
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

1º bimestre – Gabarito 

1. Analise a imagem a seguir. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Elaborado com base em GIRARD, G. ROSA, J.V. Atlas geográfico do estudante. São Paulo: FTD, 2015. p. 58.  

Indique o que essa imagem representa e descreva aspectos físicos da paisagem que podem ser 
reconhecidos por meio dela. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras 

Habilidade 
(EF06GE09) Elaborar modelos tridimensionais, blocos-diagramas e perfis topográficos e de 
vegetação, visando à representação de elementos e estruturas da superfície terrestre. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C3/U1 

Grade de correção 

100% 
O aluno identifica que se trata de um perfil topográfico e que ele representa o 
relevo e a hidrografia de algum lugar – no caso, um perfil que vai de Pacaás Novos 
(RO) à Serra do Mar (SP).  

50% 
O aluno identifica que se trata de um mapa de relevo, mas não indica a presença da 
hidrografia e não o nomeia como um perfil topográfico. 

0% 
O aluno não reconhece que se trata de um perfil topográfico que apresenta o relevo 
de um determinado local. 

 

2. A imagem a seguir apresenta um bloco-diagrama de uma paisagem da cidade do Rio de Janeiro. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Cite os aspectos da paisagem que podem ser retratados nesse tipo de representação gráfica. 
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Objeto de 
conhecimento 

Fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras 

Habilidade 
(EF06GE09) Elaborar modelos tridimensionais, blocos-diagramas e perfis topográficos e de 
vegetação, visando à representação de elementos e estruturas da superfície terrestre. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C3/U1 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que o aluno identifique que o fato de o bloco ser uma representação 
tridimensional possibilita que sejam representados o relevo, a vegetação e a 
hidrografia. Aspectos humanos também podem ser representados por meio de 
blocos-diagramas, mostrando elementos de uso e ocupação do solo. 

50% 
O aluno identifica apenas a possibilidade de retratar o relevo, ou apenas a 
possibilidade de retratar a hidrografia, ou apenas a possibilidade de representar o 
uso e a ocupação do solo. 

0% 
O aluno que não identifica o efeito da tridimensionalidade, nem cita os aspectos da 
paisagem que podem ser representados. 

 

3. A imagem a seguir é uma representação esquemática de um perfil topográfico. 

Banco de imagens/Arquivo da editora  

 

Descreva o processo da construção de um perfil topográfico por meio de curvas de nível. 
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Objeto de 
conhecimento 

Fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras 

Habilidade 
(EF06GE09) Elaborar modelos tridimensionais, blocos-diagramas e perfis topográficos e de 
vegetação, visando à representação de elementos e estruturas da superfície terrestre. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C3/U1 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que o aluno descreva o processo de construção do perfil topográfico por 
meio de curvas de nível. Ele deve mencionar que é necessário traçar uma linha 
transversal no mapa topográfico e marcar os pontos de interseção entre a linha e as 
curvas de nível, que serão projetados em um eixo vertical. Após a marcação dos 
pontos no eixo, esses pontos são ligados, dando origem ao perfil topográfico. 

50% 
O aluno compreende que o perfil topográfico é produzido por meio de curvas de 
nível, mas não consegue descrever o processo de forma completa, mencionando 
apenas algumas etapas. 

0% O aluno não identifica a relação entre as curvas de nível e o perfil topográfico. 

 

4. Os seres humanos podem utilizar diferentes formas para se localizar. Explique e dê exemplos de 
quais eram os principais referenciais de orientação na época das comunidades originárias, por 
exemplo, quando ainda não havia nenhum tipo de instrumento para auxiliá-los na orientação.  

 

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 C2/U1 

Grade de correção 

100% 
O aluno reconhece que os referenciais de localização mais utilizados pelos povos 
originários eram o Sol e as estrelas. Montanhas e rios, entre outros elementos da 
paisagem, também eram utilizados. 

50% 
O aluno reconhece que os povos originários se orientavam com a ajuda de 
elementos naturais, mas não cita exemplos como o Sol e as estrelas.  

0% 
O aluno não reconhece que os povos antigos utilizavam elementos naturais para 
orientação.  
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5. Sabendo que a distância, no mapa, entre a praça da República e a praça das Artes é de 6 cm, 
calcule a distância real, em metros, entre esses dois pontos. 

Trecho da cidade de São Paulo (SP) 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Fonte: elaborado com base em Google maps. Disponível em: <www.google.com/maps>. Acesso em: 18 jul. 2018. 

 

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 C3/U1 

Grade de correção 

100% 

O aluno que chegar a um resultado de 540 metros terá alcançado a habilidade 
solicitada. O raciocínio do aluno deve ser multiplicar o comprimento da linha  no 
mapa (6 cm) pelo valor da escala em centímetros (9.000 cm). O resultado será 
54.000 cm, ou 540 metros. O aluno também poderá multiplicar os 6 cm por 90m 
de maneira direta, utilizando a regra de três, e também chegará aos 540 metros 
como resultado. 

50% 
O aluno alcança a metade da habilidade quando chega ao resultado de 54.000 cm, 
mas não transforma o resultado em metros, conforme solicitado no enunciado. 

0% O aluno não efetuou os cálculos corretamente e não atingiu o resultado correto. 
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6. Leia o texto a seguir. 

É fato que a observação do céu desde muito tempo esteve presente na vida 

das grandes civilizações antigas, hoje, porém não parece ser uma prática muito 

corriqueira a observação dos astros. Através da leitura do céu, nossos antepassados 

conseguiam prever a chegada de chuvas, se organizarem a respeito ao plantio e a 

colheita, e sabiam também o término de cada época do ano. As constelações eram e 

ainda são, para algumas comunidades, uma espécie de guia. 

Fonte: SOUZA, Tamires C. de. O Cruzeiro do Sul. Disponível em: <www.cdcc.usp.br/cda/jct/cruzeiro-sul/index.html>.  

Acesso em: 19 jul. 2018. 

Comparando as paisagens em que esses povos viviam e as paisagens das cidades atuais, qual é o 
método de localização moderno mais utilizado atualmente e que pode substituir o método 
citado no texto? 

a) A bússola. 

b) A luz das cidades. 

c) A rosa dos ventos. 

d) O GPS. 

 

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 C2/U1 

Justificativas 

a 

A bússola é um instrumento de localização e um método útil para encontrar um 
caminho, entretanto, ela não é utilizada em larga escala atualmente. Isso porque o GPS 
a substitui de forma mais clara e precisa. O aluno que selecionar essa alternativa não 
compreende o uso cotidiano do GPS e que a bússola é um instrumento limitado. 

b 

As luzes da cidade não são utilizadas como método de localização, isso porque elas são 
muitas e podem confundir ainda mais uma pessoa que está tentando se localizar. Além 
disso, elas não representam nenhuma direção, o que faz com que não seja útil como os 
astros. O aluno que seleciona essa alternativa associa as luzes da cidade com as luzes 
dos astros que eram utilizadas para a localização. 

c 

A rosa dos ventos é uma ilustração que representa a localização dos pontos cardeais, 
colaterais e subcolaterais. É pouco utilizada atualmente, no dia a dia, pois sozinha não 
apresenta nenhuma indicação da direção real, apenas representa as direções. O aluno 
que seleciona essa alternativa não compreende que a rosa dos ventos sozinha não 
serve de instrumento de localização e que é necessário utilizar uma bússola, ou 
visualizar o nascer ou pôr do sol, para que ela possa auxiliar na localização. 

d 

O GPS é um sistema de localização muito comum atualmente no cotidiano das pessoas. 
Além de apresentar a direção a ser seguida, o GPS também possui mapas com os 
caminhos a serem percorridos. Um exemplo da utilização do GPS para localização em 
larga escala é sua presença nos smartphones. 
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Geografia – 6º ano 
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7. Leia o texto a seguir. 

Com o advento de tecnologias como as ondas de rádio e o referenciamento 

por satélite (GPS), poderíamos imaginar que os marcos de paisagem se tornaram 

desnecessários para a localização. Porém eles ainda são considerados úteis em 

muitos casos, como o de navegantes de diversas partes do mundo. Marcos de 

paisagem como ilhas, faróis, montanhas, etc. continuam auxiliando os navegantes 

em suas rotas, orientando sua localização. 

O texto trata da: 

a) dificuldade de localização devido à retirada de pontos de referência importantes. 

b) utilização exclusiva de barcos de localização automática, que não necessitam da interferência 

humana para se guiarem. 

c) localização falha dos navegantes, ofuscados pelo excesso de luzes das cidades. 

d) utilização de sistemas tecnológicos e de elementos da paisagem para a localização. 

 

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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C2/U1 

Justificativas 

a 
O texto não aborda a retirada de pontos de referência e sim o uso de marcos da 
paisagem, até hoje, para a localização de barcos e navios.  

b 

Mesmo com os sistemas de localização altamente tecnológicos, a função dos 
navegantes continua existindo, pois eles precisam operar os aparelhos de localização. O 
aluno que seleciona essa alternativa não compreende bem a ação dos navegantes e o 
que aborda o texto, pois ele trata da utilização, ainda hoje, de marcos da paisagem na 
navegação. 

c 
O texto não aborda o crescimento das cidades e a consequente utilização de luzes de 
forma intensa, que pode afetar a visualização dos astros pelos navegantes.  

d 

O texto trata da utilização de pontos de referência na paisagem, como faróis ou 
formações de relevo, para a navegação, juntamente com o uso de ondas de rádio e 
sistemas de referenciamento, como o GPS. Essas mudanças nos sistemas de localização 
promoveram a possibilidade de utilizar tanto a paisagem quanto os sistemas para uma 
localização mais precisa. 
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8. O mapa a seguir apresenta uma região da cidade de Manaus (AM). 

Trecho da cidade de Manaus (AM) 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Fonte: elaborado com base em Google maps. Disponível em: 

<www.google.com.br/maps>. Acesso em 27 set. 2018 

Calcule a distância real, em quilômetros, entre o ponto A e o ponto B, sabendo que a distância 

entre eles no mapa é de 5 cm. 

a) 1,5 km. 

b) 2 km. 

c) 1,1 km. 

d) 3 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 C3/U1 

Justificativas 

a 
O aluno não efetuou os cálculos corretamente e não atingiu o resultado correto. 

b 

c 
O aluno deve efetuar os cálculos corretamente, multiplicando a medida entre os pontos 
(5 cm) pelo valor da escala 1 : 220 m. Esse cálculo resultará no valor de 1.100 m, que 
deverá ser convertido em quilômetros, chegando-se à distância de 1,1 km. 

d O aluno não efetuou os cálculos corretamente e não obteve o resultado correto. 
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9. No mapa de um município brasileiro, a distância em linha reta entre a Igreja Matriz e o Teatro 
Municipal é de 5 cm. A distância na superfície real entre os dois pontos é de 1.500 m. 

Qual foi a escala numérica utilizada nesse mapa? 

a) 1 : 10.000. 

b) 1 : 20.000. 

c) 1 : 30.000. 

d) 1 : 40.000. 

 

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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C3/U1 

Justificativas 

a 
O aluno não efetuou os cálculos corretamente e não atingiu o resultado correto. 

b 

c 

Para solucionar essa questão, o aluno precisará dividir o valor da distância real  
(1.500 m) pela distância no mapa (5 cm). Para isso, primeiro deve igualar as 
unidades, passando a distância real para centímetros (150.000 cm). O resultado da 
divisão será 30.000, o que significa que 1 cm no mapa equivale a 30.000 na 
realidade. A escala correta é 1 : 30.000. 

d O aluno não efetuou os cálculos corretamente e não atingiu o resultado correto. 
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10. Os dois mapas a seguir são mapas políticos. Um representa o Brasil, e o outro, o mundo. 

MAPA I: Brasil político 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em IBGE. Atlas geográfi co escolar. 7. ed. Rio de Janeiro, 2016. p. 90. 

MAPA II: Planisfério político 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em CALDINI, Vera Lúcia de Moraes; ÍSOLA, Leda. Atlas geográfico Saraiva. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 24. 
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Comparando os dois mapas, é correto afirmar que o Mapa I possui, em relação ao Mapa II: 

a) escala menor. 

b) menor nível de detalhes. 

c) escala maior. 

d) três oceanos representados. 

 

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 C3/U1 

Justificativas 

a A escala do Mapa I é maior que a do Mapa II. 

b 
A escala do Mapa I é maior que a do Mapa II, por isso o Mapa I apresenta maior nível de 
detalhamento. 

c 
A escala do Mapa I é maior que a escala do Mapa II, pois ela representa uma área 
menor da superfície terrestre. 

d 
No Mapa I, que representa apenas o Brasil, não estão representados os três grandes 
oceanos do mundo, que são o Atlântico, o Pacífico e o Índico.  
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Sugestões para reorientar o planejamento 

 

Durante o bimestre, diversas atividades como pesquisas, produções de texto, apresentações, 

rodas de conversa, entre outras, podem ser excelentes instrumentos para averiguar a progressão de 

cada aluno nos estudos. As provas formais também auxiliam no processo avaliativo, mas é 

interessante que a avaliação considere que os conhecimentos e as habilidades são adquiridos pelos 

alunos de maneira contínua e acumulativa, e que podem ser aferidos de diferentes maneiras. 

Quando o professor verifica que alguma habilidade precisa ser melhor trabalhada com os 

alunos, antes que eles possam prosseguir com os estudos, é importante que o planejamento seja 

revisto e adaptado, prevendo a recuperação desses conteúdos.  

A seguir, indicamos algumas propostas de atividades que podem ser trabalhadas com os 

alunos para a retomada da aprendizagem das habilidades do bimestre. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Identidade sociocultural 

Habilidade 
(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses 
lugares em diferentes tempos. 

A habilidade requer a comparação de diferentes paisagens e a compreensão dos processos 

envolvidos em suas modificações, além do entendimento de que os lugares têm diferentes usos em 

função das distintas sociedades que o habitam ao longo da história. É interessante evidenciar as 

técnicas utilizadas pelos povos originários para localização e medição do tempo, e compará-las com 

técnicas atuais. 

Atividades 

Pesquise fotos de instrumentos antigos utilizados para a localização e fotos de instrumentos 

modernos, como aqueles que utilizam o GPS. Organize a turma em grupos. Entregue um par de fotos 

a cada grupo, uma com a imagem de um instrumento antigo e outra com um instrumento moderno. 

Peça que comparem os instrumentos e tentem identificar a utilidade de cada um. Posteriormente, 

com todos os alunos, discuta as condições em que cada instrumento foi/é utilizado e a utilidade de 

cada um ao longo do tempo. 

Proponha aos alunos uma pesquisa sobre como era a vida dos familiares deles no passado. 

Peça que perguntem aos familiares como era o cotidiano, a cidade, a vida no campo (se for o caso) e, 

ao final, com os relatórios prontos, faça uma roda de conversa discutindo os resultados e 

comparando-os com a vida atual. Debatam sobre os aparelhos e utensílios que eram utilizados para 

as diversas atividades quando não havia as tecnologias atuais. 
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Objeto de 
conhecimento 

Identidade sociocultural 

Habilidade 
(EF06GE02) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com 
destaque para os povos originários. 

Nessa habilidade é importante que o aluno conheça como os povos originários se orientavam 

pelo espaço no passado – por meio dos astros, constelações e do ambiente – sem o auxílio 

tecnológico existente hoje. É necessário que eles compreendam que as paisagens se modificam com 

o passar tempo por meio de processos naturais e também sociais, com destaque para o crescimento 

das cidades, as alterações dos modos de vida e todas as transformações pelas quais passaram os 

povos e as sociedades até a atualidade. 

Atividades 

Apresente à turma alguns povos originários do Brasil, como os indígenas xavantes, 

ianomâmis, tupis-guaranis, kalapalos, etc. Comente sobre o modo de vida desses povos e como eles 

vêm resistindo a mais de 500 anos de contato com a civilização ocidental. Em seguida, apresente 

alguma reportagem em texto ou vídeo que mostre a realidade de algum desses povos hoje em dia. 

Havendo um laboratório de informática na escola, peça aos alunos que pesquisem imagens e 

informações sobre os povos indígenas no Brasil, buscando perceber as transformações e 

permanências em seus modos de vida e nas paisagens de seus lugares de vivência, desde que os 

portugueses aqui chegaram. Elabore, com a turma, cartazes com o material coletado na pesquisa e 

analisem coletivamente as informações e imagens pesquisadas, com destaque para as 

transformações na paisagem. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras 

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

A análise de escalas é de fundamental importância para os fenômenos geográficos. O aluno 

deve interpretar uma escala, gráfica ou numérica, e compreender como esses valores modificam a 

forma de leitura de um mapa.  

Atividades 

Apresente para a turma e analise coletivamente três mapas de um mesmo local em 

diferentes escalas. Compare as informações contidas nos três e observe as escalas utilizadas. Peça 

aos alunos que identifiquem o que está presente em um e não nos outros. Ajude-os a perceber a 

importância da proporção escalar para manter as informações fiéis à realidade. Solicite que 

classifiquem as escalas maiores e menores, comparando os mapas que apresentam maior e menor 

detalhamento. 
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Como o conceito de escala é complexo e requer um nível de abstração elevado, pode se 

tornar um conteúdo de difícil compreensão. Esse tipo de conhecimento é aprendido com base na 

construção do pensamento espacial e com cálculos, por isso, é preciso que sejam realizados muitos 

exercícios de cálculos de distâncias para que o conteúdo seja bem trabalhado. Faça os exercícios 

junto com os alunos, quantas vezes forem necessárias. O trabalho em duplas também é interessante, 

e a aprendizagem pode ser favorecida pela relação entre pares.  

 

Objeto de 
conhecimento 

Fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras 

Habilidade 
(EF06GE09) Elaborar modelos tridimensionais, blocos-diagramas e perfis topográficos e de 
vegetação, visando à representação de elementos e estruturas da superfície terrestre. 

É importante verificar se o aluno compreendeu as funções e o processo de elaboração de 

modelos bidimensionais e tridimensionais para a representação de elementos da natureza, 

contribuindo, assim, para o conhecimento geográfico. Esses modelos são muito utilizados no ensino 

de Geografia e também podem ser encontrados em outras situações da vida cotidiana, como em 

jornais, revistas, sites de georreferenciamento, etc. É importante que o aluno, nessa etapa, tenha 

conhecimento da existência desses recursos, que retratam a superfície terrestre, e que 

compreendam como eles são elaborados. 

Atividades 

Utilizando um mapa topográfico, construa com os alunos uma minimaquete, com barbantes 

que simbolizem curvas de nível. Corte tiras do barbante, pinte-as de cores diferentes, cada cor 

simbolizando diferentes altitudes. Selecione um mapa ampliado e escolha um local com relevo 

acidentado. Os alunos, acompanhando a altitude de cada linha, deverão colar os barbantes um em 

cima do outro, formando um modelo tridimensional de uma montanha ou de um vale. 

Utilize um mapa topográfico da sua cidade e analise-o junto com os alunos. Ter contato com 

um mapa topográfico que retrate um lugar que eles conhecem pode ajudá-los a compreender como 

é mapeado o relevo e como o perfil observado foi confeccionado. 

Caso esteja disponível um laboratório de informática, acesse com os alunos sites como o 

Google Earth, que fornecem imagens 2D e 3D do planeta. Esse exercício de passar do 2D de um mapa 

para o 3D é interessante para que os alunos entendam as formações de relevo que existem na 

superfície observada e para que eles compreendam a função dos modelos bi e tridimensionais.  


