
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

2º bimestre – Gabarito 

1. Leia o texto a seguir. 

 

Consumidores no Rio de Janeiro poderão comprar, a partir da semana que 

vem, tomates sem resíduos de agrotóxico. O sistema Tomatec (tomate 

ecologicamente cultivado) é desenvolvido pela Embrapa [Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária]. 

[...] Um dos focos é a conservação do solo com plantio direto e rotação de 

culturas, ou seja, com manejo adequado para não degradar o solo. O sistema prioriza 

também a eficiência de água.  

Disponível em: <www.ebc.com.br/tecnologia/2015/07/alternativa-mais-saudavel-de-tomate-chega-mercados-do-rio-de-janeiro>. 

Acesso em: 9 ago. 2018. 

 

a) Descreva a técnica de rotação de culturas, citada no texto. 

b) Explique de que forma essa técnica auxilia na conservação de solos. 

 

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 C6/U3 

Grade de correção 

100% 

O aluno, no item a, explicou como é realizada a técnica de rotação de culturas, ou 
seja, por meio da alternância entre os tipos de produtos cultivados em uma mesma 
área. No item b, ele explicou que a técnica é utilizada para poupar nutrientes, já que 
cada cultivo retira do solo diferentes nutrientes.  

50% 

O aluno descreve apenas o funcionamento da técnica destacada no texto, mas não 
explica como ela funciona na conservação dos solos. Ou, então, compreende que se 
trata de uma técnica utilizada para poupar nutrientes, sem explicar, contudo, como 
funciona. 

0% 
O aluno não compreende como essa técnica funciona, nem como ela age na 
conservação dos solos.  
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2. Leia o texto a seguir. 

 

Nos espaços urbanos, sobretudo no caso das grandes cidades, as temperaturas 

do ar, em média, geralmente são maiores nas áreas centrais, com grande quantidade 

de construções, e menores nas áreas periféricas, próximas a espaços rurais, sejam eles 

agrícolas, com pastagens ou com vegetação natural. 

 

Identifique o fenômeno climático descrito no texto e indique quais são as características presentes 
na cidade que se relacionam com sua ocorrência. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Atividades humanas e dinâmica climática 

Habilidade 
(EF06GE13) Analisar consequências, vantagens e desvantagens das práticas humanas na 
dinâmica climática (ilha de calor etc.). 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C8/U4 

Grade de correção 

100% 

O aluno identificou e analisou corretamente o fenômeno da ilha de calor, 
considerando que ambientes onde ocorrem modificações significativas e de grandes 
proporções pela sociedade, como asfaltamento, construção de numerosas 
edificações, inclusive prédios altos (verticalização), diminuição de áreas verdes e 
canalização das águas, estão sujeitos a maior retenção de calor. Nessas áreas 
centrais das grandes cidades, o calor não se dissipa, formando ilhas de calor que 
apresentam temperaturas mais elevadas do que aquelas dos ambientes que 
mantêm a cobertura vegetal e os cursos de agua preservados.  

50% 
O aluno identifica o fenômeno, mas não o relaciona à quantidade de prédios e ao 
asfaltamento, elementos que dificultam a dissipação do calor em áreas urbanas, no 
que se refere às áreas verdes.  

0% O aluno não soube identificar nem analisar o fenômeno da ilha de calor.  
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3. Leia o texto abaixo. 

 

A área de solos produtivos é limitada. O seu uso e manejo inadequados 

acarretam degradação e perda significativa de sua fertilidade e capacidade produtiva. 

Estima-se que, nos últimos cinquenta anos, a quantidade de terra agricultável per 

capita diminuiu cerca de 50% no mundo. Cerca de 33% das terras são consideradas 

como tendo alto ou médio grau de degradação, devido à erosão, salinização, 

compactação, impermeabilização e poluição química. 

Disponível em: <www.governancadosolo.gov.br>. Acesso em: 9 ago. 2018. 

 

Dê exemplos e explique como diferentes formas de manejo do solo pelo ser humano podem 
influenciar na degradação ou auxiliar na conservação do solo.  

 

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 C6 e C7/U3 

Grade de correção 

100% 

O aluno explicou ao menos duas formas de manejo do solo, uma que causa a 
degradação do terreno e outra que auxilia na sua conservação. No primeiro caso, ele 
pode citar, por exemplo, que a erosão é acelerada pelo ser humano quando é 
retirada a cobertura vegetal do solo, uma vez que esta ameniza a força do impacto 
da água da chuva. No segundo caso, podem-se mencionar formas de cultivo que 
retardam os processos erosivos, como o terraceamento e as curvas de nível, por 
exemplo. Quanto ao terraceamento, o aluno pode explicar que é uma técnica que 
faz com que a água escoe com menos velocidade, reduzindo o impacto no terreno e 
removendo menos sedimentos do solo. As curvas de nível, por sua vez, auxiliam na 
redução da lixiviação do solo e, portanto, na diminuição de processos de erosão.  

50% 
O aluno abordou como as formas de uso do solo podem contribuir para a 
degradação ou conservação desse recurso, mas não contemplou as duas explicações 
na resposta.  

0% 
O aluno não explicou como as formas de uso do solo podem influenciar na 
degradação ou na conservação desse recurso ou apresentou uma explicação 
equivocada.  
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4. Leia o trecho abaixo. 

 

Existem várias causas para as enchentes. Pode ser por causa de desmatamento 

de encostas e assoreamento dos rios, acúmulo de lixo nos bueiros e rios que 

prejudicam o escoamento da água, insuficiência da rede de galerias pluviais e 

pavimentação de ruas e construção de calçadas, reduzindo a superfície de infiltração. 

PORTAL DO GOVERNO. Chuvas de verão: redobre os cuidados com enchentes e inundações. Disponível em: 

<www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/chuvas-de-verao-redobre-os-cuidados-com-enchentes-e-inundacoes>. 

 Acesso em: 2 ago. 2018.  

Aponte as consequências das enchentes, indicando também os agentes responsáveis por sua 
ocorrência. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Atividades humanas e dinâmica climática 

Habilidade 
(EF06GE13) Analisar consequências, vantagens e desvantagens das práticas humanas na 
dinâmica climática (ilha de calor etc.). 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C8/U4 

Grade de correção 

100% 

O aluno foi capaz de analisar e identificar as enchentes como causadoras de vários 
problemas para o meio urbano, como inundação de casas e de ruas, além de 
problemas relacionados à mobilidade urbana. Também reconheceu que os 
principais responsáveis pela ocorrência de enchentes são os seres humanos, que 
ocupam o espaço sem planejamento urbano, causam a impermeabilização do solo, 
ocupam áreas irregulares, provocam desmatamento e o assoreamento de rios e 
lançam lixo que entopem bueiros.  

50% 
O aluno analisou e identificou os problemas causados pelas enchentes, mas não 
consegue relacionar sua ocorrência à ação antrópica. 

0% 
O aluno não compreendeu quais são as consequências e os causadores das 
enchentes. 
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5. Observe as imagens abaixo. 

Ilustra Cartoon/Arquivo da editora 

 
1989 

 

 
1991 

Representação de vista aérea de um local antes da construção de um shopping center e depois dela.  

Identifique as mudanças observadas na paisagem e explique por que os seres humanos fazem esse 
tipo de intervenção no ambiente.  

 

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 C6/U3 e C8/U4 

Grade de correção 

100% 

O aluno explicou as transformações verificadas na paisagem, apontando a 
diminuição da área verde como resultado da construção de um shopping center e a 
verticalização do espaço, indícios da expansão urbana. Conforme se expandem os 
espaços urbanos, a demanda por moradias, produtos e serviços cresce, e áreas 
verdes são constantemente afetadas por esse processo. 

50% 
O aluno explicou as mudanças identificadas nas imagens, mas não percebeu que 
elas são causadas pela expansão e pelo aumento dos espaços urbanos.  

0% 
O aluno não identificou as transformações das paisagens decorrentes da interação 
humana com a natureza.  
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6. Elabore um esquema que represente o planeta Terra e suas três principais camadas. Em seguida, 
nomeie cada uma delas.  

 

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 C6 e C7/U3 

Grade de correção 

100% 
O aluno desenha um modelo representando um corte do planeta Terra e é capaz de 
identificar corretamente as áreas que correspondem à crosta, ao manto e ao núcleo.  

50% 
O aluno desenha o esquema e identifica corretamente duas das três camadas 
principais. 

0% 
O aluno não consegue esquematizar ou identificar as camadas, fazendo confusão 
entre elas. Portanto, não desenvolveu a habilidade.  

 

7. Observe a imagem. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Písac, cidade peruana, 2007. 

Assinale a alternativa que relaciona corretamente a forma de cultivo apresentada e sua descrição.  

a) Afolhamento. Consiste na divisão do terreno em três partes a fim de que uma delas 

permaneça em repouso para recuperar as propriedades do solo retiradas com as colheitas 

anteriores.  

b) Terraceamento. Consiste na alternância entre os tipos de produtos cultivados numa mesma 

área.  

c) Rotação de culturas. Consiste no aproveitamento dos desníveis próprios do terreno, a fim de 

evitar processos erosivos decorrentes do escoamento superficial da água.  

d) Terraceamento. Consiste na construção de terrações em uma área inclinada a fim de reduzir 

a velocidade do escoamento da água da chuva, diminuindo a erosão do solo.  
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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 C6/U3 

Justificativas 

a 
Embora a técnica denominada afolhamento consista na divisão do terreno em três 
partes, a fim de que uma delas permaneça em repouso, a imagem não retrata 
necessariamente esse tipo de cultivo.  

b 
O terraceamento não consiste na alternância entre os tipos de produtos cultivados 
numa mesma área. A técnica correspondente a essa explicação é a rotação de culturas.   

c 
A explicação está relacionada à técnica denominada curvas de nível, e não à rotação de 
culturas.   

d 
O aluno reconheceu a técnica apresentada na imagem e a explicação correspondente a 
essa forma de cultivo.   

 

8. Como é possível observar na imagem abaixo, a intervenção humana na natureza para a formação 
das cidades está sujeita a alguns efeitos. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Deslizamento de encosta na Índia, em 2017.  

Entre as ações humanas que podem influenciar o deslizamento de encosta está: 

a) a utilização de meios ilegais para distribuir eletricidade. 

b) a retirada da vegetação para a construção das casas. 

c) o assoreamento de rios.  

d) a deposição de lixo em locais não permitidos.  
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Objeto(s) 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 C7/U3 

Justificativas 

a 

A utilização de meios ilegais de distribuição de energia não acelera o deslizamento de 
terra, pois a passagem de fios não interfere no movimento de massa da encosta. O 
aluno que seleciona esta alternativa não compreende como funciona o processo 
erosivo. 

b 

Para a construção de casas, desmatam-se terrenos. As raízes das plantas, que são 
retiradas, servem como sustentação para o solo de uma encosta, diminuindo os riscos 
de deslizamento. Portanto, essa ação humana acelera o processo erosivo, que pode 
ocasionar deslizamentos. Desta forma, o aluno identificou corretamente a ação 
humana que pode influenciar no deslizamento.  

c 
O assoreamento ocorre nas margens dos rios e não tem relação com o deslizamento de 
terras.  

d 
A deposição de lixo em lugares inadequados gera problemas como enchentes e 
poluição de rios, mas não necessariamente acelera a erosão nas encostas. O aluno que 
seleciona esta alternativa confunde os problemas ambientais urbanos estudados.  

9. Observe o esquema a seguir. Trata-se de uma forma de representação do relevo chamada curva 
de nível. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Exemplo de esquema de curvas de nível.  

a) A maior proximidade das curvas de nível indica que o terreno é mais ou menos íngreme?  

b) Elabore um esquema simples, semelhante ao apresentado, que simule a variação de altitude 

do relevo da região onde se situa a escola em que você estuda.  
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Objeto(s) 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 C7/U3 

Grade de correção 

100% 
O aluno compreendeu que, quanto mais próximas as linhas das curvas de nível, mais 
íngreme é o terreno. Além disso, elaborou corretamente o perfil topográfico e as 
curvas de nível correspondentes ao relevo do lugar onde se situa a escola.  

50% 
O aluno compreendeu que, quanto mais próximas as linhas das curvas de nível, mais 
íngreme é o terreno. Entretanto, não soube elaborar um perfil topográfico e as 
curvas de nível correspondentes ao relevo do lugar onde se situa a escola.  

0% 
O aluno não compreendeu a relação entre a distância das curvas de nível e a 
inclinação do terreno e não soube elaborar o perfil topográfico correspondente ao 
relevo do lugar onde se situa a sua escola.  

 

10. Leia o texto abaixo. 

 

Um dos maiores problemas ambientais que podem afetar as grandes cidades 

e suas áreas próximas é a chuva ácida. A acidez é provocada principalmente pela 

liberação de gases pelas indústrias e pelo escapamento dos veículos. Quando os gases 

poluentes sobem para a atmosfera, entram em contato com as precipitações (chuva). 

Ao atingir a Terra, as gotas de chuva carregam os gases, formando a chuva ácida. 

Entre as consequências do tipo de chuva abordado no texto, está a: 

a) poluição atmosférica. 

b) formação de nuvens de poluição. 

c) poluição de rios e lagos. 

d) retirada de nutrientes dos solos. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Atividades humanas e dinâmica climática 

Habilidade 
(EF06GE13) Analisar consequências, vantagens e desvantagens das práticas humanas na 
dinâmica climática (ilha de calor etc.).  

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C8/U4 

Justificativas 

a A poluição atmosférica e as nuvens de poluição são as causas das chuvas ácidas, e não 
suas consequências. b 

c 
O aluno compreende que, quando a água proveniente de chuvas ácidas cai em rios e 
lagos, leva poluição para eles. 

d A chuva ácida não é responsável direta pela retirada de nutrientes do solo.  
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Sugestões para retomada da aprendizagem 

 

Verificar o rendimento escolar do aluno, ou seja, avaliar os conhecimentos e habilidades 

adquiridos por ele, é um processo que não se limita à aplicação de provas formais escritas. Diversas 

atividades, como experimentos, produções de texto, pesquisas, apresentações, rodas de conversa, 

entre outras, tornam o ensino-aprendizagem mais eficiente e se mostram, ao mesmo tempo, 

excelentes instrumentos para aferir a progressão individual. Nesse sentido, o processo de avaliação 

deve considerar que os conhecimentos e as habilidades são adquiridos pelos alunos de maneira 

contínua e acumulativa.  

A avaliação é a principal ferramenta de que o docente dispõe para verificar a qualidade do 

aprendizado. Além disso, oferece subsídios para reorientar sua proposta de ensino e repensar seu plano 

de trabalho. A avaliação é interessante também para o aluno, que passa a conhecer suas próprias 

necessidades e pode desenvolver uma postura ativa no desenvolvimento de seus conhecimentos. Ainda, 

é de interesse dos pais/responsáveis, que zelam pela educação do aluno, e de toda a equipe docente da 

escola, que deve assegurar o desenvolvimento do aluno e acompanhá-lo em seu percurso acadêmico.  

Por fim, a avaliação pode indicar a necessidade da retomada da aprendizagem de algum 

conteúdo. Com o objetivo de que todos os alunos consigam desenvolver as habilidades previstas para 

este bimestre antes de prosseguir com os estudos, apresentamos, a seguir, algumas propostas para 

reorientar o planejamento em sala de aula:  

 

• EF06GE07 − Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do 
surgimento das cidades. 

O objetivo dessa habilidade é tornar os alunos capazes de explicar as mudanças que ocorreram 

na interação humana com a natureza em decorrência do surgimento das cidades. nessa habilidade, a 

turma pode comparar diferentes modos de interação entre os seres humanos e a natureza, 

compreender os fatores que desencadearam mudanças nessa relação e perceber suas consequências. 

Atividade 

Para os alunos que não conseguiram desenvolver essa habilidade, apresente duas fotografias 

de um mesmo local que passou por mudanças antrópicas, uma anterior a ele e a outra, posterior. Na 

sequência, peça que apontem as modificações verificadas, assim como os causadores das 

modificações, de forma que consigam perceber que os seres humanos são os responsáveis pelas 

transformações daquelas paisagens. Por fim, discuta em sala de aula as possíveis ações reparadoras 

de alguns desses processos ou modos de evitá-los no local de vivência. Dessa forma, espera-se que os 

alunos compreendam mais detalhadamente os impactos das ações antrópicas, a maneira como elas  

se refletem no local de vivência e as soluções possíveis para solucionar tais processos. 
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• EF06GE09 − Elaborar modelos tridimensionais, blocos-diagramas e perfis topográficos e 
de vegetação, visando à representação de elementos e estruturas da superfície terrestre.  

Essa habilidade requer que o aluno seja capaz de elaborar modelos de representação, como 

modelos tridimensionais, blocos-diagramas e perfis topográficos e de vegetação, com a finalidade de 

representar os elementos estruturais da superfície ou da parte interna do planeta Terra. É igualmente 

importante o desenvolvimento da habilidade de interpretar assertivamente as representações 

elaboradas por outras pessoas.  

Atividade 

Elabore, com a colaboração dos alunos, um perfil topográfico a partir de um mapa de curva de 

nível. Primeiro, retome um exemplo de curvas de nível e explique como elas funcionam. Então, 

entregue a cada aluno uma folha com um exemplo de curvas de nível desenhado na parte de baixo, 

com espaço em branco na parte superior para que eles possam elaborar o perfil topográfico. 

Reproduza o desenho das curvas na lousa e construa o perfil topográfico passo a passo. Dê tempo 

suficiente para que os alunos sigam as instruções nas próprias folhas. 

Também é possível elaborar, em conjunto com os alunos, uma maquete baseada na 

representação do relevo em curvas de nível ou em bloco-diagrama.  

 

• 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. 

Essa habilidade consiste em proporcionar aos alunos a capacidade de explicar como 

acontecem as diferentes formas de apropriação e usos dos recursos naturais e em averiguar e concluir 

as vantagens de desvantagens que cada um apresenta.  

Atividade 

Caso os alunos não tenham desenvolvido essa habilidade, faça uma breve apresentação das 

diferentes formas de cultivo contempladas no livro didático. Para isso, exiba as imagens do próprio 

livro ou faça uso de uma projeção. Separe a sala em cinco ou seis grupos e atribua uma forma de cultivo 

para cada um. Oriente-os a desenvolver uma pesquisa, em casa ou no laboratório de informática da 

escola, sobre a forma de cultivo que coube ao grupo. Esclareça que eles devem buscar características 

gerais, vantagens e desvantagens de cada técnica. Na aula seguinte, eles devem se reunir em grupos 

novamente e apresentar os resultados para a turma. Depois das apresentações, estimule comparações 

com as formas de cultivo mostradas por outros grupos. 
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• EF06GE13 − Analisar consequências, vantagens e desvantagens das práticas humanas na 
dinâmica climática (ilha de calor etc.). 

Essa habilidade pretende levar o aluno a analisar o modo como as atividades humanas podem 

influenciar a dinâmica climática do planeta. Isso permitirá compreender as consequências e julgar 

criticamente as ações humanas realizadas no ambiente. 

Atividade 

Caso os alunos não tenham desenvolvido essa habilidade de maneira satisfatória, pode-se 

recorrer a uma atividade que mostre visualmente mudanças resultantes de práticas humanas. 

Valendo-se de um conjunto de imagens ou de gráficos que evidenciem mudanças de temperatura ou 

contrastes entre áreas urbanas que conservam áreas verdes e rios e outras em que a urbanização foi 

mais intensa, peça que eles apontem as transformações ocasionadas pelo ser humano em sua relação 

com a natureza. Em seguida, solicite que tentem deduzir as consequências que cada processo 

provocou na natureza e na dinâmica climática do local. Para os casos de consequências negativas, 

discuta formas de reparar o dano causado. Ao final do processo, convide-os a registrar as conclusões 

no caderno. Espera-se, assim, que os alunos se tornem capazes de relacionar as ações humanas e seus 

impactos na natureza, considerando as consequências e possíveis formas de reparação. 


