subsistência (plantam para comer), esta não constitui  
a principal razão para a preservação dos quilombos. Assinalar essa alternativa indica  
o desconhecimento da necessidade das comunidades remanescentes de quilombos  
de preservar suas terras. 

d 
O principal objetivo da territorialização/demarcação das terras remanescentes de 
quilombos é a preservação da cultura – língua, costumes, religião, danças, culinária.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é aferir se os alunos compreenderam que as comunidades 
remanescentes de quilombos são descendentes de povos africanos e têm o mesmo acesso  
a serviços e programas de governo e os mesmos deveres e direitos que as populações de 
outras etnias e descendentes da miscigenação. Como grupo étnico, essas comunidades 
exigem a preservação e o respeito de sua cultura. Se os resultados, de modo geral, não 
forem os esperados, selecione previamente vídeos sobre o modo de vida de comunidades 
remanescentes de quilombos e apresente-os aos alunos. Depois, forme um semicírculo na 
sala de aula e promova uma roda de conversa sobre as impressões dos alunos. Se possível, 
convide um membro de uma comunidade remanescente de quilombo a vir para o espaço 
escolar ou planeje uma visita com os alunos a uma comunidade remanescente de quilombo 
próxima. Dessa forma, com base no entendimento do modo de vida desses povos e por meio 
do debate saudável e curioso, essas atividades contribuem para que os alunos compreendam 
e criem empatia com comunidades que praticam e exercem modos de vida distintos dos 
seus. Caso a escola se localize em uma terra remanescente de quilombo, é interessante 
aplicar a atividade realizando comparação com comunidades remanescentes de quilombos 
de outras unidades da federação.  
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9. Observe os mapas a seguir. 

Acervo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

Mapa da distribuição industrial brasileira 

 
Fonte: IBGE. Disponível em: <https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/ 

brasil_distribuicao_industrias.pdf>. Acesso em: 23 out. 2018. 
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Acervo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

Mapa de urbanização e de distribuição populacional do Brasil 

 
Fonte: IBGE. Disponível em: <https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_urbanizacao.pdf>. Acesso em: 23 out. 2018. 

Com base na leitura e análise dos mapas da distribuição industrial e de urbanização no Brasil,  
é possível constatar: 

a) a região Centro-Sul é a mais desenvolvida em razão do número de indústrias e da densa 

concentração de cidades. 

b) a região da Amazônia é densamente povoada no extremo norte, onde se encontra a maior 

diversidade de indústrias. 

c) o processo de urbanização da região do Nordeste geoeconômico ocorre ao longo dos rios, 

onde se localizam as maiores cidades e as principais indústrias do país. 

d) o país tem maior ocupação populacional no interior em virtude de seu contexto histórico e 

das indústrias que ali se localizam, decorrentes da ocupação tardia. 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

1º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

Desigualdade social e o trabalho 

Habilidade 
(EF07GE08) Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação 
tecnológica com as transformações socioeconômicas do território brasileiro. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C3/U1 

Justificativas 

a 

Por meio da análise dos mapas, é possível verificar o maior adensamento urbano  
e industrial na região designada como Centro-Sul do país, que compreende as regiões 
Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste, além de possuir grande diversidade de indústrias 
(petroquímica, portuária, têxtil, moveleira, siderurgia, metalurgia, entre outras). 

b 

A maior concentração populacional da região Amazônia está na parte mais ao sul, 
principalmente no Mato Grosso e Pará, além de Manaus. Nessa região, assim como  
no Centro-Oeste, há menor diversificação de atividades no parque industrial 
(eletroeletrônicos, extração mineral). Selecionar essa alternativa demonstra 
desconhecimento quanto às características da região geoeconômica da Amazônia. 

c 

O processo de urbanização no Nordeste geoeconômico é concentrado na faixa 
litorânea, embora haja uma concentração ao longo do rio São Francisco e outras 
regiões interioranas. Assinalar essa alternativa indica que houve equívoco no que  
se refere à ocupação populacional do Nordeste geoeconômico. 

d 

A ocupação populacional do Brasil se concentra nas áreas litorâneas, pois, historicamente, 
essa foi a região ocupada no início da colonização e onde se concentraram mais atividades 
econômicas ao longo da história. Marcar essa alternativa revela que não foi ponderado  
o fato de que a ocupação do território brasileiro se iniciou no litoral. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é analisar a habilidade dos alunos de relacionar e contrastar 
representações cartográficas, considerando a industrialização brasileira e os processos  
de urbanização. Para interpretar as respostas, demanda-se dos alunos a compreensão  
dos conceitos de região, a identificação das divisões físicas e geoeconômicas do país  
e a diferenciação das características existentes em cada região para, com base nisso, 
estabelecerem a conexão desses elementos com o processo de industrialização e 
desenvolvimento econômico das regiões e do país como um todo. Se os resultados, de modo 
geral, não forem alcançados, promova uma leitura compartilhada do livro do estudante, de 
modo a gerar um debate sobre o modo como ocorrem os processos de industrialização e 
inovação tecnológica em âmbito nacional. Depois da discussão, solicite, como tarefa de casa, 
que os alunos pesquisem como esse mesmo processo ocorre no município em que vivem. Na 
aula seguinte, peça que alguns deles compartilhem as conclusões da pesquisa, direcionando 
as apresentações para uma reflexão sobre os motivos pelos quais a região em que vivem os 
alunos é, ou não, parte do processo de industrialização e inovação nacional. Essa atividade 
tem o intuito de aprimorar a compreensão dos alunos sobre o impacto e a importância desse 
processo para o Brasil, bem como, em menor escala geográfica, para seus municípios.  
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10. Observe o mapa a seguir: 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

Região Nordeste: sub-regiões 

 
Fonte: elaborado com base em IBGE. Atlas nacional do Brasil. 

Rio de Janeiro, 1993; IBGE. Região Nordeste. Rio de Janeiro, [s.d.]. 

A sub-regionalização pode ocorrer em razão das particularidades de determinada região por  
suas características naturais, sociais, culturais e econômicas. No caso do Nordeste brasileiro, há 
quatro subdivisões. Sobre elas, é possível afirmar que: 

a) a Mata Atlântica, conhecida como Zona da Mata, é uma região úmida e pouco desmatada, 

que apresenta grande número de reservas florestais e áreas de preservação permanente. 

b) a Amazônia, conhecida como Agreste, é uma região de transição entre o tropical úmido e o 

sertão, onde se encontra a maior parcela da população. 

c) a Caatinga, conhecida como Sertão, é uma região de clima semiárido, mas com importante 

desenvolvimento de polos agrícolas com produção de frutas para exportação e 

abastecimento interno. 

d) o Cerrado, conhecido como Meio-Norte, é uma região de transição entre o semiárido e o 

equatorial e conta com polos industriais automobilísticos importantes. 
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Objeto de 
conhecimento 

Mapas temáticos do Brasil 

Habilidade 
(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando 
tecnologias digitais, com informações demográficas e econômicas do Brasil (cartogramas), 
identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C3/U1 

Justificativas 

a 

A Mata Atlântica é uma região úmida, mas quase não existem áreas florestadas em 
razão do desmatamento desde o período colonial e do grande adensamento urbano  
e industrial. Selecionar essa alternativa revela desconhecimento quanto ao histórico  
de ocupação e à localização da Mata Atlântica no mapa. 

b 

O Agreste é uma área de transição entre o clima úmido da Zona da Mata e o semiárido 
do Sertão, porém, a maior parte da população no Nordeste vive no litoral, na Zona  
da Mata. Assinalar essa alternativa demonstra desconhecimento sobre a distribuição  
da população do Nordeste em seu território. 

c 
O Sertão é uma região de clima semiárido que, com o desenvolvimento agroindustrial, 
possibilita o cultivo de frutas para exportação e abastecimento interno.  

d 

O Meio-Norte é a região de transição entre o Sertão, o Cerrado e a região equatorial.  
Os polos industriais automobilísticos encontram-se na Zona da Mata. A escolha dessa 
alternativa indica que o aluno não compreendeu a distribuição das indústrias pelo 
território nordestino. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar a capacidade dos alunos de obter informações por meio  
da análise de mapas. Demanda-se dos alunos a compreensão sobre o conceito de região,  
que abrange a agregação de espaços com características naturais, sociais, culturais  
e econômicas parecidas. Assim, requer-se que sejam ponderados os conceitos de 
desenvolvimento econômico, condições naturais (principalmente clima e vegetação)  
e analogias espaciais. Caso o rendimento, de modo geral, tenha sido insuficiente, em sala de 
aula, esclareça aos alunos que, em razão da grande diversidade da região Nordeste, houve  
a necessidade de subdividir a região, considerando suas particularidades, bem como informe 
que, para tanto, os critérios adotados foram basicamente o clima e a vegetação. Depois, 
solicite que os alunos façam o mesmo com a região em que vivem. Caso a escola se localize 
na região Nordeste, selecione uma região para realizar a atividade. Auxilie no processo 
fornecendo informações relevantes, mas básicas, sobre todas as regiões do país e oriente-os 
a complementar os dados necessários por meio de um atlas (leve os atlas para a sala de aula 
ou peça que os alunos tragam de casa ou emprestem-no da biblioteca). A atividade prática 
ora proposta tem por finalidade facilitar o entendimento dos alunos sobre a importância  
e o desafio da criação de divisões geográficas.  

 


