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Geografia – 7º ano 

1º bimestre – Gabarito 

1. No dia 22 de abril de 1500, uma frota comandada pelo português Pedro Álvares Cabral chegou 
ao atual território brasileiro, após uma viagem que teve início no continente europeu. Essa data 
é considerada, por muitos estudiosos, o dia do descobrimento do Brasil. 

Explique se, do ponto de vista dos indígenas que habitavam esse território, seria correto considerar 
que o Brasil foi descoberto. Justifique sua resposta.  

 

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% 

O aluno reconhece que a ideia de descobrimento do Brasil é equivocada, porque  
os povos indígenas já habitavam esse território antes da chegada dos portugueses. 
Além disso, a formação do Brasil, como país, ocorreu nos séculos seguintes  
à chegada dos portugueses. 

50% 
O aluno reconhece que a ideia de descobrimento do Brasil é equivocada,  
mas não explica sua resposta. 

0% O aluno não reconhece que a ideia de descobrimento é equivocada.  

 

2. Leia o texto a seguir, que trata da migração para Brasília (DF) na época da construção dessa cidade. 

O primeiro censo da cidade, realizado pela Companhia Urbanizadora da Nova 

Capital (Novacap), em 1957, mostrou que após seis meses da chegada dos primeiros 

trabalhadores, 2.013 pessoas já viviam na região. O fluxo de pessoas aumentava a 

cada dia e três meses após a realização do primeiro levantamento da Novacap,  

o IBGE contabilizou 4.600 homens e 1.683 mulheres, ou seja, a população havia  

triplicado e chegara a 6.283 habitantes. 

GOVERNO DO BRASIL. Crescimento da população. Disponível em: <www.brasil.gov.br/editoria/cultura/ 

2010/04/crescimento-da-populacao>. Acesso em: 12 set. 2018. 

Aponte as necessidades e os objetivos dos brasileiros que deixaram suas cidades de origem e 
migraram para Brasília na década de 1950. 

 

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 C3/U1 
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Grade de correção 

100% 

O aluno indica que as pessoas migraram para Brasília com a esperança de obter 
melhores condições de vida, oportunidades de emprego e disponibilidade de terras. 
Boa parte desses migrantes era proveniente de outras regiões do Brasil, como  
a região Nordeste, onde enfrentavam dificuldades e pobreza. Portanto, o objetivo 
deles era conseguir novas oportunidades em uma cidade recém-construída. 

50% 
O aluno compreende que a cidade representava a esperança de melhores  
condições de vida para os migrantes, mas não identificou a realidade precária  
de suas cidades de origem. 

0% 
O aluno não indica a esperança de melhores condições de vida, nem a necessidade 
advinda da pobreza e das dificuldades que os migrantes enfrentavam em suas 
cidades de origem. 

 

3. Leia o texto a seguir. 

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) reconheceu e 

declarou como terras das Comunidades Remanescentes de Quilombos de Velame 

uma área de 1.874,17 hectares em Vitória da Conquista, no estado da Bahia. [...] 

GOVERNO DO BRASIL. Incra reconhece terras de quilombolas em Vitória da Conquista (BA). Disponível em: 

<www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/08/incra-reconhece-terras-de-quilombolas-em-vitoria-da-conquista-ba>. 

Acesso em: 12 set. 2018. 

Explique a importância da posse de terras para as comunidades quilombolas. 

 

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 C3/U1 

Grade de correção 

100% 

O aluno explica que a posse legal de terras é uma afirmação da identidade  
afro-brasileira e do reconhecimento étnico e sociocultural desse povo. As terras  
são uma forma de resistência e de inserção da cultura africana na sociedade 
brasileira. A identidade sociocultural dos quilombolas está intimamente relacionada 
à terra que habitam, por isso, o direto a ela permite a manutenção de sua cultura  
e da organização de sua sociedade. 

50% 
O aluno identifica que a posse de terras é importante para as comunidades 
quilombolas, mas não explica o motivo. 

0% 
O aluno não menciona a posse de terras como uma forma de resistência  
das comunidades quilombolas. 
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4. Observe, no texto a seguir, dados do Censo Demográfico de 2010, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 

A população de pardos, por exemplo, é mais comum no Nordeste e no Norte 

(com destaque para o Pará, com 69,5% de pardos), enquanto os negros estão mais 

presentes nos estados da região Nordeste, principalmente na Bahia, onde 17,1% se 

autodeclararam negros (2,4 milhões de pessoas). 

GOVERNO DO BRASIL. Censo 2010 mostra as características da população brasileira. Disponível em: 

<www.brasil.gov.br/editoria/educacao-e-ciencia/2012/07/censo-2010-mostra-as-diferencas-entre-caracteristicas- 

gerais-da-populacao-brasileira>. Acesso em: 12 set. 2018. 

a) Explique o fator relacionado à formação do povo brasileiro que justifica a diversidade étnica 

da população, citada no texto. 

b) Descreva as ocorrências na história do território que justificam a forte presença da 

população parda e negra, principalmente no Norte e Nordeste do Brasil.  

 

Objeto de 
conhecimento 

Características da população brasileira 

Habilidade 
(EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando  
a diversidade étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática), assim como aspectos 
de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C3/U1 

Grade de correção 

100% 

O aluno explica, no item a, que a população brasileira é fruto da miscigenação, que 
deu origem a uma população com diferentes tons de pele e fenótipos. No item b,  
o aluno reconhece que a miscigenação entre brancos e negros ocorreu a partir  
da vinda de portugueses, de africanos e de outros povos europeus para o Brasil.  
No período colonial, o ciclo do açúcar, que aconteceu na região Nordeste, gerou 
uma concentração da população africana como mão de obra escrava nessa região, 
por exemplo, o que justifica a forte presença de negros e pardos até hoje. 

50% 
O aluno compreende a miscigenação como um fator importante para a formação do 
povo brasileiro, e que a escravidão foi o momento de entrada da população africana 
no Brasil, mas não identifica o motivo da presença dessa população no Nordeste. 

0% 
O aluno não identificou a miscigenação da população nem a relevância histórica do 
período colonial, que determinou a presença da população africana no Nordeste.  
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5. Explique como ocorre o fenômeno da concentração de renda e identifique suas consequências 
para a população brasileira. 

 

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 C2/U1 

Grade de correção 

100% 

O aluno explica a concentração de renda como resultado da distribuição desigual  
da renda entre a população, de maneira que há concentração de renda nas mãos  
de poucas pessoas, enquanto a maior parte da população é pobre ou miserável.  
A desigualdade regional também é grande no Brasil. 

50% 
O aluno identifica as consequências da concentração de renda, mas não explica 
como esse fenômeno ocorre, ou vice-versa. 

0% O aluno não explica como esse fenômeno ocorre, nem identifica suas consequências. 
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6. Leia o texto a seguir, que aborda um aspecto das migrações no Brasil. 

O Censo 2010 revelou que começa a perder força a migração de retorno do 

Sudeste para o Nordeste. Pesquisa divulgada hoje (17) pelo Instituto Brasileiro de  

Geografia e Estatística (IBGE), baseada no Censo 2010, mostra que 9,5 milhões de  

nordestinos migrantes são maioria (53%) entre os 17,8 milhões de pessoas que  

residem em região diferente da que nasceram, sendo 66% no Sudeste. 

De acordo com a pesquisa Nupcialidade, Fecundidade e Migração, o Sudeste 

também é o principal destino de 66% dos 600 mil estrangeiros que moravam no 

Brasil no ano do levantamento, seguido da Região Sul. [...] 

VIEIRA, Isabela. Migração de retorno do Sudeste para o Nordeste perde força, indica IBGE. Agência Brasil, 17 out. 2012. 

Disponível em: <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2012-10-17/migracao-de-retorno-do-nordeste- 

para-sudeste-perde-forca-indica-ibge>. Acesso em: 17 set. 2018. 

A característica brasileira que explica a situação exposta no texto é:  

a) a concentração da política na região Sudeste. 

b) a falta de recursos naturais nas regiões brasileiras. 

c) o acúmulo de recursos financeiros na região Sudeste. 

d) o aumento da igualdade entre as regiões do país. 

 

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 C3/U1 

Justificativas 

a 
A política brasileira se concentra na região Centro-Oeste, onde se localiza a capital federal, 
Brasília. Portanto, essa característica não explica a atração de migrantes para o Sudeste. 

b 
Em todas as regiões brasileiras há algum tipo de recurso natural. Portanto,  
esse não é um motivo para a atração de migrantes para o Sudeste. 

c 

O Sudeste tem um papel importante na economia brasileira, sobretudo a partir do século 
XIX. No século XX, essa região passou a acumular a maior parte das atividades econômicas 
do Brasil – a industrialização, em primeiro lugar –, o que atraiu muitos migrantes,  
que se mudavam para essa região na esperança de melhores condições de vida. 

d 
A desigualdade entre as regiões brasileiras é alta. Ao passo que o Sudeste e o Sul  
são regiões com intenso desenvolvimento econômico, o Nordeste, o Norte  
e o Centro-Oeste sofrem com a falta de recursos. 
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7. Analise o texto a seguir, publicado em 2014. 

Após espera de 22 anos, o Povo Indígena Yanomami, na região do Ajarani, 

extremo leste da Terra Indígena Yanomami, em Roraima, recebeu a notícia da retirada 

do último fazendeiro que ocupava a área, no último dia 30 de maio. 

No total, doze fazendeiros foram indenizados para saírem da região do  

Ajarani, onde vivem hoje cerca de 80 índios Yawaripë, subgrupo da etnia Yanomami. 

GOVERNO DO BRASIL. Índios Yanomami comemoram terra desintrusada. Disponível em: <www.brasil.gov.br/ 

cidadania-e-justica/2014/06/indios-yanomami-comemoram-terra-desintrusada>. Acesso em: 17 set. 2018. 

Essa notícia pode ser considerada uma conquista para os povos indígenas em razão da dificuldade 
que eles têm de: 

a) manter a posse das terras que lhes são de direito. 

b) moldar seu modo de vida à cultura urbana. 

c) cultivar as terras que lhes são dadas. 

d) registrar todos os nascimentos que ocorrem na comunidade. 

 

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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C3/U1 

Justificativas 

a 

O principal problema das comunidades indígenas brasileiras é o acesso à terra.  
Quando esses povos recebem a demarcação das propriedades, em muitos casos,  
elas estão ocupadas por latifundiários. Portanto, a principal dificuldade desses povos  
é manter a posse das terras que lhes são de direito. 

b 
Os povos indígenas não têm de se adaptar obrigatoriamente à cultura urbana, já que 
eles têm o direito de viver em suas terras originais. 

c 
A produtividade agrícola das terras não é uma dificuldade para os povos indígenas,  
uma vez que eles utilizam técnicas de plantação milenares. 

d A principal dificuldade das comunidades indígenas não é o registro dos nascimentos. 
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8. Analise o mapa a seguir. 

Brasil: distribuição da população por cor e raça (2013) 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Distribuição da população por cor e raça. Disponível em: 

<https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_populacao_cor_e_raca.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2018. 

De acordo com o mapa, a maioria da população da região Nordeste é: 

a) amarela. 

b) branca. 

c) parda. 

d) preta. 
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Objeto de 
conhecimento 

Características da população brasileira 

Habilidade 
(EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando  
a diversidade étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática), assim como aspectos 
de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C3/U1 

Justificativas 

a A cor amarela aparece em poucos estados, como São Paulo.  

b A população branca é maioria no Sul e no Sudeste. 

c A maioria da população do Nordeste é parda. 

d 
A população que se autodeclara preta é predominante no estado da Bahia, mas não  
no restante da região Nordeste. 
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9. Observe o mapa a seguir. 

Brasil: densidade demográfica (2010) 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Densidade demográfica. Disponível em: 

<https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_densidade_demografica.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2018. 

Analisando o mapa, a região brasileira com menor densidade demográfica é a: 

a) Nordeste. 

b) Norte. 

c) Sudeste. 

d) Sul. 
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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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C3/U1  

Justificativas 

a 
A região Nordeste tem alta densidade demográfica, já que o território é pouco extenso 
e a população é numerosa. Os tons que aparecem nessa região são mais escuros, 
indicando maior densidade demográfica. 

b 
A região Norte é a mais extensa do Brasil e com menor contingente populacional. 
Portanto, sua densidade demográfica é baixa, pois existem poucas pessoas para 
grandes extensões de terra.  

c 
A região Sudeste é bastante populosa e seu território é pouco extenso em comparação 
ao da região Norte. Portanto, sua densidade demográfica é alta, já que existem muitas 
pessoas em pouco espaço. 

d 
A região Sul tem pequena extensão territorial e um grande contingente populacional,  
o que resulta em uma alta densidade demográfica. 
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10. Analise o gráfico a seguir, que apresenta dados sobre o trabalho infantil nas regiões brasileiras 
em 2000 e em 2010. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Pessoas de 10 a 17 anos de idade, ocupadas na semana de referência, por Grandes Regiões – 2000/2010. 

Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/apps/trabalhoinfantil/outros/graficos.html>. Acesso em: 20 jul. 2018. 

Realizando uma comparação entre os anos 2000 e 2010, é possível concluir que houve: 

a) uma redução brusca do trabalho infantil na região Sul. 

b) uma redução geral no trabalho infantil. 

c) um aumento significativo do trabalho infantil na região Centro-Oeste. 

d) um equilíbrio do trabalho infantil na região Nordeste. 

 

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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C3/U1 

Justificativas 

a 
Nos dois anos, a região Sul apresentou dados bastante parecidos, ou seja, não houve 
nem uma diminuição nem um aumento significativo do trabalho infantil nessa região. 

b 
Na maioria das regiões, e no quadro geral do Brasil, houve uma diminuição do trabalho 
infantil entre 2000 e 2010. 

c 
Na região Centro-Oeste, não ocorreu uma mudança significativa, havendo um equilíbrio 
entre as barras do gráfico. 

d O trabalho infantil diminuiu significativamente na região Nordeste entre 2000 e 2010. 
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Sugestões para reorientar o planejamento 

 

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. 

Por meio dessa habilidade, pretende-se estimular a visão crítica dos alunos em relação às 

ideias veiculadas pela mídia sobre o Brasil, sobretudo acerca de informações referentes ao território e a 

suas paisagens. Como desdobramento dessa questão, intende-se discutir a respeito dos estereótipos 

relacionados ao povo brasileiro, já que, ao falar do território, não se pode excluir o povo que habita 

nele. Desse modo, é importante considerar que, frequentemente, a mídia propaga ideias incorretas, sendo 

necessário incentivar os alunos a sempre buscarem informações de fontes seguras e confirmarem as 

informações que chegam até eles. O tema permite, também, o debate sobre estereótipos regionais 

preconceituosos, por exemplo, e sobre a importância do respeito às diferenças, considerando-se, 

sobretudo, a diversidade brasileira. 

Atividades 

• Peça aos alunos que disponham as carteiras em um semicírculo e pergunte quais são as 
percepções deles sobre as regiões brasileiras, inclusive seu local de vivência. Apresente 
imagens de diferentes localidades e explique o conceito de estereótipo, desmistificando 
as opiniões equivocadas que possam surgir. Destaque a importância de pesquisar 
informações em fontes confiáveis, para a checagem de fatos. 

• Pesquise reportagens que tratem do povo e da cultura das regiões brasileiras e debata 
com os alunos em sala de aula, procurando analisar a existência de estereótipos e 
imagens equivocadas do senso comum sobre as peculiaridades das regiões do país.  

 

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. 

Essa habilidade analisa a relação entre os fluxos econômicos e migratórios e a formação do 

Brasil. Portanto, é importante que os alunos consigam examinar a situação atual associando-a aos 

processos que geraram as maiores ondas migratórias do país. A habilidade pode ser ampliada com 

o debate sobre a diversidade brasileira e a miscigenação cultural e populacional do país. 

Atividades 

• Incentive uma pesquisa sobre as principais migrações internas do Brasil e sobre os ciclos 
econômicos mais relevantes. Peça aos alunos que relacionem os dois fenômenos. Em grupos, 
solicite que pesquisem informações em livros, jornais, revistas ou na internet, registrando 
as conclusões a que chegaram, e que apresente essas conclusões aos demais colegas. 
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• Proponha aos alunos que investiguem se há, na família ou no grupo de amigos deles,  
pessoas originárias de uma região diferente do lugar que habitam. Caso haja, peça-lhes 
que questionem os motivos que as fizeram mudar de região e quais expectativas elas 
tinham ao migrar para o local atual. 

 

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. 

Por meio dessa habilidade, pretende-se incentivar os alunos a argumentar sobre o modo de 

vida dos povos originários. Em sua análise, eles deverão considerar as comunidades e os indivíduos 

que vivem ou não em centros urbanos, reconhecendo a importância do acesso desses povos à terra e 

as dificuldades encontradas por eles em seus contatos, muitas vezes inevitáveis, com pessoas que 

não compartilham a mesma bagagem cultural. 

Atividades 

• Peça aos alunos que façam um texto jornalístico imaginando um caso fictício de luta por 
reconhecimento do direito à terra, por parte dos descendentes dos povos originários 
brasileiros ou de comunidades tradicionais. O texto deve contar o caso imaginado e 
conter argumentos que reconheçam a territorialidade do povo, bem como alguma 
proposta de solução do conflito. 

• Mostre aos alunos traços da história e das culturas indígena, quilombola e ribeirinha, 
entre outras, para que eles entendam a importância da resistência e da preservação da 
identidade desses povos. Apresente aspectos que desmistifiquem estereótipos, promovendo 
o respeito a essas culturas. Depois, pergunte a opinião dos alunos sobre como esses povos 
são vistos e tratados atualmente e promova um debate. No decorrer da conversa, 
aproveite para corrigir visões estereotipadas ou preconceituosas que possam surgir. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Características da população brasileira 

Habilidade 
(EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando  
a diversidade étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática), assim como aspectos 
de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras. 

Por meio dessa habilidade, visa-se propiciar aos alunos a análise dos aspectos sociais 

relacionados à distribuição da população pelo território brasileiro, identificando as tendências de 

ocupação e as consequências sociais para as regiões brasileiras. Apresente gráficos que demonstram 

essa situação, indicando a diversidade de etnias, faixa etária, ocupações, crenças religiosas, entre 

outros aspectos que possam demarcar diferenças sociais importantes. É fundamental que os alunos 

se reconheçam como pertencentes a determinadas categorias, problematizando e ponderando sua 

inserção no contexto brasileiro. 
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Atividades 

• Apresente aos alunos mapas com a distribuição da população pelo país, especialmente 
os elaborados pelo IBGE (disponíveis em: <www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 18 set. 2018), 
destacando aspectos sociais como origem cultural, renda, sexo e idade. Promova uma 
discussão sobre a concentração populacional pelo território e peça aos alunos que, em 
casa, pesquisem gráficos relativos a suas realidades específicas. 

• Promova um debate sobre a distribuição da população, de renda e de recursos pelas 
regiões brasileiras. Ajude os alunos a estabelecerem a relação desses temas com a 
formação histórico-territorial do Brasil. 

 

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. 

Essa habilidade discute os impactos gerados pela produção, pela circulação e pelo consumo 

de mercadorias para o meio ambiente, e a influência desses processos na distribuição da riqueza. 

Convém propor aos alunos discussões que envolvam os interesses econômicos e suas consequências. 

Vale, ainda, explorar a importância da biodiversidade brasileira, questionando se ela tem sido ou não 

preservada. Também é importante discutir a concentração de renda por regiões e suas causas. 

Atividades 

• Promova uma pesquisa sobre a distribuição de renda no Brasil, conforme os dados 
levantados pelo IBGE (disponíveis em: <www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 18 set. 2018), e 
sobre a distribuição das atividades econômicas pelo país. Discuta com os alunos os 
resultados obtidos e destaque a relação entre as duas situações. Registre na lousa as 
conclusões a que eles chegaram e os incentive a copiá-las para consultas futuras. 

• Converse com a turma sobre os principais impactos ambientais gerados por atividades 
econômicas como mineração, indústria e agricultura para exportação. Cite um exemplo 
de exploração ambiental que ocorre no município ou estado que os alunos habitam. Em 
seguida, promova um debate sobre como os impactos ambientais podem afetar os seres 
humanos e como seria possível reverter os aspectos negativos. 

 

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. 

Essa habilidade prevê o contato dos alunos com mapas temáticos ou históricos, bem como 

sua interpretação ou elaboração. É preferível que os dados apresentados se refiram ao Brasil, para 

que eles tenham contato com a própria realidade geográfica e geopolítica, refletindo sobre o meio 

em que vivem e considerando questões contemporâneas. 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
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Atividades 

• Caso a estrutura da escola permita, leve os alunos ao laboratório de informática. Peça-
lhes que acessem o Google Earth (disponível em: <www.google.com/intl/pt-BR/earth/>. 
Acesso em: 18 set. 2018) e auxilie-os na criação de mapas sobre aspectos naturais do 
Brasil. Após a confecção, imprima os mapas e monte um mural na escola. 

• Solicite aos alunos que se organizem em grupos com três ou quatro integrantes. Mostre 
a eles diversas possibilidades de mapas temáticos e históricos, com diferentes designs e 
o uso de cores para distinguir as informações umas das outras. Imprima-os e entregue-os 
aos grupos, que deverão selecionar um dos mapas e, após sua análise, elaborar um texto 
escrito, examinando as informações apresentadas pelo mapa. Depois, promova uma 
discussão coletiva sobre os diferentes usos dos mapas temáticos, evidenciando se, em 
geral, eles são neutros ou indicam posicionamentos do elaborador. 

 

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. 

Por meio dessa habilidade, pretende-se que os alunos possam analisar gráficos, que são 

importantes ferramentas de sistematização e comunicação de dados. Essa é uma forma de promover 

a compreensão das realidades geográfica, geopolítica e geoespacial.  

Atividades 

• Caso a estrutura da escola permita, leve os alunos ao laboratório de informática para que 
acessem uma ferramenta digital que possibilite a criação de planilhas. O intuito é que 
produzam um gráfico simples com dados sociais brasileiros que deverão ser pesquisados 
no site do governo (disponíveis em: <www.brasil.gov.br/>. Acesso em: 18 set. 2018) ou 
no do IBGE (disponíveis em: <www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 18 set. 2018). Acompanhe 
todos os passos da elaboração, já que essa pode ser uma atividade complexa. Depois, 
compare os gráficos que apresentem os mesmos dados e discuta questões como exagero 
na escala vertical, uso de cores e escolha do tipo de gráfico. 

• Mostre aos alunos diferentes gráficos com informações variadas sobre o Brasil, que 
devem ser impressos e distribuídos entre eles. Peça-lhes que, em grupos com três ou 
quatro integrantes, interpretem as informações e as sintetizem em uma folha à parte, 
que deverá ser recolhida ao final da atividade.  

http://www.google.com/intl/pt-BR/earth/
http://www.brasil.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/

