
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

1º bimestre – Gabarito 

1. Observe as duas paisagens abaixo. 

 

A.  B.  

Acervo da Prefeitura da Estância Turística de São Roque 

 

Acervo da Prefeitura da Estância Turística de São Roque 

 

Av. Marginal, município de São Roque, SP, em maio de 

2017, com rio Carambeí ao centro. Após grande volume de 

chuvas, o rio transbordou e destruiu a antiga barreira de 

contenção e parte das vias laterais. 

Rio Carambeí, em São Roque, SP, após o término das obras 

que foram necessárias após o transbordamento. Foto de 

dezembro de 2017. 

 

a) Caracterize as modificações nas paisagens, comparando as imagens A e B. 

b) No seu espaço de vivência ocorrem modificações como as que você observa nas imagens A e B?  
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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 C1/ U1 

Grade de correção 

100% 

No item a o aluno caracteriza as modificações nas paisagens comparando a imagem 
A com a imagem B corretamente: no caso da A, aponta a ocorrência de estragos nos 
muros de contenção do curso de água e o asfalto da avenida, que cedeu 
parcialmente; no caso da imagem B, o aluno indica a reconstrução da avenida e dos 
muros de contenção, com a implementação de vigas entre os muros das duas 
margens, para conter a pressão das águas. No item b, o aluno relaciona as situações 
apresentadas nas imagens ao seu lugar de vivência, apontando ao menos 
modificações semelhantes, como a reconstrução de pontes, após chuvas intensas, 
ou de construções situadas em encostas, ou ainda, a recuperação do asfalto de vias 
públicas, contrapondo essa situação à de uma rua ou avenida esburacada, por 
exemplo.  

50% 
Uma parte da habilidade é contemplada caso o aluno consiga caracterizar 
parcialmente as modificações e apresentar uma situação semelhante àquelas 
presentes nas imagens.  

0% 
O aluno não consegue comparar as duas paisagens nem identificar quais tipos de 
transformações ocorreram. Também não apresenta situações semelhantes de seu 
espaço de vivência. 
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2. Analise a imagem a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons
 

 

a) Descreva os dois movimentos da Terra que estão representados na imagem. 

b) Relacione cada um desses movimentos à ocorrência dos dias, das noites e das estações do 

ano. Como esses movimentos afetam o tempo atmosférico? 

 

Objeto de 
conhecimento 

Relações entre os componentes físico-naturais 

Habilidade 
(EF06GE03) Descrever os movimentos do planeta e sua relação com a circulação geral da 
atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões climáticos. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C3/U2 

Grade de correção 

100% 

O aluno que compreende o que é indicado na habilidade é aquele que, no item a, 
analisa a imagem e identifica a translação como o movimento que a Terra realiza em 
torno do Sol (com uma inclinação em seu eixo) e a rotação como o movimento que a 
Terra realiza em torno de si mesma. Além disso, no item b, o aluno deve indicar que 
a translação, combinada com a inclinação do eixo da Terra, distribui de modo 
desigual a luz e o calor do Sol nos hemisférios Norte e Sul durante o ano, sendo 
responsável pela origem das quatro estações; enquanto o movimento de rotação 
origina a diferenciação entre o dia e a noite. Esses fatores repercutem no tempo 
atmosférico: no primeiro caso, ao longo das diferentes estações, em determinadas 
latitudes da Terra (médias e altas) ocorrem variações de temperatura e de umidade 
(chuvas ou queda de neve) ao longo do ano, e nas baixas latitudes, ocorrem 
variações nos volumes de chuvas, ainda que não haja modificações nas 
temperaturas. A alternância entre dia e noite ocasiona variação de temperaturas, 
sendo estas, normalmente, maiores durante o dia e menores à noite.  

50% 

Se o aluno sabe descrever o movimento de translação e o de rotação no item a, mas 
não consegue, no item b, relacioná-los com as estações do ano e a ocorrência do dia 
e da noite e aos aspectos apontados em relação ao tempo atmosférico, ele atingiu 
50% da habilidade. O aluno também pode identificar e descrever apenas um dos 
dois movimentos e atingir 50% da habilidade. 

0% 
O aluno não consegue descrever os fenômenos nem relacioná-los ao cotidiano. 
Portanto, não compreendeu a habilidade.  
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3. O mapa abaixo é a representação de um trecho do município de Goiânia, no estado de Goiás. 

 

Trecho de Goiânia 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em Google maps. Disponível em: <maps.google.com>. Acesso em 6 ago. 2018. 

Sabendo que, no mapa, a distância entre a praça do Violeiro e a Paróquia Jesus de Nazaré é de três 
centímetros, qual é a distância real entre esses dois pontos em quilômetros? 

a) 20 km 

b) 3 km 

c) 4,5 km 

d) 1,5 km 

 

Objeto de 
conhecimento 

Fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras 

Habilidade (EF06GE08) Medir distâncias na superfície pelas escalas gráficas e numéricas dos mapas. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C5/U2 

Justificativas 

a 

O aluno que seleciona alguma dessas alternativas não conseguiu interpretar a escala 
nem realizar os cálculos necessários.  

b 

c 

d 
O aluno que assinala essa alternativa foi capaz de interpretar a escala indicada no mapa 
e de realizar os cálculos necessários. A escala indica que 1 cm do mapa equivale a 0,5 
km de distância (ou 500 metros), portanto, 3 cm representam 1,5 km de distância real.  

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

1º bimestre – Gabarito 

4. Observe as imagens abaixo, que mostram a colheita da cana-de-açúcar em diferentes épocas.  

Reprodução/Acervo Biblioteca Britânica, Londres, Inglaterra Wikipedia/Wikimedia Commons 

  

Ilustração de uma colheita de cana-de-açúcar em 

Antígua, colônia inglesa, no século XIX.  

Colheita de cana-de-açúcar em 2014. 

 

a) Compare as imagens e explique a principal mudança, em termos de evolução tecnológica, no 

modo como é feita a colheita. 

b) Quais mudanças o desenvolvimento tecnológico causou no modo de produção, na sociedade 

e na natureza? 

 

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 C1/U1 

Grade de correção 

100% 

No item a, o aluno precisa identificar a colheita manual na primeira imagem e a 
colheita mecanizada na segunda, relacionando o desenvolvimento tecnológico à 
utilização de máquinas no cultivo. No item b, é necessário que ele relacione o 
desenvolvimento técnico às suas consequências, como o aumento da produção, 
com ampliação da oferta de mercadorias; a modificação no modo de se produzir, 
com a utilização de maquinário; a substituição da mão de obra humana por 
máquinas; a possibilidade de expansão das áreas de cultivo, com maior utilização de 
recursos naturais (solo e água, por exemplo); entre outras.  

50% 
O aluno que identifica a utilização de máquinas como um diferencial produtivo, 
ocasionado pelo desenvolvimento tecnológico, mas não indica mudanças atribuídas 
à implementação dessas tecnologias, atingiu metade da habilidade proposta.  

0% 
O aluno não consegue comparar as paisagens nem avaliar suas consequências, 
portanto, não compreendeu a habilidade. 
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5. As fotografias abaixo retratam o município de Fortaleza, no estado do Ceará, em momentos 
diferentes. A primeira foi tirada em 1936 e a segunda em 2014. Observe-as. 

Wikipedia/Wikimedia Commons Wikipedia/Wikimedia Commons 

  

Vista aérea de Fortaleza (CE), 1936. Vista aérea de Fortaleza (CE), 2014. 

a) Compare as duas paisagens representadas nas imagens e aponte as principais diferenças 

observadas. 

b) No seu lugar de vivência ocorreram mudanças nas paisagens que se parecem com as 

mostradas nas imagens. Explique. 

 

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 C1/U1 

Grade de correção 

100% 

No item a, o aluno comparou corretamente as paisagens representadas nas duas 
imagens, percebendo que mostram a mesma cidade em épocas diferentes e 
identificou mudanças no tipo de edificações, bem com a ampliação no número de 
edifícios altos, como as principais alterações. No item b, o aluno reconheceu 
modificações nas paisagens de seu lugar de vivência marcadas por transformações 
nos tipos, nas características e na quantidade das construções. 

50% 

O aluno que atinge metade da habilidade é o que conseguiu identificar, no item a, a 
verticalização da cidade, em razão do crescimento das edificações. Entretanto, no 
item b, não foi capaz de associar esse processo às mudanças ocorridas nas paisagens 
de seu lugar de vivência.  

0% 
O aluno não atinge nenhum grau da habilidade, pois não conseguiu analisar as duas 
imagens nem identificar que a principal diferença é a verticalização. Também não foi 
capaz de associar esse processo ao seu lugar de vivência.  
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6. Observe a imagem a seguir, que retrata o templo religioso da civilização maia em Palenque, no 
México. Essa civilização se desenvolveu entre os séculos X a.C. e XVI d.C., quando os últimos 
representantes foram dizimados por colonizadores espanhóis. 

Pxhere/<pxhere.com> 

 

Conhecido como Templo das Inscrições, esse local, assim como diversas 

construções da rica arquitetura maia, é bastante visitado por 

turistas de todo o mundo. Foto de 2015. 

Explique o tipo de modificação que o povo maia promoveu na paisagem e o objetivo dessa 
transformação.  

 

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 

100% 

O aluno deve perceber que a paisagem foi modificada pelo ser humano, que 
derrubou a formação vegetal ou outra construção que poderia existir no local para  
construir um templo de grandes dimensões com o objetivo de manifestar a 
religiosidade do povo maia. 

50% 
O aluno acerta metade da questão quando identifica a mudança de paisagem, mas 
não consegue caracterizá-la plenamente e também não faz referência ao uso 
religioso do templo.  

0% 
O aluno não identifica a mudança de paisagem provocada pelos seres humanos nem 
o uso religioso do templo. Portanto, não acertou a questão.  
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7. Leia o relato abaixo. 

 

Dias depois, ao sobrevoar a floresta, teríamos uma dimensão ainda maior do 

estrago na mata. Do alto, a Floresta Nacional (Flona) – com uma área equivalente a 

527 mil campos de futebol – [se tornou] uma ilha de vegetação em um mar de soja e 

gado, que avança sobre a selva ano após ano. [...] Na média, os últimos 40 anos tiveram 

duas mil árvores derrubadas por minuto na Amazônia. 

FRÓIS, Camila. Amazônia extrema: seca, queimadas e desmatamento já impactam vida de ribeirinhos do rio Tapajós, que não 

conseguem mais prever tempo de plantio e colheita na mata. InfoAmazonia, fev. 2016. Disponível em: 

<https://amazoniaextrema.webflow.io/>. Acesso em: 2 ago. 2018. 

 

Identifique as atividades econômicas que provocaram mudanças nas paisagens desse trecho da 
Floresta Amazônica, de acordo com o texto. 

 

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 

100% 
O acerto ocorre quando o aluno identifica a exploração de soja e o avanço da 
agropecuária como atividades econômicas que causam o desmatamento da 
vegetação originária e, portanto, a mudança da paisagem na Amazônia.  

50% 

O aluno que soluciona metade da questão é aquele que responde apenas uma das 
duas atividades principais causadoras do desmatamento e da mudança de 
paisagem. Portanto, ele pode se referir apenas à produção de soja ou apenas ao 
avanço da agropecuária, em trechos antes ocupados pela Floresta Amazônica. 

0% 

O aluno que não menciona nenhuma das atividades econômicas predatórias da 
Floresta Amazônica não conseguiu atingir a habilidade, pois uma forma de analisar 
as mudanças na paisagem é compreender os processos que provocam essas 
mudanças. 

 

  

https://bit.ly/21S7RC7
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8. A imagem abaixo retrata uma paisagem que foi modificada. 

Pxhere/<pxhere.com> 

 

Plantação de feijão. Foto de 2006. 

Após essa modificação, ela se tornou uma:  

a) paisagem cultural, pois sofreu a interferência humana. 

b) paisagem natural, pois apresenta elementos naturais. 

c) paisagem natural protegida, pois está em uma área de conservação da natureza. 

d) paisagem urbana, em razão dos elementos que a compõem. 

 

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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C1/U1 

Justificativas 

a 
A paisagem é uma lavoura agrícola plantada pelo ser humano. O aluno que escolhe essa 
alternativa conseguiu perceber a natureza modificada e compreender que se trata de 
uma paisagem cultural, pois ela foi criada pelo ser humano. 

b 
A paisagem não é natural, pois foi alterada pelo ser humano. Apesar de representarem 
elementos naturais, as plantas foram inseridas artificialmente nessa paisagem. 

c 

Não há nenhuma indicação de que a paisagem seja protegida por unidades de 
conservação, pois ela mostra uma área de cultivo. Há uma clara modificação humana, 
que é a plantação. O aluno que seleciona essa alternativa não analisou a paisagem, não 
identificou a alteração humana na paisagem ou não compreendeu que em áreas de 
conservação não ocorrem modificações tão amplas e significativas como as retratadas.  

d 
Essa paisagem é rural, pois apresenta uma grande extensão de terra ocupada por 
plantação. O aluno que seleciona essa alternativa não analisou corretamente a imagem 
e não identificou suas características rurais.  
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9. Leia o texto a seguir, que trata de um fenômeno que ocorre na cidade de Norilsk, na Rússia. 

 

Norilsk é um dos poucos lugares do mundo onde uma pessoa pode perguntar 

se é de dia ou de noite sem ter medo de que alguém ache que ela está maluca. Três 

meses por ano, de novembro a fevereiro, o Sol não nasce em Norilsk e somente a 

aurora boreal rompe a escuridão da longa noite. Em troca, de maio a junho o Sol não 

desaparece do horizonte e é sempre dia. 

BAS, M. Conheça região do mundo que fica até três meses sem ver o sol. Disponível em: <https://www.terra.com.br/vida-e-

estilo/turismo/internacional/conheca-regiao-do-mundo-que-fica-ate-tres-meses-sem-ver-o-

sol,516a392625237310VgnCLD100000bbcceb0aRCRD.html>. Acesso em: 2 ago. 2018. 

O fenômeno descrito no texto acontece em virtude do movimento que a Terra executa em torno: 

a) da estrela Sol, com eixo inclinado. 

b) de seu próprio eixo. 

c) do planeta Marte. 

d) do satélite Lua. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Relações entre os componentes físico-naturais 

Habilidade 
(EF06GE03) Descrever os movimentos do planeta e sua relação com a circulação geral da 
atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões climáticos. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C3/U2 

Justificativas 

a 

O fenômeno descrito no texto ocorre porque os raios solares atingem a superfície da 
Terra de maneira desigual. Está relacionado tanto ao movimento de translação como ao 
eixo de inclinação terrestre. O aluno que assinala essa alternativa sabe descrever os 
movimentos do planeta. 

b 
Essa alternativa descreve o movimento de rotação, que demarca os dias e as noites em 
situações típicas. O aluno que assinala essa alternativa não tem o domínio dos 
movimentos que a Terra realiza e das consequências deles para a vida na Terra.  

c 
A Terra não se movimenta em torno do planeta Marte; ambos orbitam o Sol. O aluno 
que seleciona essa alternativa não reconhece os movimentos terrestres. 

d 
A Lua gira em torno da Terra, e não o inverso. O aluno que assinala essa alternativa não 
compreende a relação de movimento entre a Terra e a Lua. 

 

  

https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/turismo/internacional/conheca-regiao-do-mundo-que-fica-ate-tres-meses-sem-ver-o-sol,516a392625237310VgnCLD100000bbcceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/turismo/internacional/conheca-regiao-do-mundo-que-fica-ate-tres-meses-sem-ver-o-sol,516a392625237310VgnCLD100000bbcceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/turismo/internacional/conheca-regiao-do-mundo-que-fica-ate-tres-meses-sem-ver-o-sol,516a392625237310VgnCLD100000bbcceb0aRCRD.html
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10. O mapa a seguir representa uma área da cidade de Brasília, no Distrito Federal. Observe-o: 

 

Trecho de Brasília 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em Google maps. Disponível em: <www.google.com/maps>. Acesso em 6 ago. 2018. 

 

No mapa, a distância entre a Catedral Metropolitana e a Praça dos Três Poderes é de 4 cm. Calcule 
a distância real, em quilômetros, que existe entre esses locais, sabendo que o mapa foi construído 
na escala numérica de 1:50 000. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras 

Habilidade (EF06GE08) Medir distâncias na superfície pelas escalas gráficas e numéricas dos mapas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C5/U2 

Grade de correção 

100% 

O aluno que encontra o valor de 2 quilômetros conseguiu compreender a indicação 
da escala numérica e calcular a distância por meio dela. O raciocínio que o aluno 
utiliza é multiplicar os 50 000 cm por 4 cm, obtendo como resultado 200 000 cm. 
Como foi solicitado na questão que a resposta seja em quilômetros, esse valor deve 
ser transformado em 2 km.  

50% 
O aluno que encontra o resultado de 2 000 metros ou de 200 000 cm, mas não 
conseguiu responder em quilômetros, atingiu metade da habilidade. Isso porque a 
transformação das unidades de medida faz parte do cálculo da escala.  

0% 
O aluno que não consegue realizar os cálculos, incluindo a transformação de 
unidade de medida, não atingiu a habilidade.  
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Sugestões para retomada da aprendizagem 

Verificar o rendimento escolar do aluno, ou seja, avaliar os conhecimentos e habilidades 

adquiridos por ele, é um processo que não se limita à aplicação de provas formais escritas. Diversas 

atividades, como experimentos, produções de texto, pesquisas, apresentações, rodas de conversa, 

entre outros, tornam o ensino-aprendizagem mais eficiente e se mostram, ao mesmo tempo, 

excelentes instrumentos para aferir a progressão individual. Nesse sentido, o processo de avaliação 

deve considerar que os conhecimentos e habilidades são adquiridos pelos alunos de maneira contínua 

e acumulativa.  

A avaliação é a principal ferramenta de que o docente dispõe para verificar a qualidade do 

aprendizado. Além disso, oferece subsídios para reorientar sua proposta de ensino e repensar seu 

plano de trabalho. A avaliação é interessante também para o aluno, que passa a conhecer suas próprias 

necessidades e pode desenvolver uma postura ativa no desenvolvimento de seus conhecimentos. É 

também de interesse dos pais/responsáveis, que zelam pela educação do aluno, e de toda a equipe 

docente da escola, que deve assegurar o desenvolvimento do aluno e acompanhá-lo em seu percurso 

acadêmico.  

Por fim, a avaliação pode indicar a necessidade da retomada da aprendizagem de algum 

conteúdo. Com o objetivo de que todos os alunos consigam desenvolver as habilidades previstas para 

este bimestre antes de prosseguir com os estudos, apresentamos, a seguir, algumas propostas para 

reorientar o planejamento em sala de aula:  

 

• EF06GE01 - Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses 
lugares em diferentes tempos. 

Essa habilidade requer do aluno a compreensão do conceito e da dinamicidade das paisagens. 

Ela prevê a comparação entre diferentes paisagens em locais e tempos distintos, em especial no seu 

lugar de vivência. A partir da comparação, o aluno é capaz de identificar as mudanças.  

 

Atividades 

1. Peça aos alunos que façam uma entrevista com os responsáveis por eles sobre as mudanças que 
perceberam na cidade, desde a sua infância até os dias atuais. Marque uma roda de conversa com 
os alunos para que possam compartilhar os resultados e debater o assunto. Isso poderá ajudá-los 
a perceber a ideia de mudança com base na análise de seu local de vivência cotidiana.  
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2. Convide um funcionário para fazer um relato sobre o histórico da escola. Essa pessoa pode ser o 
diretor ou alguém que trabalhe no local há bastante tempo, alguém que conheça as 
transformações pelas quais a escola já passou e possa relembrar de algumas peculiaridades. Se 
não for possível, obtenha essas informações e faça você mesmo o relato.  

Conte aos alunos como era o terreno e o entorno antes da existência da escola, quando e como 
foi o processo de construção, se houve, posteriormente, reformas e construção de anexos. Havia 
área verde? Ela foi conservada? O prédio já abrigou outra instituição antes de ter se tornado uma 
escola? Se for possível, apresente aos alunos fotos da escola em diferentes épocas.  

 

• EF06GE02 - Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com 
destaque para os povos originários. 

Essa habilidade pretende desenvolver a capacidade do aluno de analisar as modificações das 

paisagens ao longo do tempo e de identificar quais foram essas modificações. Além disso, destaca os 

povos originários que habitaram essas paisagens. 

 

Atividades 

1. Reúna os alunos e descreva uma situação hipotética em que populações ribeirinhas vivem em suas 
casas à beira do rio e em meio a uma floresta com animais nativos. Essas pessoas tiram o sustento 
da pesca e do rio como um todo. Diga, então, que uma hidrelétrica será construída nessa paisagem 
e pergunte o que vai mudar quando a barragem for construída e o rio alagado. Instigue a 
construção de hipóteses e permita que todos participem. Se for necessário, explique como é o 
processo de construção e de funcionamento de uma barragem, exemplificando com casos reais.  

2. Leve algumas imagens para a sala (podem ser impressas, exibidas no datashow ou com o auxílio 
do computador), que representem as construções, os aspectos sociais e culturais de povos 
originários americanos, como os incas, astecas ou maias. Posteriormente, apresente aos alunos 
imagens atuais das cidades que esses povos habitavam (como a Cidade do México, que já foi 
habitada pelos astecas) e peça que tentem comparar e identificar as diferenças entre a época atual 
e a época em que esses povos viveram.  

 

• EF06GE03 - Descrever os movimentos do planeta e sua relação com a circulação geral da 
atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões climáticos. 

Essa habilidade requer a compreensão correta sobre o funcionamento dos movimentos de 

rotação e de translação da Terra e como eles determinam as dinâmicas de tempo e clima do planeta. 
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Atividades 

1. Mostre aos alunos, se possível, vídeos de simulação dos movimentos rotacionais da Terra. Explique 
os movimentos e promova um debate sobre as percepções deles.  

2. Construa com os alunos, em sala de aula, um modelo com materiais recicláveis e reutilizáveis. O 
modelo deve contemplar um Sol (no centro) e quatro planetas Terra em volta (respeitando a 
inclinação do eixo terrestre), simulando a incidência solar em cada período da translação, para que 
os alunos visualizem como as estações do ano são formadas. É necessário que eles construam 
juntos e em sala de aula para que socializem as dúvidas e ocorra interação entre a turma. 

 

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

Essa habilidade requer que o aluno seja capaz de reconhecer transformações nas paisagens, 

especificamente quando são modificadas pelos seres humanos com o desenvolvimento da 

agropecuária e da industrialização.  

 

Atividades 

1. Apresente aos alunos imagens que retratem o modo de produção da agropecuária e de bens de 
consumo de modo não mecanizado/industrializado e compare com imagens atuais de como 
ocorrem essas produções. 

2. Por meio de imagens e discussão com os alunos, forneça exemplos de como a agropecuária e a 
industrialização interferem na transformação de paisagens naturais. Podem ser debatidas as 
consequências desses processos, como o desmatamento de grandes áreas e a poluição 
atmosférica, das água e do solo.  

 

• (EF06GE08) Medir distâncias na superfície pelas escalas gráficas e numéricas dos mapas.  

Essa habilidade requer do aluno a compreensão dos métodos de medições de distâncias em 

representações gráficas por meio das escalas gráfica e numérica. Ela exige raciocínio matemático e 

lógico, além de demandar noções de interpretação de mapa. 
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Atividades 

1. Apresente aos alunos mapas de um mesmo local com escalas diferentes e peça a eles que 
comparem o nível de detalhes de cada um, o que aparece e o que não aparece em cada mapa.  

2. Se a escola tiver um laboratório de informática disponível, ou computador com acesso à internet, 
ajude os alunos a acessar sites de visualização de mapas e a explorar as escalas possíveis (utilizando 
a ferramenta de zoom). Peça a eles que relacionem a mudança de escala com o aumento ou a 
redução do detalhamento da imagem. Proponha, fazendo os cálculos com os alunos, alguns 
exercícios que envolvam escalas. Esse assunto exige raciocínio lógico e matemático, que pode ser 
desenvolvido com a prática de exercícios. A realização dos exercícios em duplas pode favorecer a 
aprendizagem, além de estimular a educação entre pares. 


