
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

2º bimestre – Gabarito 

1. Leia o texto a seguir: 

De acordo com o edital, o alcance da premiação abrangerá projetos de 

instituições educacionais que demonstrem “mérito, eficácia e sucesso na valorização 

da história e da cultura dos afro-brasileiros e dos povos indígenas, evidenciando suas 

contribuições para a formação da sociedade brasileira nas áreas social, econômica  

e política”. Para os organizadores, a iniciativa reforça o compromisso firmado em 

tratados internacionais de combate ao racismo e à discriminação racial e integra a  

Década Internacional de Afrodescendentes, reconhecendo o esforço da comunidade 

escolar e das instituições com a construção de uma sociedade mais justa, igualitária, 

diversa e plural. 

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos. Iniciativas na educação em favor da igualdade racial serão premiadas, 2 ago. 2018. 

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/editoria/educacao-e-ciencia/2018/08/ 

iniciativas-na-educacao-em-favor-da-igualdade-racial-serao-premiadas>. Acesso em: 4 out. 2018. 

Aponte os dois grupos étnico-raciais destacados no texto e explique os principais papéis 
desempenhados por eles no nordeste do Brasil na época colonial. 

 

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 C8/U4 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos apontem que o texto evidencia os afro-brasileiros e os 
indígenas na formação da sociedade brasileira. No nordeste do Brasil, no período 
colonial, os europeus, que não foram citados no texto, colonizaram, escravizaram 
indígenas e traficaram africanos para serem escravizados. Os indígenas, antes da 
chegada dos africanos, desempenhavam o papel de escravos nos engenhos; e os 
africanos faziam parte do grupo que foi traficado e trazido ao Brasil para trabalhar 
como escravos nos engenhos e em várias atividades urbanas. 

 
É possível que surjam respostas diversas que não contemplem os dois grupos  
étnico-raciais nem as funções que cada um desses grupos desempenhava na divisão 
social estabelecida no período da colonização. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Essa questão busca verificar a compreensão dos alunos sobre a distribuição étnico-cultural 
da população no território brasileiro. Caso o desempenho, de modo geral, não tenha sido  
o esperado, selecione previamente mapas ou gráficos referentes à 'distribuição étnico-racial 
no território brasileiro e dados referentes ao acesso à educação superior, por exemplo.  
No site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acesse o Atlas geográfico 
escolar (disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99345.pdf>. 
Acesso em: 12 out. 2018). Nesse atlas, na página 116 há o mapa “Distribuição da população 
por cor e raça”; e na página 122 há o mapa “Ensino superior”. Projete os mapas ou, na 
ausência desse recurso, imprima-os ou escreva os principais dados na lousa. Com base nos 
materiais, conduza a turma a uma discussão sobre o acesso ao Ensino Superior e a 
importância de iniciativas que promovam ações afirmativas, bem como acerca das questões 
relativas à formação étnico-racial da população do território. Essa atividade tem por 
finalidade reforçar o conteúdo sobre as características da população brasileira. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99345.pdf


 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

2º bimestre – Gabarito 

2. Leia o texto a seguir: 

Ministério da Agricultura da China (MoA) aprovou, na última quinta-feira (21), 

a importação de 10 variedades de soja e de milho geneticamente modificados para 

comercialização. 

BRASIL. Ministério da Agricultura. China libera importação de produtos geneticamente modificados, 25 ago. 2014.  

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2014/08/china-libera-importacao-de-produtos-geneticamente-

modificados>. Acesso em: 4 out. 2018. 

No Brasil, as atividades agrícolas se desenvolvem em grandes, médias e pequenas propriedades. 
Com base na leitura do texto e em seus conhecimentos, indique quais tipos de produtores têm 
dificuldade de acesso a sementes modificadas, que otimizam a produção, e aponte o motivo disso, 
bem como a importância desses produtores para a economia 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 C7/U3 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos apontem que os pequenos produtores e os agricultores 
familiares têm dificuldade de acesso às sementes transgênicas por causa do maior 
custo investimento, ao contrário dos grandes produtores. Além disso, almeja-se que 
os alunos ressaltem que os pequenos produtores e agricultores familiares são os 
responsáveis pelo abastecimento de alimentos no mercado interno brasileiro. 

 
É possível que algumas respostas diversas apareçam, sem, contudo, indicar que são 
os pequenos produtores e os agricultores familiares que não têm acesso facilitado  
a essas sementes, e também sem apontar a importância deles para o abastecimento 
de alimentos no mercado interno. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é aferir a habilidade dos alunos em relacionar a distribuição de renda 
com o acesso a insumos de produção no Brasil. Se os resultados, em geral, não forem os 
esperados, selecione previamente alguns gráficos que apontem a agricultura familiar como  
a principal responsável pelo abastecimento interno no Brasil. Projete os gráficos ou,  
na ausência desse recurso, imprima-os e mostre aos alunos. Analise os gráficos com  
a participação dos alunos e, na sequência, leve-os à cozinha da escola, promovendo um 
debate com os funcionários sobre a origem dos alimentos que os alunos consomem todos os 
dias na merenda escolar. Essas atividades visam dar concretude ao tema, de modo a facilitar 
o entendimento dos alunos sobre a relação entre renda e acesso a insumos no país. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

2º bimestre – Gabarito 

3. Observe a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons  

 

Fortaleza (CE), 2013. 

A partir da década de 1970, houve um aumento significativo na quantidade de empresas instaladas 
no Nordeste. Além de alguns incentivos fiscais, outros fatores contribuem para isso e para o 
acelerado crescimento que vem sendo observado na região. Cite ao menos dois desses fatores. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

2º bimestre – Gabarito 

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 C10/U4  

Grade de correção 
✓ 

Espera-se que os alunos citem ao menos dois fatores, que podem ser: aumento na 
produção de energia; modernização dos sistemas de transporte; média de salários 
mais baixa que nas regiões de industrialização mais antiga; organização sindical  
com menor poder de pressão por melhores salários; entre outros. 

 Algumas respostas diversas podem aparecer, porém, sem citar ao menos dois 
fatores que contribuem para o acelerado crescimento constatado na região. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é verificar se os alunos assimilaram que a circulação, a produção  
e o consumo de mercadorias se organizam de acordo com a estrutura do espaço geográfico. 
Caso o rendimento, de modo geral, não tenha sido suficiente, selecione previamente alguns 
mapas ou gráficos de médias salariais no Brasil nos últimos anos. No site do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acesse o Atlas geográfico escolar (disponível em: 
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99345.pdf>. Acesso em: 12 out. 2018). 
Nesse atlas, na página 136 há o mapa “Distribuição espacial da indústria”; e na página 123  
há o mapa “Rendimento médio mensal domiciliar”. Projete os mapas ou os gráficos ou,  
na ausência desse recurso, imprima-os e mostre aos alunos. Promova uma discussão pautada 
nas vantagens obtidas pelos grandes empreendedores ao instalar suas indústrias em locais 
de baixos salários. Debata também a necessidade da rede de transporte para garantir 
mercados assalariados que possam consumir os produtos desse processo. Essa atividade 
pretende ampliar o conhecimento dos alunos sobre o tema objeto da questão. 

 

  

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99345.pdf


 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

2º bimestre – Gabarito 

4. Leia o texto a seguir: 

A greve dos caminhoneiros desde o início da semana, com bloqueio nas  

estradas, tem provocado transtornos em todo o País. Mesmo com o acordo firmado 

entre o Governo do Brasil e a categoria, nessa quinta-feira (24), a rotina dos brasileiros 

continua afetada. Alta nos preços dos alimentos, falta de combustível nas bombas  

e paralisação dos transportes públicos são algumas das consequências, que começam 

a atingir até as escolas. 

GOVERNO DO BRASIL. Saiba as consequências da greve dos caminhoneiros para a população, 25 maio 2018.  

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/economia-e-financas/2018/05/saiba-as-consequencias-da-greve-dos-

caminhoneiros-para-a-populacao>. Acesso em: 4 out. 2018. 

Em razão da greve conhecida como “crise do diesel”, diversos setores da economia e da sociedade 
sofreram impactos por dependerem de um determinado modal de transporte, que é o meio mais 
utilizado hoje no Brasil, principalmente para o transporte de cargas. Aponte qual é esse modal de 
transporte e cite ao menos uma das principais características desse modal. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Desigualdade social e o trabalho 

Habilidade 
(EF07GE07) Analisar a influência e o papel das redes de transporte e comunicação  
na configuração do território brasileiro. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C6/U3 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos indiquem que o modal utilizado é o transporte rodoviário. Esse 
modal é responsável por mais da metade da matriz do transporte de cargas e passageiros 
no Brasil. Além disso, almeja-se que citem ao menos uma de suas características, que 
podem ser: é o meio de transporte mais caro para longas distâncias; consome mais 
energia; sua eficiência depende da conservação das estradas; entre outras. 

 
É possível que surjam outras respostas, que não contemplem o transporte rodoviário 
como o responsável pela maior parte da matriz de transporte nem citem corretamente 
ao menos uma das características relacionadas a esse meio de transporte. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão objetiva avaliar a habilidade dos alunos de identificar as características da  
principal matriz de transportes de cargas no Brasil. Se, de modo geral, os resultados forem 
insatisfatórios, selecione previamente algumas notícias sobre os impactos da crise do diesel no 
Brasil, principalmente nas grandes cidades. Projete as imagens ou, na ausência desse recurso, 
distribua cópias impressas aos alunos, a fim de promover uma discussão sobre a dependência 
da sociedade e da economia na atualidade para com o transporte rodoviário no país. Solicite 
aos alunos, como tarefa de casa, que pesquisem e comparem a distribuição da matriz de 
transportes brasileira com a de outros países. Essa atividade tem o intuito tanto de reforçar  
o entendimento quanto de ampliar o conhecimento dos alunos sobre o transporte de cargas. 
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5. Observe os gráficos a seguir: 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

População absoluta  
dos estados nordestinos 

Densidade demográfica  
dos estados nordestinos 

  
Elaborados com base em IBGE. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/>. Acesso em: 3 out. 2018. 

Aponte qual estado nordestinos tem a maior população absoluta e qual tem a menor. Também 
indique o que tem a maior densidade demográfica e o que tem a menor. 

 

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 C8/U4 

Grade de correção 

✓ 
Espera-se que os alunos apontem os seguintes estados: maior população absoluta – 
Bahia; menor população absoluta – Sergipe; maior densidade demográfica – 
Alagoas; menor densidade demográfica – Piauí. 

 
É possível que apareçam respostas que não relacionem corretamente os dados 
solicitados, invertendo estados ou inserindo outros, o que revela uma interpretação 
equivocada dos gráficos apresentados. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é verificar se os alunos, a partir da análise de representações gráficas, 
obtêm corretamente os dados solicitados. Caso os resultados, de modo geral, não tenham 
sido os esperados, selecione previamente dados referentes à demografia brasileira e 
transcreva-os na lousa. Solicite, então, que os alunos construam diversos tipos de gráficos.  
Se necessário, oriente-os individualmente durante a realização da atividade, esclarecendo  
as dúvidas que possam surgir. Essa atividade contribui para aprimorar a habilidade dos 
alunos de interpretar representações gráficas e extrair delas os respectivos dados. 
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6. Leia os textos a seguir: 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: Síntese de Indicadores 2005 

Como resultado dos movimentos migratórios, em 2005, as pessoas não 

naturais do município de residência representavam 40,2% da população do País e as 

não naturais da Unidade da Federação de moradia, 16,3%. [...] A proporção de pessoas 

não naturais da Unidade da Federação de residência ficou em apenas 7,9% na Região 

Nordeste, situou-se em 23,0% na Norte e atingiu 36,5% na Centro-Oeste. 

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), 2005. Disponível em: <http://bit.ly/2OyNmdv>. Acesso em: 21 out. 2018. 

 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: Síntese de Indicadores 2015 

Em 2015, as estimativas de migração mostraram que as pessoas não naturais 

em relação à Unidade da Federação de residência somavam um contingente de   

31,4 milhões, representando 15,3% da população do País. [...] A Região Nordeste, por 

sua vez, registrou os menores percentuais de pessoas não naturais, tanto em relação 

à Unidade da Federação (7,2%) como em relação ao município de residência (30,4%). 

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), 2015. Disponível em: <http://bit.ly/2OBJ4C7>. Acesso em: 21 out. 2018. 

A comparação entre os resultados das Pnads 2005 e 2015 sobre os fluxos migratórios do Nordeste 
revelam que os grupos migrantes: 

a) direcionaram-se predominantemente para as regiões Centro-Oeste e Sul. 

b) direcionaram-se predominantemente para o Nordeste, na busca de uma melhor qualidade 

de vida. 

c) que se dirigiram ao Nordeste constituem o menor contingente entre as regiões brasileiras. 

d) que se dirigiram ao Nordeste mudaram significativamente ao longo da década de amostragem 

das pesquisas. 
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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 C8/U4 

Justificativas 

a 
Segundo os textos-base, não há indicação do direcionamento desse fluxo populacional 
para outras regiões do país e a região Sul não é citada; portanto, esta informação  
não é dedutível. 

b 
Os fluxos migratórios analisados pelas Pnads de 2005 e 2015 que se direcionam  
à região Nordeste não são predominantes, já que essa região “registra os menores 
percentuais de pessoas não naturais”.  

c 

Os fluxos migratórios que buscam a região Nordeste estão em último lugar em relação 
aos fluxos presentes no território nacional, tanto em 2005 quanto em 2015, como 
apontado pela pesquisa. Essa situação demonstra falta de atração migratória na  
região Nordeste. 

d 
Os fluxos migratórios da região Nordeste sofreram poucas alterações ao longo da 
década de pesquisas realizadas pelo IBGE por meio da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é aferir a habilidade dos alunos em analisar os fluxos migratórios  
e associá-los às características da região Nordeste. Se o rendimento na atividade, em geral, 
revelou-se inferior ao esperado, apresente outros dados aos alunos sobre migrações entre 
regiões brasileiras em diferentes momentos históricos. Uma sugestão é acessar os dados 
apresentados no livro Migrações nordestinas no século 21: um panorama recente, 
organizado por Ricardo Ojima e Wilson Fusco e publicado em 2015 (disponível em: 
<http://pdf.blucher.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/openaccess/migracoes-
nordestinas/completo.pdf>. Acesso em: 19 out. 2018). Na seleção dos dados, dê destaque  
ao uso de tabelas e gráficos dos fluxos migratórios que envolvam a região Nordeste. 
Posteriormente, apresente os dados à classe e promova uma conversa com os alunos sobre  
a influência das condições socioeconômicas de um local em seu processo demográfico  
e migratório. Dessa forma, os alunos desenvolverão a habilidade de análise de dados  
e realizarão uma associação entre migração e características do local. 

 
  

http://pdf.blucher.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/openaccess/migracoes-nordestinas/completo.pdf
http://pdf.blucher.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/openaccess/migracoes-nordestinas/completo.pdf
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7. Observe a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Elevador Lacerda, Salvador (BA), 2006. 

Três entre as dez maiores cidades brasileiras situam-se no litoral nordestino. As explicações para 
a alta densidade demográfica no litoral do Nordeste, quando comparada com a das demais 
localidades da região, ocorre por causa de fatores históricos da ocupação. Contudo, isso se reforça 
na atualidade em razão: 

a) da presença de indústrias e de serviços, concentradas nas grandes regiões metropolitanas. 

b) do clima litorâneo atrativo e das oportunidades informais de trabalho. 

c) da alta produção açucareira voltada ao mercado externo e das facilidades de escoamento. 

d) da alta da geração de empregos observada no Nordeste durante todo o século XX. 
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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 C8/U4 

Justificativas 

a 
A concentração populacional na faixa litorânea nordestina, atualmente, é reforçada 
pela presença de indústrias e de serviços e pela localização de importantes regiões 
metropolitanas, que se configuram como fatores de atração na região. 

b 
O clima e as oportunidades informais de trabalho não se relacionam com a atratividade 
nem explicam a alta densidade demográfica no Nordeste. 

c 
A alta produção açucareira e as facilidades de escoamento não se relacionam com  
a atualidade, mas sim com a formação histórica da região. 

d 
Durante o século XX, na realidade, houve insuficiência na geração de empregos  
no Nordeste. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo dessa questão é avaliar se os alunos compreenderam os fatores responsáveis 
pelos adensamentos populacionais na região litorânea do Nordeste. Caso os resultados 
esperados, de modo geral, não tenham sido alcançados, selecione previamente fotos das 
capitais nordestinas e dados sobre a prestação de serviços e as principais indústrias 
instaladas no litoral do Nordeste. Projete as imagens ou, na ausência desse recurso, imprima 
cópias para distribuí-las aos alunos. Com a participação dos alunos, direcione uma análise 
sobre o material selecionado, de modo a promover uma discussão sobre os fatores atrativos 
e os fatores repulsivos que as regiões podem ter e que configuram a elas maior ou menor 
densidade demográfica. Oriente-os a registrar suas conclusões em um resumo a ser 
elaborado no caderno. Essa atividade visa aprimorar o entendimento dos alunos sobre  
os fatores que influenciam a distribuição territorial da população brasileira. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

2º bimestre – Gabarito 

8. Observe a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Usina São Martinho, Pradópolis (SP), 2011. 

As agroindústrias representam a ligação entre as atividades agropecuárias e industriais. Indique, 
entre as características elencadas a seguir, qual delas representa a agroindústria no Brasil. 

a) A agroindústria é responsável pelo afastamento entre o campo e a cidade. 

b) A agroindústria não se estabelece no setor pecuário, mas somente no agrícola. 

c) A agroindústria industrializa produtos rurais, cultivados pela empresa ou comprados de 

fornecedores. 

d) Os fornecedores da agroindústria não recebem assistência técnica nem precisam alterar sua 

produção. 
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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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C7/U3 

Justificativas 

a A agroindústria é, na realidade, responsável pela integração entre o campo e a cidade. 

b A agroindústria pode se estabelecer tanto na agricultura quanto na pecuária. 

c A agroindústria é responsável por industrializar produtos agrícolas. 

d 
Quando se tornam fornecedores da agroindústria, os produtores passam a receber 
assistência técnica e insumos 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo dessa questão é avaliar se os alunos assimilaram o conceito de agroindústria  
e suas características principais. Caso o rendimento, de modo geral, mostre-se insuficiente, 
peça aos alunos que pesquisem, na internet ou na biblioteca, notícias relacionadas ao setor 
agropecuário e as tragam para sala de aula. Troque as notícias trazidas pela turma entre 
grupos diferentes, de até três integrantes, e promova debates entre os alunos acerca das 
notícias apresentadas: suas problemáticas e implicações na dinâmica econômica e social 
brasileira. Essa atividade permite que os alunos aprofundem o conhecimento sobre  
a integração entre agropecuária e indústria. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

2º bimestre – Gabarito 

9. Observe a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons  

 

Porto de Manaus (AM), 2011. 

Sobre o modal de transporte aquaviário, ilustrado na fotografia apresentada, é possível afirmar 
que ele: 

a) é a principal matriz de transporte, responsável por mais de 50% do transporte de cargas no 

território brasileiro. 

b) utiliza comercialmente menos de 50% das vias internas navegáveis existentes no território 

brasileiro. 

c) é a matriz de transporte mais rápida, superando o transporte aéreo, rodoviário e ferroviário. 

d) só se estabelece por meio da cabotagem, de porto a porto, no território brasileiro. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

2º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

Desigualdade social e o trabalho 

Habilidade 
(EF07GE07) Analisar a influência e o papel das redes de transporte e comunicação  
na configuração do território brasileiro. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C6/U3 

Justificativas 

a A matriz de transporte mais utilizada no Brasil é a do transporte rodoviário. 

b 
O Brasil tem por volta de 21 mil quilômetros de vias navegáveis, das quais menos  
da metade é utilizada comercialmente. 

c A matriz de transporte mais rápida é, na realidade, a de transporte aéreo. 

d 
O transporte aquaviário pode se estabelecer por meio da cabotagem, mas também  
no longo curso. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo dessa questão é avaliar o conhecimento dos alunos acerca da matriz de 
transportes brasileira. Se, em geral, os resultados não forem os esperados, solicite que os 
alunos se reúnam em quatro grupos e designe a cada um deles uma matriz de transporte 
brasileira. Oriente-os a pesquisar notícias que fundamentarão os debates em sala de aula.  
Na aula seguinte, promova uma discussão com base nas notícias selecionadas pelos alunos, 
direcionando os argumentos para a necessidade de redistribuir a matriz de transportes  
de carga no Brasil e as possibilidades a serem exploradas. O objetivo dessa atividade é os 
alunos assimilarem que a matriz de transportes brasileira pode ser aprimorada, de modo  
a reduzir custos e aumentar a segurança, propiciando mais benefícios à população e ao país. 

 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

2º bimestre – Gabarito 

10. Observe a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Caatinga, Queimadas (PB), 2016.  

O Sertão é a mais extensa das sub-regiões nordestinas e muito característico pela sua semiaridez. 
Entre outros, um dos fatores físicos que consegue explicar a semiaridez dessa sub-região é a: 

a) baixa latitude, ou seja, a proximidade com a linha do equador. 

b) presença de grandes rios, como o São Francisco e o Amazonas. 

c) extensiva produção açucareira, responsável pelo esgotamento do solo. 

d) presença de serras próximas ao litoral, que dificultam a passagem da umidade dos oceanos 

para o interior do continente. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

2º bimestre – Gabarito 

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 C9/U4 

Justificativas 

a A baixa latitude não explica a semiaridez no Sertão nordestino. 

b Os rios citados não influenciam a dinâmica dessa sub-região. 

c A produção açucareira não teve relação com a semiaridez. 

d 
As serras dificultam a passagem da umidade do oceano até o Sertão nordestino  
e constituem um dos fatores que explicam a semiaridez no Nordeste. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão tem como objetivo avaliar a compreensão dos alunos acerca da dinâmica 
geoambiental que se estabelece no território brasileiro. Caso o rendimento, em geral, seja 
insuficiente, solicite aos alunos que se dividam em grupos de até quatro integrantes, a fim  
de estudarem as sub-regiões do Nordeste. Esclareça que cada grupo apresentará para os 
demais colegas as características físicas de uma sub-região, relacionando-as com notícias  
ou dinâmicas sociais que ocorrem na localidade em análise. Essa atividade tem como 
propósito aprofundar o conteúdo sobre a biodiversidade na região nordestina. 

 


