
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

2º bimestre – Gabarito 

1. Observe a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014. 

A fotografia apresentada reflete uma forte característica da população brasileira: a mistura  
de povos e culturas. Com base na observação da imagem e em seus conhecimentos, indique o  
nome dessa característica e cite ao menos três povos que contribuíram para o estabelecimento 
desse processo. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

2º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

Formação territorial do Brasil 

Habilidade 
(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação 
socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas  
e contemporâneas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C5/U2 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos apontem a miscigenação como forte característica da 
formação da população brasileira e citem corretamente ao menos três entre os 
seguintes grupos: indígenas, africanos, portugueses/europeus, japoneses/asiáticos. 
É possível, ainda, que eles tenham feito alusão à imigração de povos europeus  
na primeira metade do século XX ao Brasil: alemães, italianos, poloneses, etc.,  
o que também deve ser considerado correto. 

50% 

Algumas respostas podem ter indicado a miscigenação como característica 
importante da formação da população brasileira, contudo, sem contemplar 
corretamente ao menos três dos grupos étnico-culturais que se fizeram presentes 
nesse processo. Outra possibilidade é inversa: respostas que não nominaram  
a característica como “miscigenação”, mas que indicaram acertadamente três  
dos grupos que contribuíram para a formação da população brasileira. 

0% 
É possível surgirem algumas respostas diferentes, contudo, sem apontar  
a miscigenação, tampouco citar corretamente ao menos três dos grupos  
étnico-culturais presentes na formação da população brasileira. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Essa questão tem como objetivo aferir o conhecimento dos alunos sobre miscigenação  
e formação étnico-cultural da população brasileira em uma perspectiva histórica. Caso  
se verifique rendimento insuficiente em relação aos objetivos esperados, peça aos alunos 
que conversem com seus familiares sobre suas origens étnico-raciais e façam uma entrevista 
com um deles, que deve ser anotada no caderno. Depois, promova um debate e uma 
apresentação em sala dos resultados obtidos, compilando, se possível, todas as entrevistas. 
Utilize essa compilação dos relatos para discutir com os alunos as diversas origens étnico-
raciais que formaram a população. Essa atividade tem por fim reforçar a compreensão  
dos alunos sobre a formação populacional diversa brasileira ao longo de sua história. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

2º bimestre – Gabarito 

2. Leia o texto a seguir: 

De acordo com o Estatuto do Índio, Decreto nº 1.775/96, as terras indígenas 

podem ser classificadas nas seguintes modalidades: 

Terras Indígenas Tradicionalmente Ocupadas: São as terras indígenas de que 

trata o art. 231 da Constituição Federal de 1988, [de] direito originário dos povos 

indígenas. [...] 

Reservas Indígenas: São terras doadas por terceiros, adquiridas ou 

desapropriadas pela União, que se destinam à posse permanente dos povos indígenas. 

[...] Existem terras indígenas, no entanto, que foram reservadas pelos estados-membros, 

principalmente durante a primeira metade do século XX, que são reconhecidas como 

de ocupação tradicional.  

Terras Dominiais: São as terras de propriedade das comunidades indígenas, 

havidas, por qualquer das formas de aquisição do domínio, nos termos da legislação civil. 

Interditadas: São áreas interditadas pela Funai para proteção dos povos e 

grupos indígenas isolados, com o estabelecimento de restrição de ingresso e trânsito 

de terceiros na área.  

FUNAI – Fundação Nacional do Índio. Modalidades de terras indígenas. Disponível em:  

<http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas>. Acesso em: 26 set. 2018. 

Hoje, no Brasil, as comunidades indígenas, mesmo tendo sido os primeiros povos a ocupar o país, 
não têm acesso garantido às terras. Com base na leitura do texto e em seus conhecimentos, aponte 
dois conflitos ou empecilhos geralmente encontrados pelos indígenas para garantir suas terras. 
  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

2º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

Formação territorial do Brasil 

Habilidade 

(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos povos  
indígenas originários, das comunidades remanescentes de quilombos, de povos das florestas 
e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do campo e da cidade, 
como direitos legais dessas comunidades. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C4/U2 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos indiquem corretamente ao menos dois entre os seguintes 
motivos de conflito de terras indígenas: áreas com valiosos recursos minerais; 
fazendeiros que querem praticar agricultura nas terras; madeireiros e garimpeiros 
com interesse nas áreas; desapropriação para a construção de infraestrutura. 

50% 

Algumas respostas podem contemplar apenas um entre os seguintes motivos  
de conflito de terras indígenas: áreas com valiosos recursos minerais; fazendeiros 
que querem praticar agricultura nas terras; madeireiros e garimpeiros com interesse 
nas áreas; desapropriação para a construção de infraestrutura. 

0% 
É possível que surjam respostas diversas, no entanto, sem apontar corretamente 
nenhum dos motivos para o conflito de terras indígenas. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar a compreensão dos alunos sobre os conflitos relacionados  
às terras indígenas no Brasil. Se o rendimento, de modo geral, for insuficiente, pesquise com 
os alunos sobre a Funai, focando em sua história e importância atual para as comunidades 
indígenas. Para tanto, selecione previamente notícias sobre essa fundação e faça, em sala, 
uma leitura compartilhada. Debata, de forma colaborativa com os alunos, sobre a 
importância da garantia do direito à terra e da preservação cultural e étnica dos indígenas  
e dos quilombolas no Brasil. Se houver possibilidade, leve os alunos a um quilombo ou a  
uma comunidade indígena para que conversem e entrem em contato com essas populações 
brasileiras. Essa atividade pretende intensificar uma visão mais empática e compreensiva  
da relevância das minorias étnicas no país, a fim de que os alunos entendam suas 
reivindicações de forma aprofundada e contextualizada. 
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Geografia – 7º ano 

2º bimestre – Gabarito 

3. Leia o trecho da notícia a seguir, publicada em 2014: 

A expectativa de vida do brasileiro subiu para 74,9 anos, segundo cálculo 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2013, a expectativa era  

74,6 anos. 

GOVERNO DO BRASIL. Expectativa de vida do brasileiro sobe para 74,9 anos. 1º dez. 2014, atualizada em 22 dez. 2017. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/editoria/saude/2014/12/expectativa-de-vida-do-brasileiro-sobe-para-74-9-anos>. Acesso em: 26 set. 2018. 

Com base no excerto citado e em seus conhecimentos, responda às questões que seguem:  

a) Aponte uma das melhorias na qualidade de vida dos brasileiros que acarretou esse aumento 

da expectativa de vida. 

b) Quais necessidades surgem para a população idosa a partir do aumento da expectativa de vida? 

 

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 C6/U2 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos, no item “a”, indiquem uma entre as seguintes (ou outras) 
melhorias na qualidade de vida dos brasileiros: vacinação; avanços na medicina; 
saneamento básico. No item “b”, almeja-se que eles citem a necessidade da 
promoção de lazer e cultura para os idosos, além do aumento dos investimentos  
na previdência social.  

50% 

Algumas respostas podem não ter contemplado nenhuma das melhorias na 
qualidade de vida que expliquem o aumento da expectativa de vida, mas ter 
indicado a promoção de lazer e cultura para os idosos e programas de 
aposentadoria e serviços de assistência. O inverso também é possível: respostas  
que tenham apontado uma das melhorias da qualidade de vida, contudo, sem 
indicar as necessidades dos idosos diante do aumento da expectativa de vida. 

0% 
É possível que surjam respostas que não relatem nenhuma melhoria na qualidade 
de vida e que expliquem o aumento da expectativa de vida nem citem as 
necessidades dos idosos em virtude desse aumento. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é aferir a habilidade dos alunos de estabelecer as relações entre 
políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida e o aumento da expectativa de vida 
dos brasileiros. Caso os resultados, de modo geral, não tenham sido suficientes, pesquise 
com os alunos se, no município em que vivem, existem conselhos ligados à prefeitura que 
tratem de políticas públicas para crianças, adolescentes, juventude ou idosos. Se houver, 
pesquise as políticas públicas e debata uma delas em sala, considerando a necessidade de 
sua implementação e o contexto atual quanto à possibilidade de concretizá-la. Caso esse  
tipo de política seja inexistente, solicite que os alunos elaborem um requerimento formal 
para sua criação e enviem a carta para a prefeitura, acompanhando o processo de resposta 
oficial. Essa atividade tem o intuito de reforçar aos alunos a importância e o impacto de 
políticas públicas voltadas à população nos anos iniciais ou finais de vida, bem como 
despertar o engajamento deles no requerimento desse direito dos cidadãos. 
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Geografia – 7º ano 

2º bimestre – Gabarito 

4. Leia o trecho da notícia a seguir: 

Os brasileiros lideram grupo de estrangeiros, em Portugal, que quer voltar 

para os países de origem, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM). 

GOVERNO DO BRASIL. Brasileiros lideram lista de estrangeiros que querem deixar Portugal. 25 nov. 2011, atualizado em 22 dez. 2017. 

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/governo/2011/11/brasileiros-lideram-lista-de-estrangeiros-que-querem-deixar-portugal>. 

Acesso em: 26 set. 2018. 

Considerando o teor da notícia e o fato de que a migração também pode ocorrer entre estados  
de um mesmo país, aponte o motivo pelo qual a população, principalmente das capitais baiana, 
cearense e pernambucana que vivem em estados do Sudeste, vem realizando a migração de 
retorno às suas cidades de origem. 

 
 

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 C6/U2 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos ponderem sobre o aspecto econômico da geração  
de oferta de trabalho nos estados nordestinos citados como razão para a migração 
de retorno. Além disso, eles podem citar também a falta de oportunidades 
relevantes no Sudeste ou a necessidade de retornar ao lugar onde a família está.  

50% 

É possível que algumas respostas contemplem o aspecto de caráter econômico, 
sem, contudo, especificar a geração da oferta de trabalho como razão para a 
migração de retorno, nem citar os aspectos relacionados à identidade e à falta  
de oportunidades significativas no Sudeste. 

0% 
Podem surgir, ainda, respostas diversas que não indiquem o aspecto responsável 
pela migração de retorno nas cidades citadas. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão visa aferir a compreensão dos alunos quanto aos motivos que impulsionam  
a migração entre os estados brasileiros. Ao constatar que o rendimento, de modo geral,  
foi insuficiente, peça que eles consultem novamente o livro do aluno e identifiquem,  
no conteúdo estudado no capítulo 6, quais estados têm mais ou menos residentes não 
naturais da região. Depois, estimule os alunos a um debate para compreender os motivos 
para essa distribuição, considerando a perspectiva socioeconômica. Essa atividade propiciará 
o reforço do tema, visando que os alunos entendam o processo de movimentação 
populacional interna ao país, bem como seus impactos e suas consequências para os 
destinos e para os locais de saída desses migrantes. 
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5. Observe o mapa a seguir: 

Brasil: densidade demográfica – 2010 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro, 2016. p. 114. 

Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99345.pdf>. 

Acesso em: ago. 2018. 

O mapa apresentado retrata a densidade demográfica do território brasileiro medida no censo do 
IBGE realizado em 2010. Com base no mapa, descreva, no mínimo, duas características da 
distribuição da população no Brasil. 
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2º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

Mapas temáticos do Brasil 

Habilidade 
(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando 
tecnologias digitais, com informações demográficas e econômicas do Brasil (cartogramas), 
identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C6/U2 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos citem ao menos duas entre as seguintes características  
da distribuição populacional brasileira: a maior parte da população se concentra  
nos estados do Sudeste e Nordeste; a região da Floresta Amazônica é muito pouco 
habitada; há uma grande concentração populacional no litoral; em áreas menos 
habitadas, a população se concentra nas proximidades de cursos d’água. 

50% 

Algumas respostas podem contemplar uma entre as seguintes características  
da distribuição populacional brasileira: a maior parte da população se concentra  
nos estados do Sudeste; a região da floresta tropical é praticamente inabitada; 
 há uma grande concentração populacional no litoral; em áreas menos habitadas,  
a população se concentra próximo a cursos d’água. 

0% 
É possível que respostas diferentes apareçam, no entanto, sem indicar 
corretamente nenhuma característica da distribuição demográfica brasileira 
retratada no mapa. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão tem como propósito avaliar a habilidade dos alunos de interpretar mapas  
do território brasileiro que trazem dados sobre a dinâmica demográfica. Se os resultados,  
de maneira geral, não forem os esperados, imprima previamente cópias de um mapa que 
contenha informações sobre o caráter político-administrativo do Brasil. Distribua-as aos 
alunos e oriente-os a pesquisar dados relacionados à demografia no site do IBGE 
(crescimento vegetativo, densidade populacional, índice de fertilidade, etc.) e a colorir  
os estados em uma escala de cinco cores (distribuídas de maneira condizente). Se a escola 
não contar com laboratório de informática, imprima os dados necessários e disponibilize-os 
aos alunos. Essa atividade tem como finalidade aprimorar a capacidade dos alunos no que  
se refere à elaboração de mapas e à definição de escalas. 
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6. Observe a imagem a seguir: 

Reprodução/IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 
Fonte: IBGE. IBGE divulga retroprojeção da população de 2000 a 1980. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-

imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/9905-ibge-divulga-retroprojecao-da-populacao-de-2000-a-1980>. Acesso em: 22 out. 2018. 

O gráfico apresentado é uma retroprojeção elaborada com dados reais e estimativas futuras sobre 
a composição etária e por gênero da população brasileira. Com base na análise do gráfico, responda 
às seguintes questões:  

a) O que se pode afirmar a respeito da evolução das curvas em relação à idade da população?  

b) Qual grupo etário deverá receber atenção para o planejamento das políticas públicas? 
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2º bimestre – Gabarito 

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 C6/U2 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos, no item “a”, relatem o envelhecimento da população como 
característica revelada pelo gráfico, tendo em vista a diminuição da linha nas idades 
mais baixas e o aumento dela nas maiores idades. No item “b”, almeja-se que eles 
indiquem a população idosa como prioritária para o pensamento das políticas públicas. 

50% 
Algumas respostas podem ter apenas identificado o envelhecimento da população, 
porém, sem citar a população idosa como prioritária ou vice-versa. 

0% 
É possível surgirem respostas diversas que não tenham apontado nem  
o envelhecimento da população nem os idosos como faixa etária prioritária para  
o pensamento da política pública. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão objetiva avaliar a capacidade dos alunos de interpretar gráficos como pirâmides 
etárias. Caso o rendimento, em geral, tenha sido insuficiente, leve para a sala de aula 
diferentes pirâmides etárias (que poderão ser impressas e distribuídas entre grupos de,  
no máximo, três alunos ou projetadas em sala de aula, caso a escola disponha desse recurso) 
e discuta, junto com eles, as diferenças entre elas. Faça um levantamento, com os alunos,  
da idade de seus familiares e de funcionários da escola. Em seguida, construa, com  
a participação deles, uma pirâmide etária com base nos dados apurados. Essa atividade  
tem o intuito de concretizar o aprendizado de forma prática, visando que os alunos 
compreendam quais dados podem ser extraídos desse tipo de gráfico, assim como  
a importância de sua elaboração. 
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7. Leia o trecho a seguir. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está sistematizando uma 

metodologia que permita que o próximo Censo Demográfico, previsto para 2020, 

incorpore dados relacionados às comunidades quilombolas de todo o país. [...]  

Plataformas da Fundação Cultural Palmares relacionam um total de 3 mil comunidades 

quilombolas certificadas. 

AGÊNCIA BRASIL. Censo de 2020 deve incluir dados sobre comunidades quilombolas. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/ 

geral/noticia/2018-07/censo-de-2020-deve-incluir-dados-sobre-comunidades-quilombolas>. Acesso em: 23 out. 2018. 

Com base no texto, é possível afirmar que a mudança do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) de 2020 é importante, pois  

a) valoriza e reconhece a herança africana na formação da população brasileira.  

b) permite que os dados coletados sejam utilizados para a contagem de imigrantes. 

c) possibilita a identificação dos países de onde vieram os migrantes de origem africana.  

d) proporciona e identifica as palavras de origem africana que os brasileiros utilizam. 

 

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 C5/U2 

Justificativas 

a 
A integração da coleta de dados sobre comunidades remanescentes de quilombos  
no Censo do IBGE de 2020 é uma forma de reconhecer a existência dessas comunidades 
e valorizar a participação delas na formação da população brasileira.  

b 

Os dados das comunidades remanescentes de quilombos serão utilizados na contagem 
da população do Brasil, já que essas pessoas são de descendência africana, mas são 
brasileiras. Ao selecionar essa alternativa, o aluno demonstra não reconhecer as 
comunidades remanescentes de quilombos como habitantes nativos do Brasil. 

c 

A contagem das comunidades remanescentes de quilombos não é suficiente para 
identificar os países de onde os migrantes forçados da África vieram, pois teriam  
que ser feitas análises históricas para obter tal informação. O aluno que seleciona  
a alternativa não identifica a forma como o Censo é realizado.  

d 

Apesar de promover uma valorização da cultura africana no Brasil, a inserção de dados 
sobre comunidades remanescentes de quilombos no Censo do IBGE de 2020 não visa  
a identificação de palavras e, sim, a coleta de dados sobre a população. Ao selecionar  
a alternativa, o aluno demonstra não conhecer a maneira como o Censo é realizado.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Esta questão tem como propósito verificar a compreensão do aluno sobre a importância  
das comunidades remanescentes de quilombos na formação da população brasileira.  
Caso se constate, de modo geral, rendimento insuficiente, selecione reportagens que 
apresentem os conflitos e repressões vividos pelas comunidades remanescentes de 
quilombos em suas terras. Instigue um debate sobre como essas comunidades são 
desvalorizadas na sociedade brasileira e como suas terras, mesmo que demarcadas 
oficialmente, sofrem invasões frequentes. O objetivo dessa atividade é incentivar nos  
alunos uma reflexão sobre as populações marginalizadas que vivem no Brasil e reforçar  
a importância delas na constituição atual dos habitantes do país.  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-07/censo-de-2020-deve-incluir-dados-sobre-comunidades-quilombolas
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-07/censo-de-2020-deve-incluir-dados-sobre-comunidades-quilombolas
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8. Sobre as populações indígenas no país, é correto afirmar que 

a) foram exterminadas – cultural e fisicamente – durante a colonização portuguesa e são 

respeitadas atualmente. 

b) vivem, até hoje, apenas em terras indígenas e não se integram aos modos de vida dos meios 

urbanos. 

c) são amparadas pela Fundação Nacional do Índio (Funai), que promove e protege os direitos 

dos indígenas. 

d) têm autonomia para fazer uso dos recursos das terras indígenas, ainda que estas pertençam a 

fazendeiros. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Formação territorial do Brasil 

Habilidade 

(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos povos indígenas 
originários, das comunidades remanescentes de quilombos, de povos das florestas e do 
cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do campo e da cidade, como 
direitos legais dessas comunidades. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C4/U2 

Justificativas 

a 

O extermínio das populações indígenas, tanto física quanto culturalmente, é uma  
marca da colonização que permanece nos dias atuais. Os motivos que levam a essa 
situação, atualmente, são as disputas pelo uso de terras. Selecionar essa alternativa 
revela possível desconhecimento sobre a perseguição que existe ainda hoje às 
comunidades indígenas.  

b 

Os indígenas se integram, sim, ao modo de vida das cidades, ainda que vivam também 
em terras indígenas. Apesar de preservarem seus costumes e suas tradições, as 
comunidades indígenas utilizam serviços urbanos, já que fazem parte da população 
brasileira que deve ser assegurada pelos serviços sociais. Marcar essa alternativa pode 
indicar a não compreensão da realidade das comunidades indígenas contemporâneas.  

c 
A Fundação Nacional do Índio (Funai) é o órgão nacional responsável pela promoção  
e proteção dos direitos da população indígena no Brasil.   

d 

As terras indígenas, dependendo do tipo, pertencem à União ou às próprias 
comunidades, mas nunca a fazendeiros, pois as principais disputas acontecem entre 
comunidades e fazendeiros. Assinalar essa alternativa demonstra que não houve 
apreensão sobre o principal conflito que envolve as comunidades indígenas.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar a compreensão dos alunos acerca da realidade das 
populações indígenas no Brasil. Se os resultados esperados, de modo geral, não forem 
atingidos, faça uma pesquisa de notícias sobre a Funai, bem como a respeito de encontros  
de lideranças indígenas com políticos em Brasília. Na sala de aula, promova uma leitura 
compartilhada. Em seguida, discuta com os alunos a importância de uma fundação que 
busque a garantia dos direitos e, principalmente, a relevância deles para a população 
indígena no Brasil. No entanto, destaque também que as lideranças têm certo nível de 
autonomia e de reivindicações próprias que exercem com os governantes do país. A 
atividade proposta visa contextualizar aos alunos a presença e a luta de indígenas no Brasil. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

2º bimestre – Gabarito 

9. Observe a fotografia a seguir. 

Governo Federal/www.brasil.gov.br 

 

Imigrantes japoneses na colônia de Bastos, São Paulo, na década de 1930. 

A imagem retrata a presença de migrantes japoneses no Brasil, na década de 1930. Sobre o tema, 
é possível afirmar que:  

a) os japoneses, que chegaram ao Brasil na primeira metade do século XX, instalaram-se apenas 

na região Sul do país. 

b) a influência japonesa é pouco notada na cultura e na sociedade brasileiras e, especialmente, 

no estado de São Paulo. 

c) o Brasil recebeu um contingente significativo de imigrantes japoneses, que se instalaram 

principalmente em São Paulo, especializando-se no cultivo de hortaliças, chá e arroz.  

d) os imigrantes japoneses, quando chegaram ao Brasil pela primeira vez, trabalharam 

principalmente no setor de comércio. 

 

  

http://www.brasil.gov.br/


 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

2º bimestre – Gabarito 

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 C6/U2 

Justificativas 

a 

Os japoneses que chegaram no século XX se instalaram principalmente em São Paulo, 
no Sudeste. No Pará, também se verifica uma grande comunidade japonesa. Selecionar 
essa alternativa revela que a localização da imagem não foi associada corretamente  
ao histórico de ocupação. 

b 
A influência da cultura japonesa é presente na cultura brasileira, especialmente  
nos estados de São Paulo, Pará e Paraná. Marcar essa alternativa indica que houve 
equívoco quanto à identificação da presença da cultura japonesa no país.  

c 

Entre 1925 e 1935 o Brasil recebeu um contingente significativo de imigrantes 
japoneses, que se instalaram principalmente em São Paulo, especializando-se no cultivo 
de hortaliças, chá e arroz. O município de São Paulo abriga uma das maiores colônias 
japonesas do mundo. 

d 
Os japoneses, quando chegaram, trabalharam com o cultivo de arroz e hortaliças. 
Assinalar essa alternativa revela o desconhecimento do histórico de ocupação. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Esta questão busca verificar o conhecimento dos alunos sobre as bases asiáticas da formação 
social brasileira. Caso o rendimento, de maneira geral, tenha sido insuficiente, selecione 
previamente mangás brasileiros, notícias sobre o judô no Brasil ou, ainda, cardápios de 
restaurantes de comida japonesa. Apresente esse material aos alunos e procure discutir  
a presença da cultura japonesa no cotidiano brasileiro. Permita aos alunos que relatem 
alguma experiência ou contato com a cultura japonesa. Essa atividade tem por fim destacar 
aos alunos o impacto e a importância da migração, de modo que eles percebam que o Brasil 
se constituiu a partir da miscigenação de migrantes de diversas nacionalidades. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

2º bimestre – Gabarito 

10. Observe o mapa a seguir. 

Brasil: Terras Indígenas – 2015 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA). Disponível em 

 <https://pib.socioambiental. org/pt/Localiza%C3%A7%C3%A3o_e_extens%C3%A3o_das_TIs>. 

Acesso em: ago. 2018. 

Com base na análise do mapa, é possível afirmar sobre as reservas indígenas que elas: 

a) respeitam as áreas que eram ocupadas pelas etnias antes da colonização. 

b) estão concentradas na região Norte do Brasil, principalmente as regularizadas. 

c) localizam-se próximo ao litoral, principalmente as que estavam homologadas em 2015. 

d) foram estabelecidas em locais que não atrapalham a expansão da agropecuária brasileira. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

2º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

Mapas temáticos do Brasil 

Habilidade 
(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando 
tecnologias digitais, com informações demográficas e econômicas do Brasil (cartogramas), 
identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C4/U2 

Justificativas 

a 

As terras indígenas demarcadas não contemplam toda a extensão de áreas que  
eram ocupadas pelas etnias que habitavam o Brasil antes da colonização, isso pode 
ser visto pela pouca presença de reservas em estados como Minas Gerais, onde  
havia muitas comunidades indígenas. Selecionar essa alternativa indica dificuldade 
em interpretar mapas.  

b 
A maioria das terras indígenas regularizadas está concentrada na região Norte,  
nos estados do Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre e Amapá. Isso pode ser 
identificado pela observação das manchas verdes no mapa.  

c 

Existem poucas terras indígenas localizadas no litoral, se comparado à região Norte. 
Além disso, a maioria das terras no litoral estão apenas declaradas e não 
homologadas. Selecionar essa alternativa pode indicar dificuldade em interpretar  
as informações do mapa.   

d 

As terras e os parques indígenas não tiveram essa preocupação ao serem estabelecidos 
pelos órgãos responsáveis, já que esse não era o objetivo da demarcação. Além disso,  
o estado do Mato Grosso e a região da Amazônia Legal são locais que possuem muitas 
terras destinadas à agropecuária e muitos parques indígenas.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Esta questão objetiva avaliar a habilidade dos alunos de interpretar um mapa e relacioná-lo 
com seus conhecimentos. Se os resultados almejados não forem alcançados, selecione 
previamente dados sobre a distribuição da população indígena no Brasil e cópias de mapas 
do Brasil. Apresente-os aos alunos e solicite que pintem de cores diferentes os mapas  
de acordo com os dados fornecidos. Em seguida, promova um debate sobre a identidade 
cultural indígena no Brasil atual. Como tarefa de casa, peça que os alunos escolham uma 
etnia indígena contemplada em um dos parques apresentados no mapa e façam uma 
pesquisa abordando: a história da etnia, o número de membros, se os membros estão 
concentrados ou dispersos no território nacional e o maior problema que enfrentam 
atualmente. Na aula seguinte, solicite que os alunos apresentem o resultado de suas 
pesquisas para os colegas. Essas atividades permitem que eles desenvolvam conhecimentos 
mais aprofundados sobre a importância das diversas etnias indígenas no país e os problemas 
por elas enfrentados. 

 


