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1. Analise as imagens e responda às questões a seguir. 

Reprodução/Coleção particular 

 

Praça do Ferreira, Fortaleza (CE), 1925. 

Robson Oliveira/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Praça do Ferreira, Fortaleza (CE), 2017. 

a) Descreva as mudanças ocorridas ao longo do tempo na paisagem da praça do Ferreira, em 

Fortaleza (CE). 

b) Qual é a importância de lugares como praças e parques para os moradores de uma cidade?  

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% 

Espera-se que os alunos relatem que, na imagem, é possível observar que as casas 
deram espaço a prédios altos e que a cidade de Fortaleza cresceu e se urbanizou, 
apresentando, agora, maior número de construções, ruas pavimentadas e 
iluminação pública, além de outros meios de transporte. Almeja-se que os alunos 
sejam capazes de relacionar a existência da praça com a necessidade de espaços de 
lazer, recreação e socialização para os moradores de um lugar e que, por isso, a 
praça foi mantida mesmo com o crescimento urbano, que resultou no processo de 
verticalização da cidade de Fortaleza. 

50% 

Há a possibilidade de algumas respostas contemplarem as mudanças ocorridas ao 
longo do tempo no lugar apresentado nas imagens, mas sem a indicação do motivo 
pelo qual a praça foi mantida. Outra hipótese é aquela em que os alunos tenham 
respondido às duas questões, mas com pouca riqueza de detalhes. 

0% 
É possível surgirem respostas diferentes, que não tenham indicado as 
transformações ocorridas na paisagem nem apresentado uma possível explicação 
para a necessidade de espaços de lazer. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é que os alunos comparem as imagens de uma mesma paisagem 
em diferentes períodos. Caso os alunos, de modo geral, não tenham atingido os resultados 
esperados, procure explorar imagens antigas de localidades conhecidas por eles (bairros, 
praças, pontos turísticos da cidade, entre outros), sempre propondo a comparação entre o 
novo e o antigo. Dessa forma, espera-se que os estudantes analisem as mudanças, 
relacionando-as à história do lugar. As imagens podem ser pesquisadas pelos alunos em 
fundos arquivísticos ou trazidas de casa para discussão em sala de aula. Essa atividade tem 
como objetivo aumentar o contato dos alunos com o passado do lugar onde vivem e 
aprimorar a análise das mudanças de paisagens.  
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2. Analise a imagem a seguir. 

Valter Campanato/Agência Brasil 

 

Altamira (PA). 

No Brasil, as casas representadas na fotografia são construídas por povos ribeirinhos. Explique 
por que, em áreas próximas aos rios, ocorre esse tipo de construção. 

 

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% 
Espera-se que os alunos expliquem que, na época das cheias dos rios, as áreas 
próximas às margens ficam alagadas e, por isso, a construção de casas suspensas 
impede que a água alcance o nível da casa, o que evita o alagamento das moradias.  

50% 
Algumas respostas podem ter sido muito sucintas, destacando somente a elevação 
do nível da água, ou seja, sem explicitar a relação e o contexto.  

0% 
É possível que tenham surgido respostas diferentes, o que caracteriza a não 
compreensão da relação entre as cheias do rio com o tipo de construção 
encontrada nessa paisagem. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é que os alunos identifiquem uma mudança na paisagem que tem 
como finalidade adaptar o local de moradia ao ambiente natural. Caso os alunos, de modo 
geral, não tenham respondido à questão de maneira adequada, construa com eles 
maquetes de diferentes tipos de moradias de povos tradicionais. Isso auxiliará na 
compreensão sobre a adaptação do ser humano a diferentes paisagens, relacionando as 
construções humanas aos diversos climas, lugares e necessidades de sobrevivência. O 
propósito da atividade é que os alunos constatem, de maneira concreta, as diferentes 
formas de moradia existentes.  
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3. Observe o mapa a seguir. 

Reprodução/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Infância no Brasil, 2010 

 

Fonte: Indicadores sociais municipais: uma análise dos resultados do universo do Censo D 

emográfico 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. (Estudos e pesquisas. Informação demográfica e socioeconômica, n. 28). Disponíve l em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/indicadores_sociais_municipais/default_indicadores_sociais_municipais.shtm>.  

Acesso em: mar. 2012. 

Considerando que a escala numérica é de 1:30 000 000 e que a distância no mapa original é de  
3 cm, calcule, em quilômetros, a distância real em linha reta entre Belo Horizonte e Salvador.  
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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 C2/U1 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos identifiquem as localidades citadas no enunciado, assim 
como a escala gráfica, utilizando-as para calcular a distância real entre os pontos. O 
comando demanda, de acordo com os dados fornecidos, que seja efetuada a 
multiplicação da distância do mapa pela escala, o que resulta em um valor em 
centímetros: 3 × 30 000 000 = 90 000 000 cm, e que seja, então, convertido o valor 
obtido para quilômetros. Isso resulta em 900 km.  

50% 
É possível que algumas respostas apresentem a identificação das localidades e o 
cálculo correto da distância real, porém, sem a conversão do valor obtido para a 
unidade de medida quilômetro.  

0% 
Ao serem apresentadas respostas diferentes, provavelmente não houve a 
identificação das localidades no mapa nem foi realizado o cálculo correto da 
distância real a partir da escala. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar 
o planejamento com 
base nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar se os alunos compreenderam como se faz o cálculo das 
distâncias utilizando as escalas. Caso os resultados, de modo geral, não tenham sido os 
esperados, realize aulas práticas com mapas impressos em diversos tamanhos, a fim de 
demonstrar que a escala gráfica é uma referência espacial importante para interpretar um 
mapa, independentemente de sua ampliação. Isso possibilitará aos alunos efetuarem a 
medição das distâncias no mapa. Os exercícios podem ser feitos em sala de aula ou como 
dever de casa. O objetivo da atividade é aumentar o contato dos alunos com diferentes 
escalas de modo que o entendimento sobre o cálculo de distâncias seja reforçado.  
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4. Observe o mapa a seguir. 

Reprodução/IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Brasil: Região Norte 

 

Fonte: IBGE. Disponível em: 

<ftp://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_tematicos/mapas_do_brasil/mapas_regionais/politico/regiao_norte.pdf>. Acesso em: 12 out. 2018. 

Se você precisasse ir de Palmas até Manaus, qual seria a distância real, em quilômetros, que 
percorreria em uma linha reta? Considere que a distância entre as duas cidades, no mapa 
original, corresponde a 6,5 cm e que, na escala, 1,5 cm equivale a 340 km.  
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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 C2/U1 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos identifiquem as localidades no mapa, assim como 
compreendam os dados citados no enunciado, utilizando-os para calcular a distância 
real entre os pontos. O comando requer, de acordo com os dados fornecidos, que 
seja multiplicada a escala em centímetros (34 000 000) pela distância no mapa que 
corresponde a 6,5 cm, o que resulta em 221 000 000 cm e dividido por 1,5, resultando 
em aproximadamente 147 333 333 cm, e que seja, então, convertido o valor obtido 
para quilômetros. Isso resulta em 1 473,3 km.  

50% 

Se algumas respostas contemplarem corretamente a identificação das localidades e a 
medição da distância no mapa, pode ter havido equívoco no cálculo da distância real. 
Outra hipótese pode ser a realização correta do processo do cálculo da distância real, mas 
sem contemplar acertadamente a conversão de unidades (centímetro para metro).  

0% 
É possível que outras respostas apareçam, o que indica que a medida da distância no 
mapa entre as localidades ou o cálculo da distância real a partir da escala foram efetuados 
de forma equivocada, ou que não houve a identificação dos pontos solicitados. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é analisar se os alunos estão aptos a medir a distância entre dois 
pontos a partir da escala do mapa com base na observação de mapas que não representem o 
território nacional integralmente. Se os alunos, de modo geral, não atingiram os resultados 
esperados, peça que eles criem mapas fictícios em uma folha avulsa e elaborem duas 
questões sobre a escala do referido mapa. Os alunos não poderão identificar a folha. Depois, 
recolha todas as produções, misture-as e distribua-as aleatoriamente aos alunos, que devem 
resolver os desafios propostos. A aplicação da atividade permite aprimorar o cálculo de 
escalas de maneira prática, coletiva e colaborativa. 

 

5. Leia o texto a seguir. 

O ano de 2012 será um ano bissexto, o que significa que mais um dia será 

acrescentado aos 365. O mês de fevereiro irá até o dia 29, uma quarta-feira.  

BRASIL. Ano de 2012 terá 366 dias. 9 jan. 2012. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/governo/2012/01/ano-de-2012-tera-366-dias>. Acesso em: 30 ago. 2018. 

Explique como o movimento da Terra gera a alteração no calendário que foi comentada no texto. 

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/U1 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos descrevam o movimento de translação da Terra ao redor do Sol, 
explicando que a duração desse movimento é de 365 dias 5 horas e 48 minutos. Para 
compensar esse tempo que excede um ano do nosso calendário, a cada quadro anos 
essas horas e minutos são somados compondo um ano bissexto, que possui 366 dias. 

50% 
Podem surgir respostas que indiquem a necessidade de acrescentar 1 dia a cada quatro 
anos, contemplando a explicação de que a duração de um ano é de 365 dias 5 horas e 48 
minutos, porém, sem relacionar esse fato ao movimento de translação da Terra. 
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0% 
É possível que outras respostas não apresentem a explicação sobre a relação do 
movimento de translação da Terra e/ou a relação da duração desse fenômeno com a 
necessidade de anos bissextos na organização do calendário. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é avaliar se os alunos compreendem como o movimento de 
translação da Terra acontece e como ele interfere na vida humana. Se os alunos, em geral, 
não alcançarem os resultados esperados, proponha a eles que façam o cálculo das horas a 
mais com o intuito de verificar como elas totalizam 1 dia a mais a cada 4 anos. Essa atividade 
tem como finalidade propiciar a constatação prática dos alunos do tempo gasto pela Terra ao 
realizar o movimento de translação.  

 

6. Analise o esquema a seguir. 

Rhcastilhos/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Incidência dos raios solares sobre a superfície da Terra. 

Considerando o motivo das diferenças entre os hemisférios, interprete o esquema apresentado 
relacionando-o ao movimento de translação e explique como a incidência solar define as 
estações do ano.  
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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/U1 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos expliquem que o movimento de translação, combinado com 
a inclinação do eixo terrestre, faz com que em determinadas épocas do ano partes do 
globo terrestre recebam maior radiação solar do que outras. Essa variação na 
intensidade dos raios que atingem a superfície ao longo de um ano origina a 
ocorrência das quatro estações climáticas do planeta. 

50% 

Há a possiblidade de que algumas respostas somente indiquem que o movimento de 
translação faz com que determinadas partes do globo terrestre recebam maior 
contato do Sol que outras e que isso define as estações. Outra hipótese é que apenas 
apontem que a diferença da incidência solar nos hemisférios se deve apenas à 
inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol. 

0% 

É possível que respostas diversas não contemplem que o movimento de translação 
faz com que determinadas partes do globo terrestre recebam maior contato do Sol 
do que outras (o que define as estações do ano) nem indiquem que a diferença entre 
elas se deve à inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é avaliar a habilidade dos alunos de interpretar o esquema para explicar o 
movimento de translação da Terra. Caso os alunos, em geral, não atinjam o resultado esperado, 
peça que façam uma pesquisa sobre as estações em países do hemisfério Norte e Sul, comparando-
as e relacionando-as à época do ano representada. A pesquisa deverá ser apresentada em uma 
cartolina e explicada em sala de aula para os outros colegas, com comentários de todos os 
membros do grupo. O intuito dessa atividade é promover o conhecimento dos alunos sobre outros 
locais do mundo, reconhecendo as características das estações do ano.  

 

7. Observe a imagem para responder às questões que se seguem. 

Andre Deak/Flickr/Domínio Público 

 

Floresta Amazônica (AM). 

a) Em qual zona térmica esse tipo de formação vegetal é encontrado? 

b) Descreva a zona térmica apresentada na fotografia. 
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Objeto de 
conhecimento 

Relações entre os componentes físico-naturais 

Habilidade (EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C3/U1 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos identifiquem que a floresta da imagem ocorre em áreas 
quentes, onde a incidência de raios solares é maior, e que, portanto, encontra-se na 
zona térmica tropical ou intertropical. Ainda, almeja-se que expliquem que o estado 
do Amazonas se localiza próximo à linha do Equador, área em que a Terra apresenta 
temperaturas mais elevadas, o que acarreta o clima quente e úmido, propiciando o 
desenvolvimento de ecossistemas ricos em biodiversidade. 

50% 

Algumas respostas podem indicar que a formação vegetal presente na imagem se 
encontra na zona climática tropical ou intertropical, porém, sem contemplar a 
descrição da zona térmica nem a explicação sobre a relação do clima com o tipo de 
formação vegetal. 

0% 
É possível que outras respostas diferentes não apontem a zona térmica na qual se 
encontram formações vegetais como a que está presente na imagem, tampouco sua 
descrição. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é avaliar os conhecimentos dos alunos sobre zonas térmicas e 
verificar se eles associam a localização da formação vegetal à zona térmica correspondente. 
Se os resultados esperados, de modo geral, não forem alcançados, leve para a sala de aula um 
mapa-múndi da vegetação original e imagens de diversos tipos de formação vegetal. Com o 
mapa-múndi, peça aos alunos que façam, no caderno, colagens e esquemas dos biomas das 
regiões onde são encontradas as vegetações das imagens a eles apresentadas. Depois da 
atividade, solicite que construam uma tabela que relacione os tipos de vegetação às zonas 
térmicas da Terra. A finalidade dessa atividade é reforçar a capacidade de relacionar 
vegetação, clima e localização no mapa.  

 

8. Observe a fotografia. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Acampamento de nômades tibetanos (Tibete). 
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Os povos que ocupam as moradias representadas na imagem estão sempre migrando em busca 
de áreas com: 

a) condições melhores de sobrevivência. 

b) clima tropical quente e chuvoso. 

c) infraestrutura urbana adequada. 

d) espaço para construção de casas fixas. 

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 
Os povos nômades vivem em acampamentos que são facilmente desfeitos quando há a 
necessidade de procurar outro local que lhes forneçam melhores condições de 
sobrevivência. 

b 

A necessidade de melhores condições de vida é o fator que motiva as migrações dos 
povos nômades. O clima do local pode influenciar na escolha, mas não é a principal 
motivação para a mudança do local de residência. Assinalar essa alternativa indica a 
não compreensão dos fatores que motivam uma comunidade a se deslocar.  

c 

Como os povos nômades não constroem moradias fixas, a infraestrutura urbana não 
representa uma necessidade para esses povos. Ao selecionar essa alternativa, houve 
equívoco no modo de vida dos povos nômades, que não é urbano, bem como na 
infraestrutura, que não é algo essencial a eles.  

d 

Os povos nômades não têm o hábito de construir moradias fixas. Estão sempre migrando 
para formar acampamentos em áreas que propiciem melhores condições de vida. Indicar 
como correta essa alternativa reflete que não houve apreensão da principal característica 
das comunidades nômades, que é a não construção de moradias fixas.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é que os alunos analisem a imagem com vista a identificar o tipo de 
vida nômade e a modificação da paisagem realizada por essas comunidades. Se a maioria dos 
alunos não atingir os resultados esperados, divida a sala em cinco grupos de alunos, de modo 
que cada grupo fique responsável por um continente. Solicite que pesquisem algum povo 
originário desse continente que mantenha um modo de vida nômade. Os grupos devem 
apresentar aos colegas os resultados da pesquisa, trazendo imagens, fotografias, mapas, 
maquetes, documentários ou outros recursos visuais que colaborem para a compreensão 
dos diferentes modos de vida. Essa atividade permite que os alunos possam ter a percepção 
do modo de vida das comunidades nômades.  
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9. Analise o mapa a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

Região Metropolitana de Maceió (AL) 

 

No mapa, a parte em tom mais claro representa a área da região metropolitana de Maceió, no 
estado de Alagoas. Considere que a distância no mapa original é de 10 cm e que, na escala,  
10 km equivalem a 1 cm. Calcule, em quilômetros, a distância real da região que ocupa o litoral 
alagoano e assinale a alternativa correta. 

a) Aproximadamente 10 km. 

b) Aproximadamente 100 km. 

c) Aproximadamente 10 000 km. 

d) Aproximadamente 100 000 km. 
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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 C2/U1 

Justificativas 

a 

Espera-se que o cálculo a ser realizado pelos alunos corresponda à multiplicação da 
distância do mapa, em centímetros, pela escala, em centímetros (1 000 000). Assinalar 
essa alternativa indica que não houve a conversão correta das unidades de medida, 
obtendo-se, portanto, um resultado equivocado.  

b 
Na escala gráfica, 1 cm equivale a 1 000 000 cm. A questão demanda a multiplicação da 
distância no mapa, 10 cm, pelo valor da escala. Isso resultará em 10 000 000 cm, valor 
que, reduzido à unidade de medida quilômetro, resultará em 100 km.  

c 

Com base no cálculo da escala gráfica, espera-se que os alunos infiram que o resultado 
correto será o obtido pela multiplicação da distância do mapa pela escala, os dois em 
centímetros. Se indicada como correta essa alternativa, provavelmente, não foi 
considerada a mudança de unidade durante os cálculos.  

d 

A distância real do litoral é de 100 km, valor obtido após a multiplicação da escala pela 
distância no mapa (os dois valores em centímetros) e a conversão do resultado para 
quilômetros. Se essa alternativa foi assinalada, provavelmente, as mudanças de 
unidades de medida não foram realizadas corretamente. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é avaliar a habilidade dos alunos de medir escalas e calcular a 
distância real em mapas. Caso os alunos, de modo geral, não atendam às expectativas, 
reforce o cálculo de distâncias reais de diferentes litorais com base em mapas impressos (ou 
até mesmo digitais) por meio da elaboração de uma lista de exercícios a ser indicada, 
gradualmente, como dever de casa. Essa atividade tem como finalidade reforçar o 
aprendizado do cálculo de escalas para os alunos. 

10.  Analise a imagem e responda à questão a seguir. 

Reprodução/IBGE 

 

Esquema do movimento da Terra em relação ao Sol. 
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Ilustrado na imagem, o movimento da Terra que determina as estações do ano é o de: 

a) rotação: a Terra gira em torno do seu eixo. 

b) rotação: a Terra gira em torno do Sol. 

c) translação: a Terra gira em torno do seu eixo. 

d) translação: a Terra gira em torno do Sol. 

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/U1 

Justificativas 

a 

O movimento de rotação consiste na volta que a Terra dá em torno de seu eixo, com 
duração de 24 horas, não apresentando relação com as estações do ano. A opção por 
essa alternativa indica que não houve compreensão sobre a diferença entre os dois 
movimentos e as consequências de cada um.  

b 
Rotação é o movimento da Terra em torno do seu eixo, e não em torno do Sol. A 
seleção dessa alternativa indica a não apreensão do conteúdo referente aos nomes dos 
movimentos e suas consequências.  

c 
Translação é o movimento que consiste no giro da Terra em torno do Sol. Considerar 
correta essa alternativa revela que os nomes dos dois movimentos e as consequências 
de cada um foram confundidos.  

d 

Translação é o movimento da Terra em torno do Sol durante o período aproximado de 
um ano, o qual origina as estações do ano. A análise da imagem permite a 
interpretação de que se trata de translação, já que existem quatro representações do 
planeta, uma para cada estação do ano.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é avaliar o conhecimento dos alunos sobre os movimentos 
realizados pela Terra e como eles interpretam imagens e esquemas sobre esse movimento. 
Caso a maioria dos alunos não alcance os resultados esperados, produza com eles uma 
maquete para simular os movimentos de translação e rotação, utilizando uma lâmpada no 
lugar do Sol e uma bola no lugar da Terra. O intuito desta atividade é aprimorar a 
compreensão dos alunos sobre a incidência de raios solares na superfície terrestre que, 
associado ao eixo de inclinação do planeta, determina as estações climáticas.  

 


