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1º bimestre – Gabarito 

1. Responda às questões abaixo, relacionadas à delimitação do território do Brasil. 

a) Explique como foram definidos os limites do território do país. 

b) Cite dois tratados relacionados à definição dos limites do território brasileiro e explique 

quando foram estabelecidos e o que determinavam. 

 

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 C2/U1 

Grade de correção 

100% 

No item a, o aluno reconhece que os limites do território brasileiro foram definidos 
por meio da assinatura de tratados, principalmente entre Portugal e Espanha.  
No item b, menciona pelo menos dois tratados e explica o que determinavam. 
Podem citar, entre outros: o Tratado de Tordesilhas, no século XV, o primeiro  
a ser assinado entre Portugal e Espanha, por meio do qual foi traçada uma linha 
imaginária que dividia as novas terras descobertas e a descobrir entre os dois países, 
e visava a exploração do território em busca de riquezas; o Tratado de Badajós,  
no século XIX, entre portugueses e espanhóis, por meio do qual os limites atuais  
de nosso país ficaram praticamente definidos; o Tratado de Petrópolis, no século XX, 
o último tratado assinado, firmado com a Bolívia, sobre a exploração do látex,  
com a incorporação do território que agora corresponde ao Acre. 

50% 
O aluno reconhece que os limites do território brasileiro foram traçados por meio  
de tratados e acordos (item a), entretanto, não menciona nem explica pelo menos 
dois tratados específicos (item b). 

0% 
O aluno não reconhece que a formação do território brasileiro foi resultado  
de tratados, nem menciona dois deles.  
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2. Observe o mapa abaixo. 

Brasil: distribuição das indústrias (2013) 
Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Fonte: Elaborado com base em IBGE. Disponível em: <https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_distribuicao_industrias.pdf>.  

Acesso em: 11 set. 2018. 

Explique o fator que contribuiu para o processo de desconcentração industrial, intensificado nos 
anos 1990 no Brasil. 
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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 Aberta Capítulo/Unidade C5/U2 

Grade de correção 

100% 

O aluno menciona a guerra fiscal como fator que contribuiu para o processo de 
desconcentração industrial, intensificado na década de 1990, e explica que ela 
consiste na competição entre os estados brasileiros pela instalação de indústrias  
e empresas em seus territórios. Para tanto, oferecem benefícios como a isenção  
de impostos, a cessão de terrenos ou financiamentos para sua aquisição, a juros 
reduzidos. Em busca desses benefícios, muitas empresas se transferiram para  
novos locais. 

50% 
O aluno reconhece a guerra fiscal como fator que contribuiu para a desconcentração 
industrial mencionada, mas não a explica. 

0% O aluno não relaciona a guerra fiscal com a desconcentração industrial. 
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3. Leia o trecho abaixo, retirado do site do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) sobre as comunidades quilombolas. 

As comunidades quilombolas são grupos étnicos – predominantemente 

constituídos pela população negra rural ou urbana – que se autodefinem a partir das 

relações específicas com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as  

tradições e práticas culturais próprias. Estima-se que em todo o país existam mais 

de três mil comunidades quilombolas. 

Disponível em: <www.incra.gov.br/quilombola>. Acesso em: 29 ago.2018. 

Com base no trecho lido, explique por que é importante para as comunidades quilombolas,  
e também para as de outros grupos, ter suas terras reconhecidas.  

 

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 C5/U2 

Grade de correção 

100% 

O aluno explica a relação de identificação dos quilombolas, entre outros grupos, 
com a terra: para esses grupos, a terra tem um valor maior do que apenas a 
propriedade, há uma ligação grande com elas. Além disso, o aluno precisa identificar 
que, no contexto de concentração de riquezas por uma pequena parcela da 
população e de avanço dos grandes latifúndios para o agronegócio, o 
reconhecimento das terras garante o direito de uso por esses povos.  

50% 

O aluno reconhece que as comunidades quilombolas se identificam culturalmente 
por sua relação com a terra e baseiam nela sua sobrevivência, mas não desenvolve 
um raciocínio sobre a necessidade de reconhecimento dessas terras levando em 
conta o contexto político-econômico brasileiro.  

0% 
O aluno não explica a relação de identidade das comunidades quilombolas com a 
terra, nem a necessidade de reconhecimento delas para a garantia de seus direitos. 
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4. Relacione a expansão comercial dos séculos XV e XVI ao processo de formação do território  
brasileiro, destacando os principais interesses dos colonizadores europeus no período mencionado. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Produção, circulação e consumo de mercadorias 

Habilidade 
(EF07GE05) Analisar fatos e situações representativas das alterações ocorridas entre  
o período mercantilista e o advento do capitalismo. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C2/U1 

Grade de correção 

100% 

O aluno reconhece que foi no contexto de expansão do comércio europeu, no 
período do capitalismo comercial, que o território brasileiro passou a ser formado,  
a partir de 1500. Com o processo de expansão comercial, países europeus ocuparam 
diversas áreas da América, entre outras partes do mundo. Entre os interesses dos 
colonizadores, pode ser mencionada, por exemplo, a exploração de metais 
preciosos, a obtenção de matérias-primas, produtos agrícolas, etc. Vale lembrar 
que, até a chegada dos colonizadores portugueses, a área que corresponde ao  
atual território brasileiro era habitada por diversos grupos indígenas.  

50% 

O aluno reconhece que foi no contexto de expansão do comércio europeu, no 
período do capitalismo comercial, que o território brasileiro passou a ser formado,  
a partir de 1500. Contudo, não identifica os interesses que motivaram os 
colonizadores a dominarem diversas áreas (suas colônias), no período mencionado. 

0% 
O aluno não estabelece a relação solicitada e, consequentemente, não identifica  
os interesses dos colonizadores europeus. 

 

5. A produção, a circulação e o consumo de mercadorias causam impactos ambientais. Explique de 
que forma ocorre esse processo e cite exemplos de danos causados ao ambiente. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Produção, circulação e consumo de mercadorias 

Habilidade 
(EF07GE06) Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de mercadorias 
provocam impactos ambientais, assim como influem na distribuição de riquezas, em 
diferentes lugares. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C4/U1 

Grade de correção 

100% 

O aluno relaciona o fato de a produção, o consumo e a circulação de mercadorias 
intensificarem a utilização de recursos naturais, além de incrementarem a produção 
de lixo. Esse fato tem consequências como o esgotamento de recursos naturais  
e o aumento da poluição da água, dos solos e do ar. 

50% 
O aluno relaciona a produção, a circulação e o consumo de mercadorias com  
os impactos ambientais, mas não exemplifica os danos ao ambiente. 

0% 
O aluno não relaciona a produção, a circulação e o consumo de mercadorias com  
os impactos ambientais nem apresenta exemplos. 
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6. Leia o trecho de uma notícia publicada no portal do Ministério do Meio Ambiente. 

O Brasil é o país mais megadiverso do mundo, com mais de 163 mil espécies 

conhecidas. Dessas, 3.286 são consideradas ameaçadas e 290, que estão em situação 

mais crítica, não contam com iniciativas de conservação. 

Disponível em: <www.mma.gov.br/informma/item/14560-projeto-visa-proteger-esp%C3%A9cies-ame%C3%A7adas.html>.  

Acesso em: 12 set. 2018. 

a) Explique a importância da Mata Atlântica para a biodiversidade brasileira. 

b) Cite duas atividades responsáveis pela degradação desse bioma.  

 

Objeto de 
conhecimento 

Biodiversidade brasileira 

Habilidade 
(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais no território nacional, 
bem como sua distribuição e biodiversidade (Florestas Tropicais, Cerrados, Caatingas, 
Campos Sulinos e Matas de Araucária). 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C4/U1 

Grade de correção 

100% 

No item a, o aluno menciona que a Mata Atlântica é um dos biomas mais biodiversos 
do mundo, daí sua importância fundamental para o país. No item b, cita duas ou mais 
atividades responsáveis pela degradação desse bioma, entre elas: extração ilegal de 
madeira, expansão urbana, ampliação da malha viária, queimadas e mineração.  

50% 
O aluno explica a importância da Mata Atlântica para a biodiversidade brasileira, 
mas não cita as atividades responsáveis pela degradação desse bioma.  

0% 
O aluno não explica a importância da Mata Atlântica e não cita as atividades 
responsáveis por sua degradação. 
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7. Leia os trechos abaixo, o primeiro sobre o Parque Estadual Pico do Jaraguá, em São Paulo (SP), 
e o segundo sobre a Estação Ecológica Alto Maués, em Maués (AM).  

O Parque Estadual Jaraguá possui 492 hectares e abriga um dos últimos 

remanescentes da Mata Atlântica da região metropolitana de São Paulo. Antiga  

fazenda do ciclo do ouro, sua área foi adquirida pelo governo estadual em 1940 e  

transformada em parque estadual em 1961. Seu objetivo é proteger os recursos 

naturais da região, incentivar a pesquisa e promover a educação ambiental. Esta 

Unidade de Conservação recebe cerca de 500 mil visitantes, anualmente. 

Disponível em: <http://fflorestal.sp.gov.br/parque-estadual-jaragua-completa-56-anos-e-presenteia-a-natureza/>.  

Acesso em: 12 set. 2018. 

A 276 quilômetros de Manaus, a Esec [estação ecológica], com 668.160 

hectares, se localiza no município de Maués (AM). Pertence a uma das categorias 

mais restritivas do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), sendo 

prioritariamente destinada à preservação e realização de pesquisas científicas,  

podendo haver visitação desde que em caráter educacional. 

Disponível em: <www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/dilma-cria-a-estacao-ecologica-alto-maues-am-a-setima-

unidade-conservacao-esta-semana>. Acesso em: 12 set. 2018. 

Indique as duas unidades de conservação mencionadas nos trechos e explique a diferença entre 
elas, em relação a abertura para visita da população. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Biodiversidade brasileira 

Habilidade 
(EF07GE12) Comparar unidades de conservação existentes no Município de residência  
e em outras localidades brasileiras, com base na organização do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC). 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C4/U1 

Grade de correção 

100% 

O aluno indica que as duas unidades de conservação mencionadas nas notícias  
são um parque e uma estação ecológica. Explica que a diferença entre essas duas 
unidades de conservação é que as estações ecológicas são muito mais rígidas  
em relação a visitas do que os parques: nelas são permitidos apenas grupos 
previamente autorizados, com objetivos educacionais. Nos parques, as visitas  
a determinadas áreas da unidade são permitidas. Ambas as unidades são 
classificadas como Áreas de Proteção Integral: são formadas de áreas públicas,  
onde não é permitida a residência de população. 

50% 
O aluno identifica o parque e a estação ecológica, porém não aponta, ou aponta  
de maneira incorreta, a diferença entre elas. 

0% 
O aluno não identifica as duas unidades de conservação mencionadas nas notícias  
e não apresenta a diferença entre elas. 
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8. Assinale a alternativa correta. 

a) Desde a época colonial até os dias atuais, a economia brasileira mudou pouco, e atualmente 

apresenta uma significativa dependência da importação de produtos industrializados. 

b) Atualmente, a maior parte dos trabalhadores brasileiros exerce atividades do setor primário. 

c) Ao longo do século XX, o Brasil apresentou um maior desenvolvimento industrial e uma 

abertura na quantidade de países parceiros comerciais. 

d) Ainda hoje, o Brasil continua basicamente dependente das exportações de um único produto 

agrícola. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Produção, circulação e consumo de mercadorias 

Habilidade 
(EF07GE05) Analisar fatos e situações representativas das alterações ocorridas entre  
o período mercantilista e o advento do capitalismo. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C5/U2 

Justificativas 

a 
O aluno que assinala esta alternativa não considera o desenvolvimento industrial 
brasileiro. A partir da década de 1930, começam a ser instaladas diversas indústrias  
no Brasil e, atualmente, a dependência de produtos importados é menor.  

b 

O aluno que assinala esta alternativa não reconhece a modernização da economia  
e da sociedade brasileira, que provocou a mudança de grande parte dos trabalhadores 
do setor primário para o setor terciário (até a década de 1960, a força de trabalho 
estava concentrada principalmente no setor primário). 

c 
O aluno que assinala esta alternativa reconhece que, ao longo do século XX, o país  
teve um grande desenvolvimento industrial: a produção interna aumentou, unindo  
as diversas regiões econômicas do país, e abriu-se o mercado externo a outros países. 

d 
O aluno que assinala esta alternativa não considera o desenvolvimento industrial brasileiro 
e as mudanças na economia do país desde o período colonial até os dias de hoje. 
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9. Leia as manchetes abaixo. 

Cerrado é um dos biomas mais vulneráveis durante a estação seca 

Bioma cobre 25% do território nacional, e é o segundo maior do país, além 

de concentrar uma das maiores biodiversidades de espécies 

Disponível em: <www.brasil.gov.br/editoria/meio-ambiente/2018/07/ 

cerrado-e-um-dos-biomas-mais-vulneraveis-durante-a-estacao-seca>. Acesso em: 29 ago. 2018. 

Queimadas controladas necessitam autorização e acompanhamento 

Método é usado tanto em propriedades rurais para abertura de pastagens 

quanto por brigadistas federais no combate ao fogo em Unidades de Conservação 

Disponível em: <www.brasil.gov.br/editoria/meio-ambiente/2018/08/ 

queimadas-controladas-necessitam-autorizacao-e-acompanhamento>. Acesso em: 29 ago. 2018. 

Conheça as leis que regulamentam o uso do fogo no Brasil 

Punições para quem provoca incêndios em vegetações incluem multas e  

até prisão 

Disponível em: <www.brasil.gov.br/editoria/meio-ambiente/2018/08/ 

conheca-as-leis-que-regulamentam-o-uso-do-fogo-no-brasil>. Acesso em: 29 ago. 2018. 

No Brasil, um dos grandes problemas para os biomas naturais são as queimadas. Com base na 
leitura das manchetes, assinale a alternativa correta. 

a) Por mais que a queimada possa ser usada de forma controlada, ela é uma preocupação para 

as autoridades, pois apresenta inúmeros riscos à biodiversidade. 

b) Por estar em uma área úmida, o Cerrado é um bioma que é pouco afetado pelas atividades 

de queimadas. 

c) Por ser um bioma rico em biodiversidade, o Cerrado não sofre com o desmatamento, 

estando preservado em quase toda a sua extensão. 

d) Por não ser rico em biodiversidade, o Cerrado não é visto como um bioma que deve 

urgentemente ser preservado. 
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Objeto de 
conhecimento 

Biodiversidade brasileira 

Habilidade 
(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais no território nacional, 
bem como sua distribuição e biodiversidade (Florestas Tropicais, Cerrados, Caatingas, 
Campos Sulinos e Matas de Araucária). 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C4/U1 

Justificativas 

a 

O aluno que assinala esta alternativa compreende que a prática da queimada 
controlada deve ser autorizada e acompanhada, porque oferece riscos ao meio 
ambiente. Considerando a primeira notícia, o aluno percebe os prejuízos que um 
incêndio pode causar em biomas como o Cerrado, rico em biodiversidade, sobretudo  
na estação seca. 

b 
O aluno que assinala esta alternativa não reconhece as características do bioma 
Cerrado. 

c 

O aluno que assinala esta alternativa não reconhece que o Cerrado sofre com o 
desmatamento. De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, nos últimos 
cinquenta anos foi desmatada quase a metade desse bioma, e o fato de estar no 
caminho da expansão agropecuária traz maiores ameaças à sua preservação.  

d 
O aluno que assinala esta alternativa não reconhece as características do Cerrado,  
que é um bioma considerado um hotspot, com muitas espécies endêmicas, e sua 
degradação preocupa órgãos nacionais e internacionais.  
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10. Leia a manchete de uma notícia publicada no site da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa). 

Alternativas para conservação do bioma Pampa são debatidas em workshop 

No evento, foram discutidas formas de se obter retorno econômico a partir 

da conservação dos campos sulinos. O Pampa é o segundo Bioma mais ameaçado do 

país, tendo mais da metade de seu campo nativo degradado pela expansão agrícola. 

Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/5493371/alternativas-para-conservacao-do-bioma-pampa-sao-

debatidas-em-workshop>. Acesso em: 29 ago. 2018. 

A respeito do assunto abordado no texto, assinale a alternativa correta. 

a) O Pampa é um dos maiores biomas do país, ocupando 13% do território brasileiro, por isso, 

contribui para a biodiversidade brasileira. 

b) A criação de gado é uma das principais atividades econômicas desenvolvidas no Pampa, já 

que as espécies de gramíneas formam pastos naturais. 

c) O Pampa, por ser um bioma caracterizado pela existência de grandes árvores e arbustos, não 

é um bioma relevante para a biodiversidade brasileira. 

d) O Pampa é um tipo de bioma que se desenvolve nas regiões semiáridas, e a falta de água é o 

fator responsável pela baixa diversidade de espécies de plantas e animais. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Biodiversidade brasileira 

Habilidade 
(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais no território nacional, 
bem como sua distribuição e biodiversidade (Florestas Tropicais, Cerrados, Caatingas, 
Campos Sulinos e Matas de Araucária). 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C4/U1 

Justificativas 

a 

O aluno que assinala esta alternativa não conhece a abrangência do bioma Pampa. 
Junto com o Pantanal, o Pampa é um dos menores biomas brasileiros, porém, possui 
espécies endêmicas encontradas no litoral que asseguram a sua grande importância 
para a biodiversidade brasileira. O ambiente salobro proporciona a existência de 
espécies endêmicas e grande quantidade de aves aquáticas. 

b 

O aluno que assinala esta alternativa reconhece que o Pampa é usado para a criação  
de gado porque fornece pastagens naturais (o que ocorre desde o período colonial). 
Esse bioma também é conhecido por Campos Sulinos por causa das extensas áreas  
de campos limpos (solo coberto por gramíneas e arbustos de pequeno porte)  
e por estar presente na região Sul do país.  

c 
O aluno que assinala esta alternativa não conhece as características do bioma Pampa. 
Além disso, embora seja caracterizado pela presença de gramíneas e pequenos 
arbustos, não é considerado pobre em biodiversidade.  

d 

O aluno que assinala esta alternativa não reconhece a localização do bioma Pampa 
dentro do território brasileiro. O Pampa é um bioma típico do clima subtropical,  
que, no Brasil, está presente na região Sul. Embora seja caracterizado pela presença  
de gramíneas e pequenos arbustos, não é considerado pobre em biodiversidade.  
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Sugestões para reorientar o planejamento 

Verificar o rendimento escolar dos alunos, ou seja, avaliar os conhecimentos e habilidades 

adquiridos por eles, 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. Com relação a isso, o processo de 

avaliação deve levar em conta 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 desenvolvam 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. 

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. 

Para desenvolver essa habilidade, é importante que os alunos entendam a importância dos 

fluxos econômicos e populacionais para a organização do espaço geográfico. As dinâmicas econômicas 

e populacionais contribuíram para a formação do território brasileiro existente na atualidade. As fases 

econômicas, como a da cana-de-açúcar, a do café e a do ouro, deram início à distribuição espacial das 

metrópoles que existem hoje, além das estruturas de transporte. Essas fases econômicas atraíram e 

repulsaram pessoas de diversos lugares, influenciando movimentos migratórios. 

Atividades 

Divida a turma em grupos com até cinco alunos. Cada grupo deve ficar responsável pela 

pesquisa dos fluxos populacionais e econômicos na época da colonização, nas regiões brasileiras. 

Sugira que pesquisem também quais foram as consequências desses fluxos e como essas regiões 

estão atualmente. Se necessário, mais de um grupo pode ficar responsável pela mesma região.  

Ao final, proponha uma apresentação dos grupos e uma discussão com toda a turma em que se 

esclareçam eventuais dúvidas sobre o que foi pesquisado. 
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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. 

Para essa habilidade é importante que os alunos entendam a relação que grupos sociais 

tradicionais têm com a terra, antes dela virar propriedade. A ligação com o seus ancestrais, o seu 

sustento, ter uma terra para trabalhar são fatores de identificação desses povos com suas terras. 

Essa habilidade também permite a compreensão dos conflitos por terra que existem no Brasil, 

atualmente, prejudicando esses povos tradicionais. 

Atividades 

Forneça aos alunos, exemplares da coleção Terra de Quilombos, publicada pelo INCRA. 

Disponível em: <www.incra.gov.br/memoria_quilombola>. Acesso em: 13 set. 2018. Posteriormente, 

discuta com eles a importância da existência desses grupos, considerando-os como símbolos de 

resistência. Converse com a turma sobre a cultura desses grupos e sobre as dificuldades que eles 

enfrentam cotidianamente, tendo em vista a economia brasileira baseada na  agropecuária de 

exportação, realizada em latifúndios. 

Objeto de 
conhecimento 

Produção, circulação e consumo de mercadorias 

Habilidade 
(EF07GE05) Analisar fatos e situações representativas das alterações ocorridas entre  
o período mercantilista e o advento do capitalismo. 

Essa habilidade auxilia os alunos a perceber a relação de acontecimentos históricos com o 

tipo de comércio estabelecido no Brasil colônia, com o processo de formação do território brasileiro, 

a integração espacial e o consequente desenvolvimento desigual das regiões. Por meio dessa  

habilidade, os alunos podem associar os grandes períodos econômicos da história com as situações 

vividas pela economia brasileira. 

Atividades 

Peça aos alunos que observem, nas embalagens ou etiquetas, onde roupas, utensílios e 

outras mercadorias são produzidos. Com base nessa observação, proponha uma comparação entre o 

período atual e o período colonial, considerando o rígido pacto colonial. Desse modo, os alunos 

poderão perceber a maior abertura do mercado para as relações externas e a maior integração 

territorial, com o desenvolvimento de uma indústria significativa. Depois dessa comparação, conduza 

uma discussão sobre a globalização. 

  

http://www.incra.gov.br/memoria_quilombola
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Objeto de 
conhecimento 

Produção, circulação e consumo de mercadorias 

Habilidade 
(EF07GE06) Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de mercadorias 
provocam impactos ambientais, assim como influem na distribuição de riquezas, em 
diferentes lugares. 

Para desenvolver essa habilidade, é importante que os alunos compreendam a influência do 

ciclo econômico (produção, circulação e consumo) na distribuição de riqueza e nos impactos ambientais 

em diversas escalas. 

Atividades 

Proponha um estudo de meio no bairro onde a escola está inserida e, se possível, no 

centro comercial da cidade (se houver). É possível que os alunos observem diferenças na oferta e 

modalidades de transportes (que ajudam na circulação), a quantidade de pessoas circulando pelas 

ruas e a quantidade de espaços verdes. Além disso, incentive-os a observar a poluição liberada pelos 

carros, ônibus e caminhões, o lixo deixado nas ruas e a qualidade da água dos rios urbanos, caso 

haja. Caso o estudo do meio não seja possível, procure apresentar imagens aos alunos, por meio das 

quais eles possam fazer essas comparações. É possível, por exemplo, comparar imagens de cidades 

pequenas com a capital do estado e buscar tais diferenças. 

Objeto de 
conhecimento 

Biodiversidade brasileira 

Habilidade 
(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais no território nacional, 
bem como sua distribuição e biodiversidade (Florestas Tropicais, Cerrados, Caatingas, 
Campos Sulinos e Matas de Araucária). 

É importante que os alunos compreendam a importância da biodiversidade encontrada no 

território brasileiro, assim como de sua preservação. Em contrapartida, deve observar que a indústria 

se utiliza dos recursos naturais dos biomas para tornar a produção mais eficaz. 

Atividades 

Divida a turma em dois grupos e proponha a criação, em sala de aula, de maquetes: um 

grupo será responsável por representar a vegetação e o outro, por representar o relevo dos diferentes 

biomas. Ajude-os nessa confecção tirando dúvidas sobre as características do relevo e da vegetação 

de cada bioma e ressaltando as relações entre os elementos representados. 

Objeto de 
conhecimento 

Biodiversidade brasileira 

Habilidade 
(EF07GE12) Comparar unidades de conservação existentes no Município de residência  
e em outras localidades brasileiras, com base na organização do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC). 

Ao desenvolver essa habilidade, os alunos ampliam a percepção do lugar onde moram e,  

ao fazer comparações com outras localidades, reconhecem a existência de diferentes biomas no 

território brasileiro. Além disso, compreende a importância das unidades de conservação para a 

preservação dos biomas nacionais. 
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Atividades 

Apresente aos alunos um mapa do Brasil com o mosaico das unidades de conservação 

brasileiras, disponível em: <https://mapas.ibge.gov.br/tematicos/unidades-de-conservacao.html>. 

Acesso em: 13 set. 2018. 

Peça aos alunos que localizem o estado onde moram e identifiquem as unidades existentes 

nesse local. Posteriormente, selecione duas ou três unidades que ficam no estado onde vivem e peça 

que façam uma pesquisa contendo os seguintes tópicos: classificação da unidade, recursos naturais 

existentes, atividades desenvolvidas, notícias e curiosidades.  

Se for possível, realize a atividade na sala de informática. Ao final, proponha uma conversa sobre 

essas unidades de conservação, permitindo que os alunos exponham livremente o que pesquisaram. 

https://mapas.ibge.gov.br/tematicos/unidades-de-conservacao.html

