
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

2º bimestre – Gabarito 

1. Leia o texto a seguir. 

[...] nasceu em Serra Branca, na região do Cariri, Paraíba, e emigrou para o Rio 

de Janeiro com a família quando tinha 7 anos. Foi viver na comunidade Nova Holanda, 

no Complexo da Maré. Tornou-se uma líder local – foi a primeira presidente da 

Associação de Moradores de Nova Holanda, quando tinha apenas 22 anos – e foi uma 

das fundadoras da ONG Redes de Desenvolvimento da Maré, que desenvolve diversos 

projetos de educação, segurança pública e artes para melhorar a qualidade de vida dos 

moradores da comunidade. 

TV Brasil. Brasil Migrante. EBC, 12 abr. 2018. Disponível em: <http://tvbrasil.ebc.com.br/olhar-nacional/2018/04/brasil-migrante>. 

Acesso em: 19 set. 2018. 

Identifique o processo migratório brasileiro descrito no texto e analise suas consequências para o 
desenvolvimento das áreas urbanas no Brasil. 

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% 

O aluno identifica o fluxo migratório mencionado no texto como o êxodo rural, e o 
relaciona à expansão do processo de urbanização. O processo migratório ocasiona 
vários problemas urbanos, pois as políticas públicas nas áreas de saúde, educação, 
segurança, por exemplo, não acompanharam o crescimento do movimento migratório. 

50% 
O aluno identifica o movimento migratório como sendo o êxodo rural, mas não  
o relaciona ao crescimento das áreas urbanas no século XX. 

0% 
O aluno não identifica o movimento migratório como sendo o êxodo rural  
e não analisa as principais consequências desse processo para as áreas urbanas. 

2. Leia o texto a seguir. 

Historicamente, práticas inadequadas nas cadeias produtivas ligadas à  

agropecuária causaram grande impacto ambiental no país. Desde a colônia, os biomas 

Caatinga e Mata Atlântica vêm sendo afetados pela pecuária extensiva, pela cana-de-

açúcar e pela extração intensiva de uma única espécie. O crescente aumento da 

demanda mundial por alimentos tem elevado o valor das commodities agrícolas de 

modo geral. [...] 

MINISTÉRIO do Meio Ambiente. Sustentabilidade Ambiental do Agronegócio. Disponível em: 

<www.mma.gov.br/informma/item/7737-sustentabilidade-ambiental-do-agroneg%C3%B3cio>. Acesso em: 19 set. 2018. 

Com base nesse trecho e em seus conhecimentos sobre o assunto, identifique: 

a) uma consequência do agronegócio para o meio ambiente. 

b) uma consequência do agronegócio na distribuição de riquezas. 
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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 Aberta Capítulo/Unidade C6/U2 

Grade de correção 

100% 

O aluno identifica, no item a, pelo menos uma consequência do agronegócio,  
como a redução da biodiversidade, a contaminação do solo e das águas superficiais 
ou a compactação do solo. No item b, referente à distribuição de riquezas,  
o aluno cita, por exemplo, a desvalorização das comunidades rurais e da mão  
de obra do campo, e o aumento da concentração de terras nas mãos de 
corporações ligadas ao agronegócio. 

50% 
O aluno identifica uma consequência do agronegócio sobre o meio ambiente,  
ou sobre a distribuição de riquezas, mas não ambas. 

0% 
O aluno não identifica consequências do agronegócio sobre o meio ambiente  
nem sobre a distribuição de riquezas.  

3. O texto a seguir ressalta a importância de um tipo de indústria para a transformação do território 
brasileiro. 

CSN – Companhia Siderúrgica Nacional 

[...] Empresa de capital aberto, fundada em 1941. Foi a primeira produtora 

integrada de aço plano no Brasil. É considerada um marco no processo brasileiro de 

industrialização. O seu aço viabilizou a implantação das primeiras indústrias nacionais, 

núcleo do atual parque fabril brasileiro. Foi privatizada em 1993. 

CÂMARA dos Deputados. Sigla – CSN. Disponível em: <www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-

mistas/cpcms/siglas/siglario2/c/CSN.html>. Acesso em: 19 set. 2018. 

Explique a necessidade da existência desse tipo de indústria e sua importância para a implantação 
dos outros tipos de indústria no Brasil.  

 

Objeto de 
conhecimento 

Desigualdade social e o trabalho 

Habilidade 
(EF07GE08) Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação 
tecnológica com as transformações socioeconômicas do território brasileiro. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C4/U2 

Grade de correção 

100% 

O aluno compreende que indústrias como a CSN são consideradas de bens  
de produção, ou de base, pois fabricam produtos que serão utilizados por outras 
indústrias, sendo, portanto, indispensáveis para a produção de vários outros 
produtos. Ele explica, ainda, a importância desse tipo de indústria para o surgimento 
das demais indústrias e sua relevância no cenário nacional. 

50% 
O aluno identifica a CSN como explica que se trata de uma indústria de bens  
de produção ou de base, mas não explica sua importância para a implantação  
dos demais tipos de indústrias. 

0% 
O aluno não identifica a CSN como uma indústria de bens de produção ou de base  
e não identifica sua importância para a implantação dos demais tipos de indústrias. 
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4. Explique a relação de dependência que existe entre campo e cidade nos dias atuais, a partir do 
processo de industrialização do meio urbano.  

Objeto de 
conhecimento 

Desigualdade social e o trabalho 

Habilidade 
(EF07GE08) Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação 
tecnológica com as transformações socioeconômicas do território brasileiro. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C4/U2; C5/U2 

Grade de correção 

100% 

O aluno reconhece que os insumos advindos das cidades, como máquinas agrícolas, 
fertilizantes, infraestrutura e crédito bancário, são indispensáveis para as atividades 
do campo. Portanto, com a industrialização, o meio rural passou a operar em função 
das cidades. 

50% 
O aluno reconhece a dependência do campo em relação à cidade, mas não explica 
que a cidade comanda o sistema de insumos do campo. 

0% O aluno não reconhece a dependência entre o campo e a cidade. 

5. Explique como fatores como a posição geográfica e a rede de transporte favoreceram a concentração 
industrial na região Sudeste.  

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 C4/U2 

Grade de correção 

100% 

O aluno compreende que a concentração industrial na região Sudeste foi 
ocasionada, entre outros fatores, pelo desenvolvimento dos meios de transporte  
em períodos anteriores. A cidade de São Paulo, também foi beneficiada por sua 
posição geográfica, e os meios de transporte favoreceram a expansão da atividade 
industrial nos municípios vizinhos (o chamado ABCD) e na Baixada Santista 
(destacando-se o porto de Santos, o mais importante do país até os dias atuais). 

50% 
O aluno percebe a importância dos meios de transporte para o desenvolvimento  
e a concentração industrial da região Sudeste, mas não relaciona esse fator à sua 
posição geográfica. 

0% 
O aluno não reconhece a relação entre posição geográfica, a rede de transporte  
e o desenvolvimento e a concentração industrial do Sudeste. 

6. Leia o texto a seguir. 

Posseiros e acampados relataram conflitos fundiários nos municípios de Barra 

do Ouro, Campos Lindos, Filadélfia e Palmeirante. A delegada civil agrária relatou as 

ações da Polícia Civil para apurar as ameaças contra trabalhadores rurais e o 

andamento dos inquéritos instaurados para investigar os conflitos.  

INCRA. Audiência pública discutiu conflitos agrários no Tocantins. Disponível em: <www.incra.gov.br/ 

audiencia-publica-discutiu-conflitos-agrarios-no-tocantins>. Acesso em: 19 set. 2018. 
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Os problemas da estrutura fundiária brasileira estão relacionados à distribuição das propriedades 
agrícolas. Como mostra o texto, essa situação deve-se: 

a) à ampla implantação da reforma agrária. 

b) à grande presença de latifúndios. 

c) ao baixo número de pequenos fundiários. 

d) à reduzida concentração de propriedades. 

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 C6/U2 

Justificativas 

a 
A reforma agrária no Brasil é discutida desde a década de 1950, mas nunca foi 
amplamente executada no país. 

b 
A expansão das grandes propriedades, os latifúndios, muitas vezes por meio da 
grilagem, mediante a exploração de pequenas propriedades e de terras indígenas  
ou quilombolas, resulta em sérios conflitos no campo. 

c 
Existe um grande número de pequenos proprietários, porém com áreas muito 
pequenas. 

d 
A concentração de terras e de renda no campo brasileiro evidencia como os fluxos 
econômicos acabam gerando desigualdades e, consequentemente, conflitos. 

7. Leia o texto a seguir, sobre o modelo econômico adotado pelo Brasil após o processo de 
industrialização. 

A receita para garantir o crescimento do país tem sido a mesma nos últimos 

anos: estimular o mercado interno, principalmente em momentos de dificuldade da 

economia. No entanto, as desonerações e o crédito fácil que aquecem o consumo 

trazem impactos ao meio ambiente. Da poluição dos carros novos com impostos  

reduzidos ao lixo despejado pelos compradores que trocam de eletrodomésticos e 

celulares, as medidas de estímulo deixam um passivo ambiental. 

MÁXIMO, Wellton. Atual modelo econômico representa entrave para desenvolvimento sustentável, criticam ambientalistas. EBC, 15 

jun. 2012. Disponível em: <www.ebc.com.br/especiais/rio20/noticias/atual-modelo-economico-representa-entrave-para-

desenvolvimento-sustentavel-criticam-ambientalistas/>. Acesso em: 19 set. 2018. 

Identifique a alternativa que não apresenta uma consequência do crescimento industrial. 

a) Ampliação do desmatamento para o cultivo de monoculturas. 

b) Retração de parte das áreas de vegetação nas áreas urbanas. 

c) Expansão acelerada da utilização dos recursos naturais. 

d) Distribuição das riquezas de forma igualitária. 
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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 C4/U2; C6/U2 

Justificativas 

a 
O desmatamento para o cultivo de monoculturas aumenta a degradação do meio 
ambiente. 

b Uma das consequências do crescimento industrial é a diminuição das áreas verdes. 

c 
A grande utilização dos recursos naturais, em especial os poluentes, aumentou com  
a industrialização. 

d 
A industrialização não gerou uma distribuição igualitária das riquezas, apesar  
de o consumo ter aumentado. 

8. O trecho apresentado se refere à criação da Zona Franca de Manaus, que marcou o início da 
desconcentração industrial brasileira. 

Decreto-Lei n. 288, de 28 de fevereiro de 1967 

Art. 1º – A Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio de importação 

e exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar 

no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de 

condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais 

e da grande distância, a que se encontram, os centros consumidores de seus produtos. 

Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-lei/Del0288.htm>. Acesso em: 19 set. 2018. 

Analise as proposições a seguir. 

I. A criação da Zona Franca de Manaus foi uma tentativa de promover a integração produtiva  
e social no país. 

II. A crise econômica favoreceu a desconcentração industrial brasileira. 

III. Na Zona Franca de Manaus, os custos com impostos tendem a ser maiores do que nos demais 
centros urbanos brasileiros. 

IV. Na Zona Franca de Manaus foram abertas novas oportunidades de trabalho, propiciando uma 
guerra fiscal. 

É correto apenas o que se afirma em: 

a) I, II e III. 

b) II e IV. 

c) I e IV. 

d) II, III e IV. 
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Objeto de 
conhecimento 

Desigualdade social e o trabalho 

Habilidade 
(EF07GE08) Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação 
tecnológica com as transformações socioeconômicas do território brasileiro. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C4/U2 

Justificativas 

a 
Apenas a alternativa I é correta, pois a instalação de indústrias fora do Centro-Sul,  
onde se concentra o polo industrial brasileiro, foi um tentativa de descentralizar  
a economia, com destaque para a Zona Franca de Manaus. 

b Apenas a alternativa IV é correta. 

c 
A desconcentração industrial é fruto da busca por uma maior integração produtiva  
e social no país, gerando novos empregos e guerra fiscal. 

d 
A alternativa III é incorreta, pois os custos com impostos tendem a ser menores,  
já que não há grandes indústrias no local. O baixo custo de impostos serve como  
um incentivo à implantação de fábricas. 

9. Observe o gráfico a seguir. 

Percentual de domicílios por Grandes Regiões 

segundo a forma de esgotamento sanitário (2016) 
Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

Fonte: IBGE. PNAD 2016: população idosa cresce 16,0% frente a 2012 e chega a 29,6 milhões. Disponível em: 

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2013-agencia-de-noticias/releases/18263-pnad-2016-populacao-idosa-

cresce-16-0-frente-a-2012-e-chega-a-29-6-milhoes.html>. Acesso em: 27 jul. 2018. 
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O serviço de coleta de esgoto garante melhores condições de vida e influencia diretamente a saúde 
da população. No que diz respeito a essa infraestrutura urbana, a região que apresenta as 
melhores condições é a: 

a) Centro-Oeste 

b) Norte 

c) Nordeste 

d) Sudeste 

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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C5/U2 

Justificativas 

a 
A região Centro-Oeste apresenta o terceiro maior percentual de domicílios ligados  
à rede de esgoto. 

b A região Norte apresenta o menor percentual de domicílios ligados à rede de esgoto. 

c 
A região Nordeste apresenta o segundo menor percentual de domicílios ligados  
à rede de esgoto, ficando à frente apenas da região Norte. 

d A região Sudeste apresenta o maior percentual de domicílios ligados à rede de esgoto. 

10. O texto a seguir se refere ao desenvolvimento de novas técnicas de produção capitalista no meio 
rural. Leia-o atentamente: 

A agroindústria tem participação de aproximadamente 5,9% no Produto 

Interno Bruto (PIB) brasileiro, no beneficiamento, na transformação dos produtos e no 

processamento de matérias-primas provenientes da agropecuária, promovendo dessa 

forma maior integração do meio rural com a economia de mercado. A pesquisa 

agropecuária tem contribuído para a melhoria da qualidade dos produtos 

agroindustriais, oferecendo soluções tecnológicas inovadoras e de grande impacto, 

como a biofortificação de alimentos, processo utilizado para aumentar o conteúdo 

nutricional de micronutrientes, como vitaminas e minerais específicos, por meio de 

técnicas de melhoramento convencional de plantas ou da biotecnologia. [...] 

EMBRAPA. Ciência que transforma. Disponível em: <www.embrapa.br/grandes-contribuicoes-para-a-agricultura-

brasileira/agroindustria>. Acesso em: 19 set. 2018. 

De acordo com o texto, a evolução industrial no meio rural resulta na: 

a) criação de um sistema desintegrado de produção. 

b) integração de técnicas industriais modernas à produção agrícola. 

c) desassociação do campo e do desenvolvimento urbano. 

d) maior ocupação do meio rural por pequenos produtores. 
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Objeto de 
conhecimento 

Produção, circulação e consumo de mercadorias 

Habilidade 
(EF07GE05) Analisar fatos e situações representativas das alterações ocorridas entre  
o período mercantilista e o advento do capitalismo. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C6/U2 

Justificativas 

a 
O sistema de produção está cada vez mais integrado e relacionado ao desenvolvimento 
das técnicas agrícolas. 

b 
As técnicas agrícolas sofreram profundas transformações, estando intrinsecamente 
ligadas ao desenvolvimento industrial. 

c 
O meio urbano passou a comandar as ações e as atividades do meio rural, já que  
o campo produz para a cidade e as pesquisas e técnicas produzidas na cidade são 
enviadas ao campo. 

d 
Os pequenos produtores têm menos acesso às técnicas agrícolas desenvolvidas  
na parceria com as indústrias.  
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Sugestões para reorientar o planejamento 

 

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. 

A formação territorial do Brasil é resultado da atuação de diferentes agentes que, com base 

na dinâmica econômica, promoveram o desenvolvimento do atual quadro socioeconômico e 

territorial. Esse quadro traz inúmeras consequências, como conflitos e tensões históricas entre os 

agentes. Sendo assim, atividades econômicas, como a agropecuária e a indústria, são de extrema 

relevância para o estudo da Geografia. 

Atividade 

Solicite aos alunos que pesquisem, em jornais, em revistas, em livros ou na internet,  

informações sobre atividades ligadas ao setor primário ou ao setor secundário no município onde 

vivem. Eles também podem conversar com moradores que exerçam tais atividades. Peça-lhes que 

evidenciem o mundo do trabalho em que a comunidade está inserida, explicando como uma fábrica 

ou uma agroindústria, por exemplo, interferem no cotidiano e nas demais atividades da população de 

determinado lugar. Ajude-os a montar um quadro indicando, de um lado, os aspectos positivos  

da atividade econômica pesquisada e, do outro, os negativos. Se, no município, for constatada a 

existência de diversas atividades, proponha aos alunos que discorram sobre uma atividade de cada 

setor da economia. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Produção, circulação e consumo de mercadorias 

Habilidade 
(EF07GE05) Analisar fatos e situações representativas das alterações ocorridas entre  
o período mercantilista e o advento do capitalismo. 

A produção do espaço, dinâmica e articulada, é fruto da ação de diferentes fatores. Dessa 

forma, é essencial a compreensão das transformações engendradas pelos diferentes sistemas  

econômicos e políticos e de suas repercussões na dinâmica espacial. O capitalismo tornou a estrutura 

de produção e das relações sociais mais complexas e, por isso, é importante que os alunos sejam 

capazes de analisar a transformação da produção industrial e sua repercussão na urbanização, assim 

como as mudanças no espaço rural, a exemplo da formação da agroindústria. 

Atividade 

Peça aos alunos que se organizem em grupos e pesquisem, em revistas, em jornais ou na internet, 

imagens relacionadas à produção agrícola, com o uso de diferentes técnicas e tecnologias. Mostre a eles 
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algumas imagens contendo técnicas agrícolas rudimentares, para que entendam a passagem do 

mercantilismo para o capitalismo, quando técnicas mais modernas começaram a ser empregadas. Em 

seguida, converse com os alunos sobre o papel do agronegócio no capitalismo e na Terceira Revolução 

Industrial. Ao final da atividade, proponha que utilizem as imagens pesquisadas e elaborem legendas, 

confeccionando um mural coletivo capaz de indicar a passagem do mercantilismo para o capitalismo. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Produção, circulação e consumo de mercadoria 

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. 

Por meio dessa habilidade, pretende-se discutir a maneira como as mercadorias são produzidas, 

consumidas e descartadas atualmente. Cada uma dessas etapas resulta em impactos socioambientais 

dos mais diversos, que devem ser conhecidos e discutidos pelos alunos. Tais impactos podem ser 

sentidos e observados tanto no espaço urbano quanto no rural. 

Atividade 

Peça aos alunos que citem os principais objetos que eles utilizam ou consomem no dia a dia, e 

anote na lousa. Em seguida, divida-os em grupos de até 4 integrantes, e distribua os itens citados entre os 

grupos, que deverá pesquisar o tempo necessário para que aquele item se decomponha na natureza e 

quais são os impactos causados no meio ambiente. Realizada a pesquisa, os grupos deverão montar painéis 

para serem expostos na escola, alertando a comunidade sobre a necessidade do consumo consciente. 

 

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. 

Atualmente, as redes de comunicação e de transporte apresentam grande relevância para a 

produção do espaço, por causa da globalização. A articulação e a integração do território brasileiro, 

tanto nos fluxos internos quanto nos externos, repercutem na atual configuração espacial do país, de 

modo que os transportes e os meios de comunicação são indissociáveis do processo produtivo e suas 

consequências sociais. 

Atividade 

Apresente aos alunos e analise com eles alguns mapas e gráficos relacionados às dinâmicas de 

transportes e comunicação no país, e sua evolução ao longo do tempo. Para a comparação, podem ser 

utilizados, por exemplo, mapas da evolução dos transportes desde a década de 1950 até os dias atuais. 

Algumas sugestões são os mapas disponíveis em: <https://atlas.fgv.br/marcos/governo-juscelino-

kubitschek-1956-1961/mapas/estradas-de-rodagem-expansao-de-1957-1964> e 

<www.brasil.gov.br/noticias/infraestrutura/2014/11/ibge-mapeia-a-infraestrutura-dos-transportes-

no-brasil>. Acesso em: 12 set. 2018.  

https://atlas.fgv.br/marcos/governo-juscelino-kubitschek-1956-1961/mapas/estradas-de-rodagem-expansao-de-1957-1964
https://atlas.fgv.br/marcos/governo-juscelino-kubitschek-1956-1961/mapas/estradas-de-rodagem-expansao-de-1957-1964
http://www.brasil.gov.br/noticias/infraestrutura/2014/11/ibge-mapeia-a-infraestrutura-dos-transportes-no-brasil
http://www.brasil.gov.br/noticias/infraestrutura/2014/11/ibge-mapeia-a-infraestrutura-dos-transportes-no-brasil


 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

2º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

Desigualdade social e o trabalho 

Habilidade 
(EF07GE08) Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação tecnológica 
com as transformações socioeconômicas do território brasileiro. 

A industrialização promoveu profundas transformações no território brasileiro. Em um 

primeiro momento, propiciou grandes mudanças ligadas ao meio urbano, em especial no século XX, 

com o crescimento da taxa de urbanização. Por sua vez, quando relacionada à atividade agrícola, 

alterou a forma de produzir e acabou por constituir a agroindústria. Dessa forma, é imprescindível 

considerar o desenvolvimento tecnológico nos sistemas de produção brasileiros e a maneira como 

essas inovações afetam o mundo do trabalho. 

Atividade 

Construa com os alunos um mural informativo sobre as principais consequências da atividade 

industrial no estado onde vivem. Para isso, peça a eles que procurem reportagens relacionadas a essa 

atividade. É importante ressaltar tanto os aspectos positivos, como a geração de empregos, quanto os 

negativos, como a poluição. Divida a classe em grupos de até 5 integrantes e, com base nas 

informações presentes no mural, solicite a cada grupo que produza um texto jornalístico sobre o 

assunto em questão, pretendendo, dessa forma, ajudá-los a desenvolver a capacidade crítica.  

 

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. 

A capacidade de elaborar e interpretar gráficos e histogramas é extremamente relevante no 

ensino da Geografia, pois facilita a compreensão da dinâmica territorial brasileira e de aspectos 

socioeconômicos, políticos e culturais do país e de outros territórios. Esse tipo de representação 

também é relevante para a análise de climas, relevos, índices pluviométricos etc. 

Atividade 

Construa, com a ajuda dos alunos, um ou mais histogramas sobre características básicas da 

turma – por exemplo, uma divisão entre os sexos masculino e feminino. Demonstre a necessidade de 

contagem para a elaboração de um gráfico, bem como a importância da interpretação para a obtenção 

de informações corretas. Depois, peça que elaborem histogramas sobre características básicas de suas 

famílias ou de suas comunidades, de modo que ajam de forma independente, com protagonismo. 


