
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

1º bimestre – Gabarito 

1. Observe a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

A Primeira Missa no Brasil, Victor Meirelles, 1860. Óleo sobre tela, 268 cm x 356 cm. 

Nessa obra, o artista plástico Victor Meirelles retratou o momento em que foi realizada a  
primeira missa católica em território brasileiro, após o momento que muitos conhecem como  
o “descobrimento” do Brasil. Entretanto, alguns autores discordam do uso desse termo.  
Relacionando aspectos da obra de Victor Mirelles, responda às questões que seguem: 

a) Aponte os motivos pelos quais alguns autores acreditam que o termo “descobrimento” não  

é adequado. 

b) Identifique os resultados do encontro entre povos indígenas e europeus. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

1º bimestre – Gabarito 

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 

100% 

No item “a”, espera-se que os alunos relatem que as terras brasileiras já eram 
ocupadas por povos indígenas anteriormente à chegada dos povos europeus, bem 
como que a pintura de Victor Meirelles, nesse sentido, dá protagonismo à presença 
portuguesa, e não à indígena, o que reforça a visão europeia de “descobrimento”  
do Brasil. No item “b”, almeja-se que os alunos identifiquem que o encontro entre 
indígenas e europeus resultou em conflitos e resistências 

50% 

Algumas respostas podem ter apontado apenas os conflitos e a resistência,  
ou somente a ocupação indígena que precedia a chegada dos europeus.  
Ainda, podem surgir respostas que não contextualizem o significado desses  
conflitos nem da ocupação indígena originária à obra do artista. 

0% 
É possível que apareçam respostas diversas sem indicar claramente os conflitos  
e a resistência nem a ocupação indígena que precedia a chegada dos europeus  
no território brasileiro, tampouco a relação com a obra. 

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 apontar a problemática do termo 
“descobrimento” do Brasil e, ainda, de interpretar esse momento histórico como um gerador 
de conflitos. Se os resultados, de modo geral, não forem os esperados, divida a turma em 
grupos e proponha que cada grupo pesquise na biblioteca ou na internet sobre os diferentes 
povos indígenas do Brasil. Escolha, aleatoriamente, alguns grupos para comentar a respeito  
do tema. Com base na exposição dos alunos, trate das diferenças entre cada um desses povos. 
Desse modo, pretende-se que os alunos rompam com as ideias de que todos os indígenas  
são iguais. Além disso, promova um debate sobre o descobrimento e o fato de que as terras 
brasileiras já estavam ocupadas por indígenas antes da chegada dos europeus. Essa atividade 
tem como propósito quebrar com alguns estereótipos ligados aos indígenas no Brasil. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

1º bimestre – Gabarito 

2. Observe os mapas a seguir: 

 

Tratado de Tordesilhas – 1494 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Brasil: político e mar territorial – 2018 

Banco de imagens/Arquivo da editora  

  
Fonte: elaborado com base em ALBUQUERQUE, M. M de;  

REIS, A. C. F.; CARVALHO, C. D. de. Atlas histórico escolar.  

Rio de Janeiro: Fename, 1980. p. 12. 

Fonte: elaborado com base em Atlas geográfico escolar. Rio de Janeiro: IBGE, 

2012. p. 90; MARINHA DO BRASIL. Plano de levantamento da plataforma 

continental brasileira. Disponível em: <www.mar.mil.br>. Acesso em: out. 2014. 

O território brasileiro sofreu alterações desde a sua formação, passando por várias etapas a contar 
do advento do Tratado de Tordesilhas, que dividia o atual território em uma porção portuguesa 
e outra espanhola. Com base na análise dos mapas, aponte quais estados do território brasileiro 
atual estariam na área portuguesa no período de vigência do Tratado de Tordesilhas. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

1º bimestre – Gabarito 

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 C1/U1 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos apontem todos os estados que estariam no domínio 
português: Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Maranhão e Sergipe, contudo, sem citar mais 
nenhum outro estado. 

50% 

Algumas respostas podem indicar corretamente ao menos cinco dos onze estados 
que estariam no domínio português: Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Piauí, 
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Maranhão e Sergipe. 
Outra possibilidade são as respostas que contemplem corretamente esses estados  
e outros estados além destes corretos.  

0% 
É possível que surjam respostas diversas que citem menos de três dos estados  
que estariam no domínio português ou apenas estados que não corresponderiam  
à área portuguesa. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é verificar a capacidade dos alunos de interpretar mapas e fazer suas 
sobreposições. Se os alunos, de modo geral, não tiverem atingido os resultados esperados, 
imprima, em papel transparente (de seda), os mapas da evolução do território brasileiro 
desde o Tratado de Tordesilhas até a sua configuração atual. É preciso se atentar ao tamanho 
dos mapas: todos eles devem ter o mesmo tamanho para que possam ser sobrepostos.  
Faça atividades de sobreposições diversas e proponha que os alunos apontem por quais 
arranjos territoriais o estado em que eles vivem já passou. A atividade tem como propósito 
exercitar a compreensão de mapas, bem como proporcionar o entendimento do local onde 
os alunos vivem hoje. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

1º bimestre – Gabarito 

3. Leia o texto a seguir: 

ANTT fiscaliza transporte pirata no Rio Grande do Sul 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) realizou fiscalização de 

combate ao transporte clandestino de passageiros, entre os dias 16 e 17 de junho. 

Também foi fiscalizada a correta prestação de serviço pelas empresas de transporte 

de passageiros autorizadas. As ações foram realizadas em Santana do Livramento, 

no Rio Grande do Sul. 

O centro da operação foi na BR-158, com foco nos ônibus de fretamento que 

se destinam a cidade uruguaia de Rivera, destino popular para compras. 

GOVERNO DO BRASIL. ANTT fiscaliza transporte pirata no Rio Grande do Sul. 21 jun. 2018. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/editoria/seguranca-e-justica/2018/06/antt-fiscaliza-transporte-pirata-no-rio-grande-do-sul>.  

Acesso em: 25 set. 2018. 

O trecho da notícia ora transcrito aponta para uma fiscalização ocorrida entre a cidade brasileira 
Santana do Livramento e a cidade uruguaia Rivera. Essas duas cidades caracterizam um tipo específico 
de fronteira. Com base no texto e em seus conhecimentos, responda às seguintes questões: 

a) Qual é esse tipo de fronteira? 

b) Qual é o principal benefício que essa condição traz para os moradores das cidades? 

 

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”, espera-se que os alunos apontem que o tipo de fronteira estabelecido 
entre as cidades é de fronteira aberta. No item “b”, almeja-se que eles identifiquem 
que os moradores podem transitar livremente entre as duas cidades sem ter de 
apresentar documentos, além disso brasileiros podem trabalhar no Uruguai e vice-versa. 

50% 

É possível que algumas respostas contemplem apenas o tipo de fronteira aberta, 
mas não indiquem o principal benefício dessa característica aduaneira para os 
moradores: o livre tráfego. O inverso também pode ocorrer, ou seja, respostas  
que apontem o livre tráfego, mas não nomeiem o tipo de fronteira como “aberta”. 

0% 
Algumas respostas diversas podem surgir sem, contudo, indicar corretamente  
o tipo de fronteira (aberta), tampouco seu principal benefício. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão tem como propósito verificar a compreensão dos alunos acerca dos tipos de 
fronteiras e do principal benefício que conferem. Se os objetivos, em geral, não forem 
alcançados, leve para a sala de aula documentos como o passaporte e autorizações de 
entrada em um país como o visto, ou imagens deles. Se possível, acesse a internet e mostre 
aos alunos o processo para a obtê-los. Com base nessa exposição, instale a discussão sobre 
os custos para consegui-los e as vantagens das fronteiras abertas, como o livre trânsito  
de pessoas e as possibilidades de emprego além da fronteira. A atividade proposta tem  
como finalidade reforçar a compreensão dos alunos acerca de temas aduaneiros e referentes 
ao fluxo e trânsito de pessoas. 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

1º bimestre – Gabarito 

4. Observe o mapa a seguir: 

 

América do Sul: político – 2018 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em Atlas geográfico escolar. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. p. 41. 

Com base na leitura do mapa, responda às seguintes questões: 

a) Com qual país da União Europeia o Brasil faz fronteira? 

b) Quais são as tensões que acontecem nessa fronteira? 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

1º bimestre – Gabarito 

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 C2/U1 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos apontem, no item “a”, a França como o país da União 
Europeia que faz fronteira com o Brasil por meio da Guiana Francesa. No item “b”, 
almeja-se que eles citem as seguintes tensões: imigração ilegal de brasileiros  
e presença de garimpeiros brasileiros em território francês. 

50% 

Algumas respostas podem ter apontado corretamente o país da União Europeia  
que faz fronteira com o Brasil (França, por meio da Guiana Francesa), porém,  
sem contemplar as tensões: imigração ilegal de brasileiros e presença de 
garimpeiros brasileiros em território francês. Outra possibilidade é a inversa: 
respostas equivocadas quanto ao país da União Europeia, contudo, com a descrição 
acertada sobre as tensões nessa região.  

0% 
É possível que apareçam respostas diversas sem citar corretamente o país da  
União Europeia que faz fronteira com o Brasil, tampouco as tensões encontradas  
na fronteira. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão objetiva aferir a compreensão dos alunos acerca das fronteiras brasileiras e das 
tensões nelas estabelecidas. Caso os alunos, de modo geral, não tenham atingido o objetivo 
pretendido, imprima previamente cópias do mapa da América do Sul para que, por meio  
de consultas na biblioteca ou na internet (se possível), os alunos destaquem com cores os 
países de acordo com a nação europeia que os colonizou. Por exemplo: Espanha – Amarelo; 
Portugal – Vermelho; França – Verde; Holanda – Laranja. Além disso, peça que criem um 
título e uma legenda para o mapa. Se possível, retome a discussão do Tratado de Tordesilhas 
e busque apontar quais países também tiveram influência no Brasil. Essa atividade tem o 
intuito de aprimorar a habilidade dos alunos de elaborar mapas e discutir diferentes fluxos 
culturais na América do Sul. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

1º bimestre – Gabarito 

5. Observe o climograma a seguir: 

Climograma da cidade de Salvador (BA) 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 
Fonte: elaborado por IBGE. Anuário estatístico do Brasil 1999. 

Um climograma é um gráfico que representa a pluviosidade (P) – ou seja, o volume de chuva – e 
a temperatura média (T) no período de um ano em determinada localidade. O climograma 
apresentado aponta para elevadas temperaturas e precipitação, elementos característicos de um 
domínio climático brasileiro específico. Com base no climograma e em seus conhecimentos,  
responda às seguintes questões: 

a) Qual é o clima predominante na área retratada pelo climograma?  

b) Quais as características de relevo dos locais que apresentam esse clima? 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

1º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

Mapas temáticos do Brasil 

Habilidade 
(EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos de setores e histogramas,  
com base em dados socioeconômicos das regiões brasileiras. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C3/U1 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos apontem, no item “a”, que o climograma retrata o clima 
litorâneo úmido. No item “b”, almeja-se que eles identifiquem que esse clima  
ocorre em razão do encontro das massas de ar com as escarpas dos planaltos  
(a exemplo da serra da Borborema). 

50% 

Algumas respostas podem contemplar somente o clima litorâneo úmido, contudo, 
sem explicitar os motivos pelos quais esse clima ocorre. O contrário também  
é possível, ou seja, podem surgir respostas que indiquem corretamente o relevo  
da área da cidade de Salvador, mas que não citem o clima.  

0% 
É possível que surjam respostas diversas sem que seja indicado corretamente  
o clima e sem contemplar as características do relevo desses locais. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é verificar as habilidades dos alunos de interpretar um climograma  
e de relacioná-lo com o tipo climático a que ele pertence. Se o objetivo, de maneira geral, 
não for alcançado, proponha aos alunos que se reúnam em grupos de até cinco integrantes 
para produzir pequenas maquetes, em caixas de papelão, por exemplo, com as escarpas  
do Nordeste e bolinhas de papel que representem as massas de ar. Com as maquetes 
finalizadas, explique o encontro da massa de ar com as escarpas e a formação da umidade  
da região. Se possível, leve uma bola (ou um globo) para representar a Terra e outra para  
o Sol: tal como a maquete, mostre a incidência do Sol nas diferentes faixas do território 
brasileiro. Então, solicite aos alunos que tentem justificar a localização da área próximo  
à linha do equador em relação à temperatura média. As atividades propostas têm o intuito 
de tornar as ideias de precipitação e de temperatura mais palpáveis aos alunos, permitindo 
que eles possam, em um próximo momento, fazer melhores análises desses fenômenos 
tanto em gráficos quanto em textos ou mapas. 
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Geografia – 7º ano 

1º bimestre – Gabarito 

6. Observe a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons  

 

Queimadas (PB), 2016. 

A imagem se refere a um domínio morfoclimático do Nordeste brasileiro. Identifique qual é esse 
domínio climático e cite duas de suas características. 

 

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 C3/U1 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos apontem que o domínio climático retratado na imagem  
é o da Caatinga e citem ao menos duas das seguintes características: temperaturas 
elevadas o ano todo; chuvas menos frequentes do que no restante do país; solos 
pouco profundos; rios que permanecem secos durante um grande período; relevo 
marcado por planaltos; espécies adaptadas à seca; pequenas áreas florestadas  
nos brejos; importantes áreas de cultivos de frutas. 

50% 

Algumas respostas podem ter indicado corretamente o domínio Caatinga, mas ter 
citado apenas uma das seguintes características: temperaturas elevadas o ano todo; 
chuvas menos frequentes do que no resto do país; solos pouco profundos; rios que 
permanecem secos durante um grande período; relevo marcado por planaltos; 
espécies adaptadas à seca; pequenas áreas florestadas nos brejos; importantes áreas 
de cultivos de frutas. Outra possibilidade são respostas que não tenham apontado  
a Caatinga, mas tenham citado duas das características desse domínio climático.  

0% 
É possível que surjam respostas que não tenham apontado corretamente o domínio 
Caatinga, tampouco citado pelo menos duas de suas características. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão objetiva aferir a habilidade dos alunos de compreender os domínios brasileiros e 
suas principais características. Caso os resultados, de modo geral, não tenham sido os esperados, 
divida os alunos em grupos de até cinco integrantes, designe um bioma brasileiro para cada grupo 
e oriente-os a pesquisar, na biblioteca ou no laboratório de informática, sobre o bioma que lhes 
coube. Informe-os de que todos os grupos apresentarão as peculiaridades do bioma que 
pesquisaram aos demais colegas. Ao final das apresentações, monte um quadro-síntese com as 
principais características de cada bioma estudado. Essa atividade visa propiciar aos alunos um 
entendimento mais aprofundado sobre os domínios brasileiros e suas principais características. 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

1º bimestre – Gabarito 

7. Leia o texto a seguir: 

O Brasil Colônia compreende o período entre a chegada dos portugueses,  

em 1500, e a independência do país, em 1822. De 1500 a 1530, a exploração do 

território, então chamado Terra de Santa Cruz, era limitada a expedições para coleta 

e transporte de pau-brasil, madeira nobre muito apreciada no continente europeu. 

GOVERNO DO BRASIL. Colônia. 5 jan. 2010. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/editoria/cultura/2010/01/colonia>.  

Acesso em: 26 set. 2018. 

No período citado pelo texto, o Brasil também recebeu holandeses, franceses e ingleses – nações 
europeias que não participaram do Tratado de Tordesilhas para a exploração de madeira e açúcar. 
Considerando os estados brasileiros atualmente, assinale a alternativa que indica corretamente 
como ocorreu essa relação de exploração. 

a) A Inglaterra explorou áreas que correspondem aos atuais estados da Bahia e da Paraíba. 

b) As áreas exploradas pela Holanda equivalem hoje aos estados da Bahia e de Pernambuco. 

c) Bahia e Pernambuco correspondem às áreas exploradas pela Espanha. 

d) As áreas que a França explorou são representadas hoje por Bahia e Paraíba. 

 

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 C1/U1 

Justificativas 

a 
As áreas exploradas pela Inglaterra correspondem aos atuais estados da Bahia e de 
Pernambuco. Assinalar essa alternativa indica que não foi ponderada corretamente  
a relação entre os estados colonizados e os países.  

b 
Durante a época colonial, a Holanda invadiu uma parte do Nordeste brasileiro.  
As áreas atingidas por essa invasão equivalem atualmente à Bahia e a Pernambuco.  
Até hoje é possível perceber resquícios dessa invasão nesses estados.  

c 
A Espanha era uma nação signatária do Tratado de Tordesilhas e não realizou  
invasões no atual Nordeste brasileiro. Ao selecionar essa alternativa, provavelmente, 
não foi identificada a Espanha como parte do acordo desse Tratado. 

d 
As áreas exploradas pela França são representadas hoje por Bahia e Pernambuco. 
Marcar essa alternativa aponta que houve equívoco em não considerar a Holanda  
como o país invasor durante o período colonial. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é verificar a compreensão dos alunos no que se refere à colônia,  
à sua exploração e aos conceitos e marcos históricos relacionados à formação do território 
brasileiro. Se o objetivo, de maneira geral, não foi atingido, faça uma pesquisa prévia sobre 
as principais culturas holandesas no Recife. Na sala de aula, mostre aos alunos, por meio de 
fotos e vídeos, como a Holanda se faz presente na capital pernambucana. Proceda de modo 
a incentivar a participação dos alunos, promovendo um debate sobre as heranças europeias, 
africanas e indígenas no cotidiano deles. Essa atividade permite aos alunos aprimorar  
a compreensão sobre as influências dos diversos fluxos migratórios e de colonização  
na formação da identidade nacional. 
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8. Observe a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Ponte da Amizade, fronteira entre o Brasil e Paraguai, 2007. 

O Brasil é o país da América do Sul que faz fronteira com o maior número de nações. Assinale a 
alternativa que apresenta as nações sul-americanas com as quais o Brasil não faz fronteira e as 
nações com as quais o país tem fronteiras abertas. 

a) Equador e Chile não fazem fronteira com o Brasil. O Brasil tem fronteiras abertas com o 

Paraguai e o Uruguai. 

b) Guiana Francesa e Equador não fazem fronteira com o Brasil. O Brasil tem fronteiras abertas 

com o Chile e o Uruguai. 

c) Paraguai e Venezuela não fazem fronteira com o Brasil. O Brasil tem fronteiras abertas com o 

Uruguai apenas. 

d) Chile e Panamá não fazem fronteira com o Brasil. O Brasil tem fronteiras abertas com o 

Paraguai e o Uruguai. 
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Geografia – 7º ano 

1º bimestre – Gabarito 

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 C2/U1 

Justificativas 

a 
Equador e Chile são países que estão mais a oeste do continente sul-americano  
e não fazem fronteira com o Brasil. Já Paraguai e Uruguai fazem fronteira direta  
e mantêm políticas de fronteira aberta.  

b 
O Brasil faz fronteira, ao norte, com a Guiana Francesa, mas não tem fronteira aberta 
com o Chile. Assinalar essa alternativa demonstra equívoco quanto à compreensão  
do mapa da América Latina e das relações fronteiriças desenvolvidas pelo Brasil. 

c 
O Brasil faz fronteira com as duas nações apresentadas e tem fronteira aberta com 
outro país além do Uruguai. Selecionar essa alternativa indica o não conhecimento  
de que, além do Uruguai, o Brasil também tem fronteira aberta com o Paraguai.  

d 
O Panamá, ainda que não faça fronteira com o Brasil, não é uma nação sul-americana. 
Marcar essa alternativa aponta desatenção quanto ao enunciado ou falta de 
conhecimento sobre os países que compõem a América do Sul. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão tem como propósito aferir as noções dos alunos acerca das fronteiras brasileiras. 
Ao constatar que, de modo geral, o objetivo não foi alcançado, entregue aos alunos um 
mapa político-administrativo do Brasil e oriente-os a colorir o estado em que vivem de uma 
cor, os estados que fazem fronteira com o que vivem de outra cor, e os demais, de uma 
terceira cor. Se os alunos vivem em algum estado que faz fronteira com outro país, faça  
a atividade com um mapa da América do Sul. Depois de colorido, sugira possíveis legendas  
e títulos para os mapas dos alunos e promova discussões acerca das possibilidades de 
acessar os territórios fronteiriços: “É possível ir a pé? De carro? Avião? Barco?”. A partir das 
respostas dos alunos, discuta se seria possível ir a uma escola ou a um hospital nos territórios 
de estados e nas nações vizinhas caso fosse necessário. Essa atividade tem o intuito de 
reforçar nos alunos os conceitos de fronteira, fluxo migratório, trânsito e proximidade. 
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9. Analise o mapa a seguir:  

 

A transposição do rio São Francisco 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL. Projeto de Integração 

 do rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Brasília, 2004. p. 5. 

O mapa apresentado ilustra o planejamento dos eixos de integração, também conhecido como 
projeto de transposição, de um grande rio brasileiro. Com base no mapa, assinale a alternativa 
que indica, respectivamente, o rio que será transposto e o domínio morfoclimático que será 
beneficiado com a implantação desse projeto: 

a) Rio Amazonas e Caatinga. 

b) Rio Paraná e Cerrado.  

c) Rio São Francisco e Caatinga. 

d) Rio São Francisco e Amazônico. 
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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 C3/U1 

Justificativas 

a 

O rio a ser transposto é o São Francisco, não o rio Amazonas, já que o mapa está 
evidenciando a região Nordeste. Selecionar essa alternativa demonstra falta de 
conhecimento sobre a localização dos principais rios brasileiros ou equívoco na 
interpretação do mapa. 

b 
O rio a ser transposto não é o Paraná, e o domínio beneficiado será a Caatinga. 
Assinalar essa alternativa indica desconhecimento da localização do rio Paraná, já que 
ele se situa mais ao sul do Brasil, além disso, o mapa representa o Nordeste brasileiro. 

c 

O rio representado no mapa é o São Francisco, que será transposto pelo projeto.  
Além disso, o domínio ao qual ele pertence nesse trecho de seu curso é o da Caatinga,  
o que é possível inferir por meio da interpretação do mapa, que retrata a porção  
do São Francisco que está no Nordeste brasileiro.  

d 
O domínio beneficiado não é o Amazônico, mas a Caatinga. Marcar essa alternativa 
indica que não foi observada a localização correta do rio São Francisco, uma vez que  
ele não perpassa a área de domínio Amazônico.  

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 interpretar a temática da 
transposição do rio São Francisco sob a perspectiva de benefício aos brasileiros que vivem 
em um domínio, o da Caatinga. Se os resultados, de modo geral, não forem os esperados, 
divida os alunos em grupos e oriente cada grupo a pesquisar sobre uma grande bacia 
hidrográfica brasileira diferente. Solicite às equipes que descubram os domínios 
morfoclimáticos encontrados na bacia hidrográfica que estão pesquisando, seu principal  
rio e pelo menos um uso antrópico conhecido dessa bacia. Informe-os de que cada grupo 
fará uma apresentação para os demais colegas. Essa atividade pretende reforçar aos alunos 
as noções acerca do componente físico que é a bacia hidrográfica e sua relação com  
a dinâmica do território brasileiro. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

1º bimestre – Gabarito 

10. Leia o texto a seguir: 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), que 

abrange o conjunto das unidades de conservação brasileiras, completou no domingo 

(18) dez anos. Em uma comparação mundial, o Brasil foi o responsável pela criação 

de 74% de todas as áreas destinadas à conservação no mundo entre 2003 e 2008. 

GOVERNO DO BRASIL. País comemora 18 anos de conservação da natureza. 19 jul. 2010. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/editoria/meio-ambiente/2010/07/pais-comemora-18-anos-de-conservacao-a-natureza>.  

Acesso em: 26 set. 2018. 

O texto cita a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). Esse 
sistema define diretrizes para a ação humana em dois tipos de áreas. Assinale a alternativa que 
apresenta, respectivamente, essas duas áreas em questão e as restrições de cada uma. 

a) Unidades de Proteção Parcial e Unidades de Uso Sustentável. A primeira não permite a 

retirada de recursos naturais, e a segunda está ligada ao conceito de sustentabilidade: fazer 

uso dos recursos pensando em sua conservação. 

b) Unidades de Proteção Integral e Unidades de Proteção Parcial. A primeira não permite a 

retirada de recursos naturais, e a segunda permite o uso de recursos das comunidades que 

viviam na área antes de ser transformada em Unidade de Conservação. 

c) Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. A primeira não permite a 

retirada de recursos naturais, e a segunda permite o uso irrestrito de recursos naturais. 

d) Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. A primeira não permite a 

retirada de recursos naturais, e a segunda está ligada ao conceito de sustentabilidade: fazer 

uso dos recursos pensando em sua conservação. 
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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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C3/U1 

Justificativas 

a 

Os tipos de Unidade de Conservação objeto da questão são: Unidades de Proteção 
Integral e Unidades de Uso Sustentável. A designação “Parcial” não indica um dos tipos 
de Unidades de Conservação. Selecionar essa alternativa retrata equívoco quanto  
aos tipos de unidades existentes no Brasil. 

b 

Os tipos de Unidade de Conservação objeto da questão são: Unidades de Proteção 
Integral e Unidades de Uso Sustentável. A Unidade Parcial não existe. Marcar essa 
alternativa aponta, novamente, o desconhecimento sobre os tipos de Unidades  
de Conservação adotadas no Brasil. 

c 
As Unidades de Uso Sustentável estão ligadas ao conceito de sustentabilidade: fazer 
uso dos recursos pensando em sua conservação. Assinalar essa alternativa indica que 
não foram assimilados os objetivos das Unidades de Conservação tratadas na questão.  

d 
As duas unidades citadas estão corretas e têm como finalidade a preservação de uma área, 
com determinadas restrições que são delimitadas de acordo com a respectiva demanda.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão tem como propósito aferir a compreensão dos alunos acerca das definições  
de Unidades de Conservação. Se os resultados, de modo geral, não forem os esperados, 
proponha aos alunos que pesquisem, em sala, na biblioteca ou no laboratório de informática, 
informações sobre as Unidades de Conservação que existem na cidade e no estado em que 
vivem, a fim de discutir quão próximo elas estão deles. Aproveite a oportunidade para 
ressaltar a importância das Unidades de Conservação e a influência da preservação na vida 
de cada um. Essa atividade tem como finalidade estabelecer um contato mais direto dos 
alunos com as ideias de Unidades de Conservação em sua dimensão de vivência, para,  
assim, apreenderem de forma efetiva o tema sobre o SNUC. 

 


