
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

2º bimestre – Gabarito 

Observe a imagem a seguir, que faz referência ao movimento de translação, e responda às 
questões 1 e 2. 

Reprodução/NASA 

 

Movimento de translação da Terra 

1. Explique como o movimento da Terra apresentado na imagem interfere na formação de 
diferentes padrões climáticos. 
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Geografia – 6º ano 
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Objeto de 
conhecimento 

Relações entre os componentes físico-naturais 

Habilidade 
(EF06GE03) Descrever os movimentos do planeta e sua relação com a circulação geral da 
atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões climáticos.  

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C5/U2 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos apontem que, durante o movimento de translação, a 
posição da Terra em relação ao Sol muda ao longo de um ano. Esse movimento, 
associado à inclinação constante do eixo de rotação e a forma do planeta, resulta na 
distribuição irregular de raios solares e calor sobre a superfície terrestre nos 
hemisférios norte e sul. A variação da incidência dos raios solares define as 
características do clima de cada região e o movimento de translação, associado à 
inclinação do eixo do planeta, define as quatro estações climáticas do ano. 

50% 
Algumas respostas podem ter explicado o movimento de translação da Terra, mas 
sem contemplar sua relação com a variação dos padrões climáticos verificados, por 
períodos, nas diferentes regiões. 

0% 
É possível surgirem respostas diferentes, que não tenham apontado que o 
movimento de translação, associado ao eixo de inclinação e a forma da Terra, 
influencia na formação de diferentes padrões climáticos.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é avaliar a habilidade dos alunos de associar os movimentos que a 
Terra realiza, o seu eixo de inclinação e sua forma aos climas existentes nos diferentes locais 
do planeta. Caso esse objetivo não tenha sido alcançado, se possível, apresente à turma um 
vídeo explicativo sobre os movimentos do planeta. Sugere-se a apresentação do vídeo sobre 
a Terra produzido pela TV Escola (a partir de 3’15’’. Disponível em: 
<https://tvescola.org.br/tve/video/abc-da-astronomia-terra>. Acesso em: 15 set. 2018). 
Converse com os alunos sobre os movimentos do planeta e ressalte que a natureza é 
composta por um sistema indissociável, a exemplo do movimento de translação e sua 
influência nas características climáticas nos diferentes locais do planeta. Se não houver as 
condições necessárias para a realização da atividade proposta, demonstre os movimentos do 
planeta com a ajuda de um globo terrestre e uma lanterna simbolizando o Sol, sempre 
contando com a participação da turma. Assim, essa atividade viabiliza que os alunos 
constatem, com maior riqueza de detalhes e de maneira concreta, os movimentos realizados 
pela Terra e sua relação com os padrões climáticos. 

  

https://tvescola.org.br/tve/video/abc-da-astronomia-terra
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2. Os movimentos terrestres, o eixo de inclinação do planeta e a sua forma interferem na circulação 
geral da atmosfera. Com base nisso, explique como a distribuição desigual da energia vinda do 
Sol na superfície terrestre interfere na circulação geral da atmosfera. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Relações entre os componentes físico-naturais 

Habilidade 
(EF06GE03) Descrever os movimentos do planeta e sua relação com a circulação geral da 
atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões climáticos. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C5/U2 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos apontem que as áreas próximas ao Equador são formadas 
por uma zona de baixa pressão atmosférica, uma vez que recebem alta incidência 
solar e, portanto, o ar aquecido pela superfície se torna mais leve e tende a subir. 
Essas áreas recebem ventos que sopram dos trópicos (alta pressão) para as áreas de 
baixa latitude (baixa pressão), os quais são chamados de ventos alísios. Há também 
os ventos contrários, do Equador para os trópicos, que se resfriam à medida que se 
elevam e são denominados contra-alísios.  

50% 
Há a possiblidade de que algumas respostas expliquem a existência de uma relação 
entre a distribuição da energia solar e da circulação geral da atmosfera, porém, sem 
esclarecer seus elementos principais, como as zonas de alta e baixa pressão. 

0% 
É possível que sejam apresentadas respostas diferentes, nas quais não tenham sido 
contempladas a relação que a formação de zonas climáticas promove nas áreas mais 
quentes e frias nem a interferência desse fator na circulação geral da atmosfera. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é analisar se os alunos compreendem as consequências dos 
movimentos realizados pela Terra nas dinâmicas climáticas, principalmente no que se refere 
à circulação geral da atmosfera. Se os alunos, de modo geral, não atingirem os resultados 
esperados, proponha a eles que façam uma pesquisa sobre os furacões e levem os resultados 
para a sala de aula. A partir do conteúdo obtido com as pesquisas, discuta as informações 
encontradas e associe esse fenômeno à circulação geral da atmosfera. O intuito dessa 
atividade é apresentar um exemplo concreto decorrente do aquecimento desigual das áreas 
da Terra e a consequente influência na circulação de ventos. 
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3. Observe a imagem a seguir, que representa um perfil topográfico do Morro da Urca, no Rio de 
Janeiro. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Perfil topográfico do Morro da Urca, Rio de Janeiro (RJ). 

Explique a importância das curvas de nível para a elaboração de um perfil como o apresentado 
na imagem. 
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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 C4/U2 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos expliquem que as curvas de nível formam uma linha 
imaginária que conecta pontos de mesma altimetria, representando o relevo por 
meio de uma visão vertical. Como cada linha representa uma determinada altitude 
em relação ao nível do mar, as curvas de nível são importantes na elaboração de um 
tipo de gráfico de visão frontal, ou seja, do perfil topográfico, que permite 
identificar as características do relevo, como a forma, a inclinação e a altitude. 

50% 

Algumas respostas podem indicar apenas que a relação entre o perfil topográfico e 
as curvas de nível ocorre, em especial, pelas cotas altimétricas, porém sem explicar 
que cada linha representa determinada cota e, consequentemente, é aplicada na 
construção de um perfil topográfico. 

0% 
É possível que outras respostas não contemplem a explicação de que as curvas de 
nível são linhas imaginárias que conectam pontos de mesma altimetria e, por isso, 
também não indiquem a importância delas na formação de um perfil topográfico. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é identificar se os alunos assimilam os elementos necessários para 
a construção de um perfil topográfico. Caso os resultados esperados, em geral, não sejam 
alcançados, construa com os estudantes um perfil topográfico de determinado lugar, 
preferencialmente conhecido por eles. Escolha uma carta topográfica e evidencie a presença 
das curvas de nível. Na sequência, peça aos alunos que anotem as altitudes e apliquem-nas 
em um gráfico, criando o perfil topográfico. Essa atividade permite que os alunos aprendam, 
na prática, como um perfil topográfico é confeccionado, compreendendo, assim, a 
importância das curvas de nível para identificar as características do relevo de qualquer local. 

 

4. Leia o texto a seguir, que se refere a uma importante bacia hidrográfica brasileira. 

Bacia do Paraguai 

O rio Paraguai nasce na Chapada dos Parecis, no Mato Grosso. Ao longo do 

seu percurso rumo ao sul, recebe vários afluentes importantes como o Cuiabá, o São 

Lourenço, o Taquari, o Miranda e o Negro. Sua bacia hidrográfica abrange uma área 

de 1.095.000 km², sendo 33% no Brasil – Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – e o 

restante na Argentina, Bolívia e Paraguai. 

BRASIL. Rios e bacias do Brasil formam uma das maiores redes fluviais do mundo. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/editoria/meio-ambiente/2009/10/rios-e-bacias-do-brasil-formam-uma- 

das-maiores-redes-fluviais-do-mundo>. Acesso em: 2 set. 2018. 

Com base na leitura do texto e em seus conhecimentos, explique a importância da preservação 
das nascentes para a manutenção dos rios. 
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Objeto de 
conhecimento 

Relações entre os componentes físico-naturais 

Habilidade 

(EF06GE04) Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento superficial no ambiente 
urbano e rural, reconhecendo os principais componentes da morfologia das bacias e das 
redes hidrográficas e a sua localização no modelado da superfície terrestre e da cobertura 
vegetal. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C5/U2 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos expliquem que as nascentes são importantes porque 
abastecem os rios e que se elas forem degradadas ou contaminadas podem 
comprometer a utilização das águas das bacias hidrográficas. Pelo fato de as 
nascentes se encontrarem, em geral, em altitudes elevadas, é importante que a 
vegetação no entorno seja preservada, o que mantém a área com índices 
pluviométricos altos, evitando o assoreamento e a seca da nascente. 

50% 
Há a possibilidade de algumas respostas indicarem que as nascentes não devem ser 
degradadas por questões ambientais diversas, mas sem relacionar a importância 
disso na preservação dos rios e das bacias hidrográficas.  

0% 
É possível que outras respostas não expliquem a importância da preservação das 
nascentes e, portanto, também não façam a relação entre essa conservação e a 
continuidade e a manutenção dos rios e das bacias hidrográficas.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é incentivar os alunos a refletir sobre a importância das nascentes 
para a manutenção dos rios e das bacias hidrográficas. Caso os resultados esperados, de 
modo geral, não tenham sido atingidos, realize um trabalho de campo que permita a 
visualização de um ou mais rios. Se possível, visite com os alunos desde a nascente até a sua 
desembocadura. Na ocasião, evidencie os diferentes aspectos dos rios ao longo de seu curso. 
Se o trabalho de campo não for uma opção viável, peça que os estudantes desenhem o 
percurso de um rio, detalhando as partes principais, como nascente e foz. Acompanhe a 
confecção dos desenhos e solicite que expliquem cada trecho. Posteriormente, construa um 
quadro com os alunos sobre o que foi visto ou desenhado, relacionando com o conteúdo 
aprendido. Essa atividade tem por fim reforçar, de forma prática, o conteúdo sobre a 
dinâmica hídrica.  

 

5. Leia o texto a seguir, que revela os padrões climáticos ideais para a produção da fruta manga. 

Temperatura do ar 

De maneira geral, não havendo excesso de precipitação pluvial, quanto mais 

elevada for a temperatura da região, dentro dos limites críticos de cultivo, maior será 

a concentração de açúcares e menor a acidez nos frutos, favorecendo a qualidade. 

LIMA FILHO, José Moacir; TEIXEIRA, Antonio Heriberto de C. Temperatura do ar. Agência de Informação Embrapa. Disponível em: 

<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia22/AG01/arvore/AG01_79_24112005115223.html>. Acesso em: 2 set. 2018. 

Com base na leitura do texto e em seus conhecimentos, explique como acontece a relação entre 
a planta e o clima. 
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Geografia – 6º ano 
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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 Aberta Capítulo/Unidade C4/U2 

Grade de correção 

100% 
Espera-se que os alunos indiquem que o déficit hídrico e a temperatura elevada 
interferem nas características da fruta produzida, como o doce acentuado e a 
acidez, relacionando, assim, o clima com a vegetação.  

50% 

Algumas respostas podem indicar a existência de interligação entre o clima e a 
vegetação, mas sem apontar os processos modificadores das características da 
planta, como, no caso do texto apresentado, temperatura alta e baixas 
precipitações. 

0% 
Há a possibilidade de que apareçam respostas diversas que não estabeleçam uma 
relação entre o clima e a vegetação e, consequentemente, não indiquem que o 
clima afeta diretamente as características da planta.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é que os alunos compreendam as relações que acontecem entre os 
padrões naturais por meio de um exemplo concreto. Se os alunos, de modo geral, não 
atingirem os resultados esperados, proponha a eles que se dividam em grupos de até cinco 
integrantes. Solicite que cada grupo faça uma pesquisa sobre os principais fatores que 
interferem na formação dos solos e nas atividades agrícolas no Brasil. Marque uma data para 
a apresentação dos grupos. Na ocasião, estimule a troca de informações e busque evidenciar 
os principais usos dos solos pelas diferentes atividades econômicas. A finalidade dessa 
proposta é que os alunos aprimorem o conhecimento sobre os diversos solos e a relação 
entre o clima e a vegetação. 

 

6. Leia a notícia a seguir, que trata do efeito estufa. 

Emissão de gases do efeito estufa sobe 3,5% no país 

De acordo com o Sistema de Estimativa de Emissão de Gases de Efeito Estufa 

(SEEG), o país emitiu 1,927 bilhão de tonelada de CO2 no ano passado, contra 1,861 

bilhão de toneladas em 2014.  

O desmatamento foi, segundo o estudo, o principal responsável pelo 

aumento, o que contrariou a tendência de queda no lançamento de poluentes, 

esperada em um ano de recessão, com retração de 3,8% do Produto Interno Bruto 

(PIB). 

MELLO, Daniel. Emissão de gases do efeito estufa sobe 3,5% no país. Agência Brasil, 26 out. 2016. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-10/emissoes-de-gases-estufa-crescem-35-no-brasil-desmatamento-e-

responsavel>. Acesso em: 2 set. 2018. 

O texto apresenta o desmatamento como o principal responsável pelo aumento da emissão de 
gases do efeito estufa. Com base na leitura e em seus conhecimentos, indique três outras 
atividades humanas que aumentam a emissão desses gases. 
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Objeto de 
conhecimento 

Biodiversidade e ciclo hidrológico 

Habilidade 
(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na 
distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as transformações da biodiversidade 
local e do mundo. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C5/U2 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos apontem três atividades humanas entre as várias que se 
destacam na emissão de gases do efeito estufa, como produção industrial; queima 
de árvores; fumaça de automóveis e outros equipamentos que utilizam a queima do 
combustível fóssil; queima da biomassa; pecuária; cultivo de arroz inundado; 
decomposição da matéria orgânica; utilização de refrigeradores, aerossóis, 
extintores de incêndio e espumas com CFCs. 

50% 

Há a possibilidade de surgirem respostas que indiquem três atividades, porém uma 
ou duas delas podem não apresentar ligação com o aumento da emissão de gases 
do efeito estufa; ou algumas respostas podem contemplar somente uma ou duas 
atividades humanas que intensificam o efeito estufa. 

0% 
É possível que apareçam respostas que não indiquem nenhuma atividade humana 
relacionada ao aumento da emissão dos gases do efeito estufa. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é avaliar a habilidade dos alunos de relacionar a intensificação do 
efeito estufa com as atividades antrópicas. Caso os estudantes, em geral, não atinjam os 
resultados esperados, proponha a eles que façam uma pesquisa, em jornais, de notícias 
sobre a poluição do ar, em especial a respeito da emissão de gases do efeito estufa. Em sala 
de aula, reúna os dados pesquisados e problematize o conteúdo. Instrua os alunos a elaborar 
matérias ou reportagens que demonstrem o entendimento deles sobre o tema. Depois, 
sugira a criação de um jornal-mural para compartilhar as informações com o restante da 
escola. O intuito dessa atividade é que os alunos aprimorem o aprendizado do conteúdo de 
maneira interativa e criativa. 

 

7. Leia o texto a seguir, que apresenta a classificação das fontes de poluição do ar: 

As fontes que provocam a poluição do ar são divididas em três principais: as 

fixas, que são as indústrias e os aterros; móveis, que têm origem em meios de 

transporte em geral; e as agrossilvipastoris, como a agricultura, queimadas e o 

desmatamento. 

BRASIL. Programa Nacional de Controle de Qualidade do Ar estabelece metas para a área. 11 abr. 2012. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/editoria/meio-ambiente/2012/04/programa-nacional-de-controle- 

de-qualidade-do-ar-estabelece-metas-para-area>. Acesso em: 2 set. 2018. 

Com base na leitura e em seus conhecimentos, explique quais são as consequências ambientais e 
sociais do tipo de poluição citado no texto. 
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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 C5/U2 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos citem consequências ambientais e sociais da poluição do ar 
provocada pela emissão de gases poluentes por meio de diferentes fontes nas 
cidades. Entre as consequências ambientais estão os problemas relativos à 
intensificação do efeito estufa, que acelera o processo de aquecimento da Terra. 
Uma das consequências sociais da poluição do ar está relacionada à saúde humana, 
ou seja, às doenças que ela pode causar, como as que a afetam o sistema 
respiratório. 

50% 

Há a possibilidade de que surjam respostas que contemplem apenas consequências 
ambientais da poluição do ar, como a intensificação do efeito estufa. Ou, ainda, 
outras respostas que somente indiquem consequências sociais desse tipo de 
poluição, como as doenças respiratórias.  

0% 
É possível que algumas respostas não apontem nenhuma consequência da poluição 
do ar, nem ambiental nem social.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Esta questão tem como objetivo incentivar o raciocínio dos alunos sobre as ações humanas e 
as respectivas consequências para o clima e, por conseguinte, para a sociedade. Se, de modo 
geral, os alunos não atingirem os resultados esperados, a partir do conhecimento prévio 
deles, construa duas colunas no quadro: uma relativa ao meio urbano, e outra referente ao 
meio rural. Com a ajuda dos estudantes, preencha o quadro com algumas práticas humanas 
cotidianas que há nos dois meios que afetam a dinâmica climática. Instigue-os também a 
proposição de soluções para cada prática impactante. Por meio do debate e da reflexão, 
espera-se que os alunos analisem as consequências, as vantagens e as desvantagens das 
práticas humanas na dinâmica climática. 

 

8. Leia o texto a seguir, que indica algumas características de uma importante cobertura vegetal 
brasileira. 

Cerrado: Em Minas Gerais, predomina a vegetação de Cerrado, que aparece 

em cerca de 50% do Estado, especialmente nas bacias dos rios São Francisco e 

Jequitinhonha. As estações seca e chuvosa são bem definidas. A vegetação compõe-

se de gramíneas, arbustos e árvores.  

MINAS GERAIS. Clima, vegetação e relevo. 13 jan. 2017. Disponível em: 

<http://mg.gov.br/conteudo/conheca-minas/geografia/clima-vegetacao-e-relevo>. Acesso em: 2 set. 2018. 

Sobre as características desse bioma, é correto afirmar que o Cerrado: 

a) apresenta tronco reto em sua vegetação. 

b) conta com a maioria das árvores em grande porte. 

c) é conhecido como a Savana brasileira. 

d) tem como solo predominante o permafrost. 
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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 C6/U2 

Justificativas 

a 
Uma das principais características da vegetação do Cerrado é apresentar troncos e 
galhos tortuosos. Assinalar essa alternativa indica que houve uma associação 
equivocada com outro tipo de formação vegetal.  

b 

A maioria das árvores do Cerrado apresenta pequeno ou médio porte, como revela o 
texto citado. Isso acontece porque o Cerrado não é um bioma com umidade constante, 
e o pequeno porte é um dos indicativos desse déficit hídrico temporário. Marcar essa 
alternativa demonstra a não apreensão das características desse bioma e uma possível 
ligação incorreta com a Mata Atlântica, que tem árvores de grande porte. 

c 
O Cerrado apresenta características semelhantes à Savana que existe na África, como 
troncos tortuosos, duas estações bem definidas e localização latitudinal, por exemplo. 
Por esse motivo, ele é conhecido como a Savana brasileira.  

d 
O solo permafrost é típico da Tundra, bioma frio que tem o solo coberto por gelo. O 
Cerrado encontra-se em áreas tropicais, onde não há incidência de baixas temperaturas. 
Selecionar essa alternativa revela que houve equívoco na localização dos biomas. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é avaliar o conhecimento dos alunos sobre as características do 
bioma Cerrado, que tem grande importância, inclusive para a economia do Brasil. Caso os 
resultados, de modo geral, não sejam os esperados, se possível, apresente imagens ou vídeos 
de diferentes biomas do mundo, contudo sem identificá-los para os alunos. Se na escola não 
houver um projetor, pesquise (em jornais, em revistas ou na internet) e imprima as imagens 
dos biomas. Peça aos alunos que descrevam as características dos biomas apresentados. 
Depois, promova uma discussão sobre essas características e peça que cheguem a uma 
conclusão sobre cada denominação. Quando os estudantes tiverem assimilado bem as 
características, divida a classe em quatro grupos e proponha um jogo. Mostre imagens de 
diversos biomas, uma a uma, sem nomeá-los. Cada equipe deve escrever na lousa o nome do 
bioma correspondente. Ganha a equipe que identificar o maior número de biomas das 
imagens apresentadas. Essa atividade tem o propósito de que os alunos retenham, de 
maneira interativa e divertida, o conteúdo sobre as características dos biomas. 

9. Leia o texto a seguir, que faz referência a uma técnica utilizada na agricultura. 

Conceitualmente a rotação de culturas consiste em alternar espécies vegetais 

no decorrer do tempo, numa mesma área agrícola, numa sequência planejada de 

cultivo de diferentes culturas, preferencialmente com sistemas de raízes diferentes 

entre si, como por exemplo, gramíneas e leguminosas, no inverno ou no verão [...]. 

AGEITEC – Agência Embrapa de Informação Tecnológica. Conceitos e benefícios da rotação de cultura. 

Disponível em: <http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/soja/arvore/CONT000fuv8p84w02wx5eo0c9slraiowshib.html>. 

Acesso em: 2 set. 2018. 

A rotação de culturas é uma técnica que tem como objetivo: 

a) favorecer a recuperação dos nutrientes do solo. 

b) aprimorar o uso intensivo do solo pela agricultura. 

c) incentivar a utilização de agrotóxicos. 

d) promover o desenvolvimento de transgênicos. 
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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 C4/U2 

Justificativas 

a 

A técnica de rotação de culturas contribui para a melhor recuperação dos nutrientes 
durante o ciclo agrícola, pois o terreno é dividido de modo que uma parte é cultivada 
enquanto a outra descansa, alternando-se ao longo do tempo. Dessa forma, cada 
planta retira nutrientes diferentes do solo e, após a colheita, um revezamento entre 
espécies auxilia na renovação desses nutrientes. 

b 

O uso intensivo acontece quando o solo é cultivado durante um longo tempo, sem 
pausa para o descanso ou sem revezamento de espécies, o que não permite a reposição 
natural dos nutrientes necessários para as plantas. Pelo fato de o texto indicar que 
existe uma alternância de produção, assinalar essa alternativa demonstra o 
entendimento como modelo intensivo, porém, a rotação de culturas é considerada um 
uso semi-intensivo. 

c 

Os agrotóxicos são típicos do modelo intensivo, já que, nesse modo de produção, o solo 
não tem pausa para descanso e recuperação dos nutrientes, necessitando de 
fertilizantes. Selecionar essa alternativa indica a não compreensão do funcionamento 
do sistema de rotação ou o não conhecimento das funções dos agrotóxicos.  

d 

Os transgênicos são sementes modificadas para adaptação às condições do solo. A 
rotação de culturas tem como objetivo a preservação do solo, a fim de que ele obtenha 
condições adequadas ao plantio, e não o desenvolvimento de sementes modificadas. 
Marcar essa alternativa revela o não conhecimento sobre os transgênicos.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é avaliar se os alunos entendem a finalidade da técnica de rotação de 
culturas. Caso os alunos não atinjam o objetivo, estabeleça uma divisão entre a agricultura 
intensiva e a semi-intesiva e leve, para a sala de aula, notícias e reportagens de jornais que 
indiquem as vantagens e as desvantagens das diferentes formas agrícolas. Divida a turma em 
dois grupos e designe uma forma agrícola para cada um. Promova um debate entre os grupos, 
de forma que um grupo defenda a agricultura intensiva, e o outro, a agricultura semi-intensiva. 
Deixe claro que o debate é apenas uma representação. Nessa atividade o objetivo é que todos 
os alunos assimilem as vantagens e as desvantagens dos dois tipos ao serem levantados: os 
pontos positivos e os negativos de cada um. Além disso, essa atividade visa propiciar o 
desenvolvimento da capacidade de argumentação dos estudantes. 

 

10. Leia o texto a seguir e, depois, analise as afirmativas: 

Viagens que podem durar horas, dias ou até semanas. Na Amazônia, rios são 

estradas que ligam as principais cidades. No lugar de terra e asfalto, águas dos mais 

de sete mil rios da Bacia Amazônica. Juntos, eles somam mais de 25 mil quilômetros 

de vias navegáveis. Em vez de caminhões, cargueiros e balsas trafegam pelas vias. 

TV BRASIL. Amazônia, estrada de rios. 18 mar. 2015. Disponível em: 

<http://tvbrasil.ebc.com.br/novaamazonia/episodio/amazonia-estrada-de-rios>. Acesso em: 2 set. 2018. 
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I.  Os rios na Amazônia funcionam como canais de escoamento de produtos. 

II.  A região da bacia apresenta um grande potencial hidrelétrico. 

III. A bacia Amazônica pertence exclusivamente ao Brasil.  

IV.  Os rios da bacia são utilizados no abastecimento das comunidades. 

V.  As nascentes da bacia hidrográfica estão no estado da Amazônia. 

É correto o que se afirma em: 

a) I, II e III. 

b) I, II e IV. 

c) I, III e V. 

d) II, IV e V. 

Objeto de 
conhecimento 

Biodiversidade e ciclo hidrológico 

Habilidade 
(EF06GE12) Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das principais bacias 
hidrográficas no Brasil e no mundo, enfatizando as transformações nos ambientes urbanos. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C5/U2 

Justificativas 

a 

Embora as afirmativas I e II estejam corretas, a III apresenta erro, pois a bacia 
hidrográfica em questão não é exclusivamente brasileira e está inserida em oito países. 
Assinalar essa alternativa indica que, em razão de sua grande extensão no Brasil e de 
sua representatividade para o país, a bacia Amazônica foi, equivocadamente, 
considerada nacional. 

b 

Na Amazônia, os rios são utilizados tanto para o transporte de pessoas quanto para o 
transporte de mercadorias, constituindo-se em vias de escoamento, conforme indica a 
afirmativa I. Além disso, como explicitado na afirmativa II, pelo grande volume de rios 
existente nessa bacia, o potencial hidrelétrico é alto. As comunidades locais utilizam 
esse meio de deslocamento tanto para transportar quanto para receber os produtos 
vindos de outros locais, o que torna também correta a afirmativa IV. 

c 

Apesar de a afirmativa I estar correta, a III apresenta erro, já que a bacia Amazônica 
está presente em oito países. E a afirmativa V também está incorreta, pois algumas 
nascentes se encontram em áreas andinas, e não no estado da Amazônia. Assinalar essa 
alternativa indica que a bacia em análise foi considerada nacional, provavelmente, em 
virtude de sua relevância para o Brasil. 

d 

Ainda que as afirmativas II e IV estejam corretas, a V não procede, uma vez que as 
nascentes não estão concentradas no estado da Amazônia (há nascentes, por exemplo, 
localizadas na cordilheira dos Andes). Marcar essa alternativa demonstra que a bacia 
Amazônica foi considerada, de forma errônea, exclusivamente nacional. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é avaliar o conhecimento dos alunos sobre a bacia Amazônica. Caso 
os resultados esperados, em geral, não tenham sido atingidos, se possível, apresente vídeos 
de reportagens sobre a importância da água para a região atendida pela bacia Amazônica. 
Ou apresente reportagens escritas sobre o mesmo assunto. Problematize o uso da água para 
as diferentes atividades econômicas e populações. Na sequência, promova um debate 
evidenciando pontos de vistas contrários. Essa atividade tem o intuito de levar os alunos a 
desenvolver uma visão crítica sobre os usos dos recursos hídricos no Brasil. 

 


