
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

2º bimestre – Gabarito 

1. Observe a imagem a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Rio São Francisco, na cidade de Canindé de São Francisco (SE).  

Explique a relação entre o rio e a formação do relevo mostrado na imagem acima. 
 

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 C8/U4 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos apontem que é possível observar, na imagem apresentada, 
que o rio foi o principal agente modificador do relevo devido ao grande desnível 
presente nas margens. O terreno foi moldado predominantemente por contínua 
erosão fluvial, ao longo de milhões de anos, juntamente com o soerguimento 
provocado pela movimentação das placas tectônicas. 

 
É possível que os alunos não expliquem qual é a relação entre o relevo apresentado 
e os agentes presentes na natureza que o modificam ou tenham dificuldade em 
estabelecer uma relação entre o curso do rio e o modelado do terreno. 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

2º bimestre – Gabarito 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é auxiliar os alunos a compreenderem a atuação de elementos naturais 
na formação do relevo. Caso a turma não tenha apresentado o resultado esperado, retome o 
conteúdo sobre agentes externos que moldam o relevo, mostrando um conjunto de paisagens 
que retratem esses agentes, focando principalmente nas imagens disponíveis no material 
didático. Depois, com base em uma conversa coletiva e colaborativa que dê o protagonismo 
aos alunos, incentive-os a responder quais são os causadores do modelado do relevo em cada 
paisagem apresentada. Além disso, é importante abordar as diferenças entre agentes externos 
e internos para reforçar a noção de que ambos fazem parte do processo de formação dos 
relevos terrestres. Depois, peça a eles que deem exemplos da ação dos agentes externos na 
formação do relevo do local de vivência. Dessa forma, espera-se que os alunos compreendam, 
de forma participativa e prática, qual é a importância e a atuação dos elementos externos na 
formação do relevo, identificando principalmente esses aspectos no lugar de vivência. 

 

2. Observe a imagem a seguir. 

Abdias Jr/Flickr/Creative Commons 2.0 

 

Vista da Ilha do Fogo e Orla I, em Petrolina (PE). 

Indique quais transformações causadas pelo ser humano podem ser observadas nessa paisagem 
e explique a relação entre elas e as cidades. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Transformação das paisagens naturais e antrópicas. 

Habilidade 
(EF06GE07) Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do 
surgimento das cidades. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C8/U4 
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Geografia – 6º ano 

2º bimestre – Gabarito 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos indiquem que os prédios presentes na paisagem são 
elementos resultantes da ação antrópica sobre o local. Com o surgimento das 
cidades, a concentração de edificações aumentou e gerou transformações nas 
paisagens, que passaram a ter seus elementos naturais, como a vegetação, 
substituídos por construções feitas pelos seres humanos. 

 
É possível que os alunos não identifiquem quais são os elementos presentes na 
paisagem que são resultantes de ações antrópicas ou não relacionem que as 
edificações presentes na paisagem resultam do surgimento das cidades e das 
transformações geradas no território. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é trabalhar, com base em recursos imagéticos, a transformação da 
paisagem por elementos antrópicos. Caso a turma não tenha apresentado o resultado esperado, 
promova uma dinâmica para retomar o assunto. Para isso, divida a sala em seis grupos. Os 
alunos deverão eleger um colega para registrar as respostas em uma folha avulsa, identificada 
com os nomes dos integrantes do grupo. Mostre para todos os grupos uma sequência numerada 
de imagens de paisagens naturais e antrópicas. A cada imagem apresentada, o grupo deverá 
decidir rapidamente se é uma paisagem natural ou se é antrópica, relacionando a resposta com a 
numeração correspondente à imagem. Ao fim da atividade, conte qual grupo teve mais acertos 
na categorização das imagens. Em seguida, solicite aos grupos que levantem as características e 
os elementos predominantes em cada tipo de paisagem, justificando suas escolhas para cada 
imagem. Para finalizar, escreva na lousa uma explicação de como as características antrópicas 
estão relacionadas com as cidades, depois solicite aos alunos que a copiem em seus cadernos. 
Dessa forma, espera-se que a turma aprenda, de maneira lúdica e participativa, sobre como os 
fatores antrópicos e/ou naturais moldam as paisagens. 

 

3. Analise o mapa a seguir. 

Acervo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

 
Fonte: IBGE. Disponível em: <https://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_tematicos/ 

mapas_do_brasil/mapas_estaduais/fisico/nm_minas_gerais.jpg>. Acesso em: 10 out. 2018. 

https://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_tematicos/mapas_do_brasil/mapas_estaduais/fisico/nm_minas_gerais.jpg
https://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_tematicos/mapas_do_brasil/mapas_estaduais/fisico/nm_minas_gerais.jpg
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Considerando que a distância entre as cidades de Belo Horizonte e Rio Acima no mapa é de 3 cm 
e a escala numérica é de 1 : 500 000, calcule qual é a distância real entre as duas cidades. 

 

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 C7/U3 

Grade de correção 

✓ 
Espera-se que os alunos considerem a informação da escala numérica do mapa, que 
é 1 : 500 000, ou seja, que 1 cm corresponde a 500 000 cm. De acordo com o 
enunciado, está definido que a distância entre as duas cidades no mapa é de 3 cm, 
logo a distância real é de 1 500 000 cm, 15 000 m ou 15 km. 

 
Caso haja respostas com valores diferentes de 15 km, 15 000 m ou 1 500 000 cm 
para a distância entre as cidades indicadas no mapa, pode ter ocorrido uma 
confusão em alguma parte do cálculo ou um problema de análise dos dados do 
enunciado, como confundir 500 000 com 50 000. 

Orientações sobre 

como interpretar as 

respostas e reorientar o 

planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é exercitar a habilidade de leitura cartográfica e de escalas em 
mapas. Caso a turma não tenha apresentado o resultado esperado, resolva o exercício 
passo a passo com a classe, demonstrando na lousa o cálculo correto e elucidando as 
dúvidas dos alunos. Pode-se explorar o cálculo das distâncias reais entre outras cidades 
apresentadas no mapa para mostrar a lógica do cálculo de distância em mapas. Também é 
interessante que esse exercício seja proposto como dever de casa, disponibilizando ou 
indicando outro mapa, para que os alunos calculem a distância entre a cidade em que 
vivem e a cidade mais próxima. Dessa forma, espera-se que, com base em prática e 
repetição, os alunos assimilem como são calculadas, medidas e aplicadas as escalas 
numéricas em mapas. 

 

4. Leia o texto a seguir. 

Além do Amazonas e do Guarani, o Brasil possui inúmeros outros sistemas 

transfronteiriços, todos eles com pouca ou, às vezes, nenhuma informação sobre 

eles. O mais estudado até o momento é o Aquífero Guarani, com uma extensão de 

mais de um milhão de quilômetros quadrados, que o País divide com a Argentina, 

Paraguai e Uruguai. 

No Brasil, o Guarani abrange os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Seu volume 

acumulado de 33 mil quilômetros cúbicos de água é considerado de vital 

importância para o abastecimento, atividades econômicas e para o lazer. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Brasil estuda aquífero três vezes maior que o Guarani.  

Disponível em <http://www.mma.gov.br/informma/item/6237-brasil-estuda-aquifero-tres-vezes-maior-que-o-guarani>.  

Acesso em: 6 set. 2018. 

Explique quais tipos de uso os seres humanos podem fazer da fonte de água citada no texto e 
quais são suas vantagens. 
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Objeto de 

conhecimento 
Biodiversidade e ciclo hidrológico. 

Habilidade 
(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de terras, terraceamento, 
aterros etc.) e de apropriação dos recursos hídricos (sistema de irrigação, tratamento e redes 
de distribuição), bem como suas vantagens e desvantagens em diferentes épocas e lugares. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C9/U4 

Grade de correção 

✓ 
Espera-se que os alunos identifiquem que os aquíferos podem oferecer água para 
diferentes usos, como para o consumo humano, a agricultura e a indústria. As 
vantagens do Aquífero Guarani estão relacionadas de forma geral com seu grande 
volume e extensão, bem como com a boa qualidade da água. 

 
É possível que os alunos não identifiquem a importância da água proveniente de 
aquíferos para o consumo humano e outros usos e, por esse motivo, não relacionem 
os tipos de uso com as vantagens oferecidas pelo Aquífero Guarani. 

Orientações sobre 

como interpretar as 

respostas e reorientar o 

planejamento com base 

nos resultados 

Organize grupos de leitura sobre textos relacionados aos aquíferos e posteriormente 
promova uma discussão com a turma sobre essa fonte de água. Durante as discussões, 
aborde as vantagens e desvantagens da exploração de aquíferos, ressaltando a importância 
da preservação ambiental para a proteção da água dos aquíferos e a necessidade de 
obtenção de conhecimento técnico e científico para a exploração sustentável desse recurso. 

 

5. Observe o perfil de solo abaixo. 

Miguel Vera León/Flickr/Creative Commons 2.0 

 

Horizontes do solo. 

A imagem representa um solo maduro. Elabore o desenho de um solo jovem e descreva as 
principais características que diferenciam um solo maduro de um solo jovem. 
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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 C9/U4 

Grade de correção 

✓ 
Espera-se que os alunos indiquem que os solos mais jovens são menos 
desenvolvidos que os maduros e que isso pode ser observado pela quantidade 
de horizontes, que é menor nos solos mais jovens. Assim, o desenho elaborado 
pelos alunos deverá conter apenas uma ou duas camadas estreitas acima da 
rocha matriz. 

 
É possível que os alunos não identifiquem, no desenho e na descrição, que  
os solos mais jovens possuem menos horizontes e são mais rasos do que os solos 
maduros. 

Orientações sobre 

como interpretar as 

respostas e reorientar o 

planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é explorar a formação de solos. Caso a turma não apresente o 
resultado esperado, elabore na lousa um bloco-diagrama explicando aos alunos por que há 
solos mais jovens e outros mais antigos, chamados de maduros, e quais são as diferenças 
entre eles. Peça aos alunos que copiem no caderno o esquema feito na lousa e que 
apontem suas dúvidas. É importante elucidar aos alunos que o processo de pedogênese 
ocorre de forma gradual e contínua ao longo do tempo. Dessa forma, espera-se que eles 
compreendam o processo de formação dos solos e como os horizontes podem ser 
esquematizados visualmente. 

 

6. Leia o trecho a seguir. 

O clima [é] bastante quente, apesar dos ventos que sopram do Norte, 

alcançando temperatura de 35 °C. No verão são comuns as fortes chuvas com 

frequentes trovoadas, e no inverno, o frio é acentuado junto aos contrafortes da 

Serra Geral, com temperatura às vezes de 0 °C, com fortes geadas e densas neblinas 

que cobrem o município devido à proximidade do Rio Braço do Norte. 

MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE. Características e clima. Disponível em: 

<http://www.bracodonorte.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/51728>. Acesso em: 15 jul. 2018. 

Com base nessa descrição do clima pode-se dizer que os solos da região mencionada são 
predominantemente maduros porque: 

a) em lugares pouco chuvosos o solo se desenvolve mais. 

b) em lugares muito chuvosos o solo se desenvolve mais. 

c) a baixa temperatura favorece a formação e o desenvolvimento do solo. 

d) a alta temperatura e a chuva não favorecem a formação e o desenvolvimento do solo. 
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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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C9/U4 

Justificativas 

a 
A falta de chuva é um fator reduz as reações químicas do intemperismo e não favorece 
o desenvolvimento do solo. 

b 
A presença de chuva é um fator importante para o desenvolvimento do solo, pois a 
água intensifica as reações químicas do intemperismo. 

c 
A baixa temperatura não favorece o desenvolvimento do solo. A associação de alta 
temperatura e grande quantidade de água favorece as reações químicas do 
intemperismo. 

d 
A alta temperatura associada à grande quantidade de água favorecem as reações 
químicas do intemperismo. 

Orientações sobre 

como interpretar as 

respostas e reorientar o 

planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é auxiliar os alunos a reconhecer como as condições climáticas 
favorecem ou não a maturação dos solos. Caso a turma não apresente o resultado 
esperado, explique que os fatores climáticos influenciam o processo de intemperismo e 
os diferentes climas exercem potencialidades distintas para a formação de solos. Abra 
discussão para os alunos tirarem suas dúvidas e procure elucidar quais são as condições 
que geram níveis mais intensos, quais geram níveis menos intensos e qual é a relação do 
intemperismo com a formação do solo, para que eles possam compreender o processo 
de pedogênese. 

 

7. Leia o trecho a seguir. 

Trabalhos desenvolvidos pelo Instituto Florestal (IF) comprovam, de forma 

inequívoca, que a presença de cobertura florestal em bacias hidrográficas promove a 

regularização do regime de rios e a melhora na qualidade da água. Daí a importância 

do Programa Nascentes, desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo, que 

tem o objetivo de promover a restauração de 20 mil hectares de matas ciliares. 

SISTEMA AMBIENTAL PAULISTA. Pesquisas comprovam a importância da vegetação na produção de água. Disponível em: 

<http://www.ambiente.sp.gov.br/2015/08/pesquisas-comprovam-a-importancia-da-vegetacao-na-producao-de-agua-com-

qualidade/>. Acesso em: 28 ago. 2018. 

Além dos benefícios da vegetação citados no trecho, pode-se dizer que ela também provoca: 

a) menor erosão do solo. 

b) maior erosão do solo. 

c) menor infiltração. 

d) menor drenagem. 

  

http://iflorestal.sp.gov.br/
http://www.ambiente.sp.gov.br/programanascentes/
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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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C9/U4 

Justificativas 

a 

A vegetação ajuda a conter a erosão porque as folhas das árvores e as folhas que estão 
no chão diminuem o impacto da água com o solo e sua velocidade de escoamento 
superficial, o que reduz a quantidade de material transportado. Além disso, as raízes da 
cobertura florestal deixam o solo mais coeso. 

b 
A alternativa é incorreta porque a vegetação ajuda a conter a erosão do solo, pois as 
folhas das árvores e as folhas que estão no chão diminuem o impacto da água com o 
solo. Além disso, as raízes da cobertura florestal deixam o solo mais coeso. 

c 
A vegetação não diminui a infiltração. Ela faz com que a água escoe pelo solo com 
velocidade menor, possibilitando que a água penetre no solo em maior quantidade. 

d 
A vegetação não diminui a drenagem, pois as folhas das árvores e as raízes ajudam o 
solo a absorver mais água devido à menor velocidade com que a água escoa pelo solo. 

Orientações sobre 

como interpretar as 

respostas e reorientar o 

planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é explorar, com a turma, a influência dos fatores naturais na 
formação e preservação dos solos. Caso os alunos não apresentem o resultado esperado, 
desenhe na lousa o processo de infiltração de água em um solo recoberto por vegetação e 
solicite a eles que identifiquem as vantagens proporcionadas pela presença de vegetação 
nesse processo. Explore, ao longo da discussão, a condição do local de vivência deles e peça 
que deem exemplos dessas situações em suas vidas. Assim, espera-se que eles reconheçam 
as características do solo de seu local de vivência e possam aplicar, posteriormente, suas 
conclusões na análise de outros tipos de solo e suas características específicas. 

 

8. Leia o trecho a seguir. 

Nas primeiras décadas do século XX, desenvolveu-se o mito “São Paulo 

não pode parar”. Este processo de ocupação territorial e de industrialização 

ocorreu de forma “caótica”, não levando em consideração a sustentabilidade da 

cidade e sua qualidade de vida. O meio ambiente acabou sofrendo as marcas 

deixadas por esse “progresso”, com a ocupação de vales e escarpas, contribuindo 

para a impermeabilização dos terrenos. A preocupação com a retificação do Tietê é 

bem antiga. Em 1866, o então presidente da Província de São Paulo, João Alfredo 

Correia de Oliveira, afirmava sua necessidade, a fim de utilizar os terrenos das 

várzeas do Tamanduateí e do Tietê. 

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA- Retificação e decadência. Disponível em: 

<http://www.daee.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=796%3Aretificacao-e-

decadencia&catid=54%3Aparques&Itemid=53>. Acesso em: 16 jul. 2018. 

Esse tipo de interação humana com a natureza gera: 

a) vantagens no equilíbrio da natureza. 

b) permanência da paisagem e natureza. 

c) modificação do relevo e da paisagem. 

d) consequências positivas para natureza. 
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Objeto de 

conhecimento 
Transformação das paisagens naturais e antrópicas. 

Habilidade 
(EF06GE07) Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do 
surgimento das cidades. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C8/U4 

Justificativas 

a 
O processo abordado no texto gera desequilíbrio na natureza, pois interfere na sua 
dinâmica natural. 

b O processo abordado no texto gera modificações na paisagem e na natureza. 

c As ações humanas sobre a natureza geram modificações no relevo e na paisagem. 

d 
Não há consequências positivas para a natureza nesse processo, pois há desequilíbrio 
do meio ambiente decorrente de causas antrópicas. 

Orientações sobre 

como interpretar as 

respostas e reorientar o 

planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é explorar como as interações humanas com a natureza geram 
características positivas e negativas para o meio ambiente. Caso a turma não apresente o 
resultado esperado, retome o conteúdo mostrando fotografias disponíveis no material 
didático que remetam a paisagens modificadas pelos seres humanos, especialmente as 
relacionadas com o surgimento de cidades. Promova a discussão dos alunos sobre as 
modificações que ocorreram nas paisagens, questionando-os sobre os motivos e quais foram 
os principais agentes modificadores. Dessa forma, espera-se que eles desenvolvam um olhar 
mais apurado para identificar como o ser humano age sobre o ambiente e como essas ações 
afetam a vida cotidiana. 

 

9. Observe o mapa abaixo: 

Acervo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

 
Fonte: IBGE. Disponível em: <https://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_tematicos/mapas_do_brasil/mapas_estaduais/fisico/nm_bahia.jpg>. 

Acesso em: 10 out. 2018. 

https://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_tematicos/mapas_do_brasil/mapas_estaduais/fisico/nm_bahia.jpg
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Considerando que a distância no mapa entre as cidades de Salvador e Simões Filho é de 2 cm e a 
escala do mapa é de 1 : 500 000, pode-se dizer que a distância real entre as cidades é de: 

a) 10 km. 

b) 1 km. 

c) 10 m. 

d) 100 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 C7/U3 

Justificativas 

a 
Considerando que 1 cm corresponde a 500 000, pode-se concluir que 2 cm representam 
1 000 000 cm, 10 000 m ou 10 km na realidade. 

b 
Cálculo incorreto. O aluno possivelmente confunde a quantidade de zeros e faz a 
conversão de maneira incorreta. 

c 
Cálculo incorreto. O aluno possivelmente confunde a mudança de unidade de medida, 
indicando em metros a resposta que deveria ser finalizada em quilômetros. 

d 
Cálculo incorreto. O aluno possivelmente confunde a quantidade de zeros e faz a 
conversão de maneira incorreta. 

Orientações sobre 

como interpretar as 

respostas e reorientar o 

planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é explorar aspectos da aferição de escalas em mapas, 
especialmente em relação à conversão de escalas para distâncias reais. Caso a turma não 
apresente o resultado esperado, resolva o exercício passo a passo para que os alunos 
possam entender os processos envolvidos na resolução desse tipo de questão. Depois, 
peça para os alunos criarem, por conta própria, exercícios similares a este em folhas 
avulsas e não identificadas. Recolha as folhas, misture-as aleatoriamente e distribua-as 
entre os alunos, pedindo que resolvam esses exercícios. É importante que outras situações 
sejam criadas para que os alunos possam praticar e compreender a lógica da medida de 
distâncias na superfície pelas escalas. 
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10. Observe a imagem a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Plantio de arroz. 

Com base em sua observação, indique: qual é a vantagem do sistema de uso do solo mostrado na 
imagem acima? 

a) Mecanização da colheita. 

b) Redução da mão de obra. 

c) Diminuição dos gastos com sementes.  

d) Diminuição da velocidade de escoamento da água. 
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Objeto de 

conhecimento 
Biodiversidade e ciclo hidrológico. 

Habilidade 

(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de terras, 
terraceamento, aterros etc.) e de apropriação dos recursos hídricos (sistema de irrigação, 
tratamento e redes de distribuição), bem como suas vantagens e desvantagens em 
diferentes épocas e lugares. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C9/U4 

Justificativas 

a 

Esta opção indica uma confusão entre a criação de degraus, que possibilitam o plantio 

em lugares muito íngremes, e a prática de retificação do relevo para que se torne 

possível a mecanização. 

b 

Esta opção indica uma confusão entre os tipos de agricultura tradicionais, como o 

terraceamento, e os tipos de agricultura modernos, que visam a diminuir o uso de 

mão de obra. 

c Não há menos gastos com sementes no sistema de terraceamento. 

d 
A construção de degraus, no sistema de terraceamento, permite a diminuição da 

velocidade do escoamento da água, o que reduz a erosão dos solos. 

Orientações sobre 

como interpretar as 

respostas e reorientar o 

planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é auxiliar os alunos a perceber quais são as características dos 
solos alterados voluntariamente pela ação antrópica. Se a turma não apresentar o 
resultado esperado, retome a explicação sobre o uso de técnicas tradicionais e modernas 
na agricultura. Explore com os alunos quais são as vantagens e desvantagens de cada uma. 
Depois, registre resumidamente na lousa as informações discutidas e solicite aos alunos 
que as anotem em seus cadernos. Com essa abordagem, espera-se que eles identifiquem 
quais são as diferentes formas de uso do solo, bem como as vantagens e desvantagens de 
cada uma delas. 

 


