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1. No mapa-múndi a seguir, que mostra a dinâmica dos climas com base na distribuição da 
temperatura, é possível observar o traçado da demarcação das zonas climáticas. 

Reprodução/IBGE 

ZONAS CLIMÁTICAS 

 
Fonte: IBGE. Atlas Geográfico Escolar. 6.ed. Rio de Janeiro, 2012, p. 60. Disponível em: 

<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv64669_cap3_pt2.pdf>. Acesso em: 10 out. 2018. 

Com base nos seus conhecimentos, relacione a divisão das três zonas climáticas com os 
movimentos de rotação e translação da Terra. 

 

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 C10/U5 

Grade de correção ✓ 

Espera-se que os alunos relacionem a divisão das três zonas climáticas com a 
diferença de absorção da radiação solar na superfície terrestre, que é influenciada 
pelos movimentos, pelo eixo de inclinação e pelo formato esférico da Terra. A 
rotação, movimento do planeta em torno do seu próprio eixo, é responsável pelo 
dia e pela noite, cuja duração varia ao longo do ano por causa do eixo de inclinação 
e do movimento de translação da Terra. A translação é responsável pelas diferentes 
posições do planeta ao longo de um ano em torno do Sol. Isso também influencia na 
diferença de intensidade de incidência dos raios solares nos hemisférios e, 
juntamente com a inclinação do eixo, na diferença de duração entre o dia e a noite 
(fotoperíodo) durante o ano. Por causa do formato geoide da Terra, quanto mais 
próximo uma área está da linha do Equador, mais iluminada e aquecida ela é, 
porque menor é a inclinação de incidência dos raios solares; quanto mais distante, 
menos ela é iluminada e aquecida. Isso ocorre porque os raios solares incidem com 
maior inclinação sobre a superfície terrestre quando nos distanciamos da linha do 
Equador, fazendo com que uma mesma quantidade de energia tenha que aquecer 
uma área maior da superfície. 
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É possível que haja respostas diferentes e que não associem os movimentos da 
Terra à absorção da energia solar pela atmosfera ou citem apenas a inclinação do 
eixo do planeta como responsável pela divisão das zonas climáticas. Isso indica que 
os alunos não identificaram a importância dos movimentos de rotação e de 
translação na dinâmica climática do planeta e na diferença de absorção de calor nas 
zonas climáticas, fruto da inclinação do eixo. Se essas noções não forem assimiladas, 
é necessário rever esse conteúdo com os alunos.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O princípio da importância da inclinação do eixo e dos movimentos de translação e rotação 
para a dinâmica climática é a relação dos movimentos da Terra com a incidência diferente da 
radiação solar sobre sua superfície. Se os alunos tiveram alguma dificuldade em relação a 
esse conteúdo, é necessário retomar a explicação do fenômeno. Comece explicando 
separadamente cada movimento da Terra e como ele interfere na absorção de energia da 
radiação solar. Em seguida, mostre a diferença de reação da atmosfera em relação à 
quantidade de calor (energia) absorvida (a diferença de temperatura e pressão, por 
exemplo). Para finalizar, utilize o mapa desta questão para mostrar aos alunos o padrão da 
temperatura: mais quente na linha do Equador, moderada entre os trópicos e mais fria nas 
zonas polares. Cite as três zonas climáticas, caracterizando-as de forma bem sucinta. Dessa 
forma, espera-se que os alunos identifiquem que as zonas climáticas são determinadas pelos 
movimentos de translação e rotação, pelo eixo de inclinação e pelo formato da Terra. 

 

2. Leia o trecho e, depois, observe a tabela sobre coleta e tratamento de esgoto no Brasil. 

A visão equivocada de que a água é um bem abundante e inesgotável, 

ocasionando, portanto, a ausência de medidas conservacionistas e uso adequado 

dos recursos hídricos, com a consequente [extinção e] contaminação de mananciais 

gerando a escassez de água [e maior custo de tratamento], está sendo reformulada 

no sentido de que os recursos hídricos são um bem passível de exaustão, tendo 

como consequências graves a deterioração e escassez de água potável para o 

abastecimento de cidades. 

GUEDES, Josiel de Alencar. Poluição de rios em áreas urbanas. Ateliê Geográfico. Goiânia, v. 5, n. 2, ago/2011. p. 212-226. Disponível 

em: <https://www.revistas.ufg.br/atelie/article/view/15488/9473>. Acesso em: 15 jul. 2018. 

 

A coleta e o tratamento de esgoto no Brasil – 2008 

Região Total de municípios Municípios com coleta 
de esgoto (%)  

Municípios com 
tratamento de esgoto (%) 

Norte 449 13% 7% 

Nordeste 1793 46% 19% 

Sudeste 1668 95% 48% 

Sul 1188 40% 24% 

Centro-Oeste 466 28% 25% 

Elaborado com base em IBGE. PNSB 2008: Abastecimento de água chega a 99,4% dos municípios, coleta de lixo a 100%, e rede de 

esgoto a 55,2%. Disponível em: <https://bit.ly/2LLiSzy>. Acesso em: 30 ago. 2018. 

Com base no trecho do artigo e nos dados da tabela, responda: qual é o principal uso da água no 
ambiente urbano e qual é o principal problema desse uso para o recurso hídrico? 
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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 Aberta Capítulo/Unidade C14/U6 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos identifiquem que o principal uso dos recursos hídricos no 
ambiente urbano é o abastecimento e fornecimento de água potável. O trecho do 
texto e os dados da tabela indicam que o principal problema é a falta de coleta e 
tratamento de esgoto. Sem o tratamento adequado de esgoto, a principal 
consequência é a poluição dos rios e dos mananciais. 

 
É possível que surjam respostas diferentes, como não identificar o abastecimento de 
água como o principal uso das áreas urbanizadas ou não mencionar a coleta e o 
tratamento de esgoto como o principal problema. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso as respostas não apontem que o principal uso dos recursos hídricos no ambiente 
urbano é o abastecimento e fornecimento de água, procure conversar com os alunos sobre a 
importância da água no dia a dia e ressalte, por meio de uma descrição detalhada do 
cotidiano de um cidadão comum, o quanto somos dependentes dela. Comente também 
sobre a importância da coleta e do tratamento de esgoto na conservação dos recursos 
hídricos. Para promover essa reflexão, divida a classe em grupos de até cinco alunos e solicite 
a eles que pesquisem sobre a situação do saneamento básico no local em que vivem por 
meio de entrevistas, dados estatísticos, fotografias e notícias. Depois, solicite que cada grupo 
apresente para a classe os resultados dessa pesquisa. Espera-se que, dessa forma, os alunos 
consigam contextualizar o uso e a importância da conservação dos recursos hídricos. 

 
3. A evolução do gelo no mar Ártico é uma das evidências usadas pela Nasa para comprovar um 

fenômeno natural intensificado pelas atividades dos seres humanos. Observe as imagens a seguir. 

Fotos: NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio 

 

Evolução do gelo no mar Ártico em um período de 20 anos. 

Com base nas imagens de satélite e nos seus conhecimentos sobre os efeitos da interferência 
humana na Terra, explique qual fenômeno e qual atividade humana são responsáveis por 
intensificá-lo. 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

3º bimestre – Gabarito 

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 C12/U5 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos identifiquem que o derretimento do gelo observado nas 
imagens é consequência do processo de aquecimento global, resultado da 
intensificação do fenômeno natural do efeito estufa. O aumento de emissão dos 
gases estufa (o principal é o CO2) ocasionado por muitas atividades humanas (como 
queimadas na agricultura, uso de combustíveis fósseis, desmatamento e degradação 
de florestas, entre outros fatores) intensifica o efeito estufa. 

 

É possível que surjam respostas diferentes, que não identifiquem o fenômeno 
natural do efeito estufa ou que apresentem confusão nos conceitos de efeito estufa 
e aquecimento global, em respostas como: “O fenômeno natural é o aquecimento 
global, que atualmente é intensificado pelo efeito estufa, com a emissão de gases 
estufa na atmosfera, resultado da queima de combustível fóssil”. Além das imagens 
de satélite, o enunciado da questão contextualiza o processo como um fenômeno 
natural intensificado pelas atividades humanas, o que elimina a possibilidade de 
outros fenômenos que possam alterar a temperatura atmosférica. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Se os resultados esperados não forem alcançados, explique aos alunos a importância do 
fenômeno natural do efeito estufa para a retenção de calor e manutenção da vida na Terra. 
Desenhe na lousa um esquema simples para mostrar como parte dos raios solares é 
absorvida pela atmosfera terrestre e outra parte é retida por ela. Comente que o aumento 
de emissão de gases estufa, gerado em muitas atividades humanas, contribui para as 
mudanças climáticas. Nesse momento, questione os alunos: Quais são as atividades humanas 
que emitem gases estufa? Podem ser, por exemplo, dejetos animais de criação em larga 
escala (que produzem metano), uso de combustíveis fósseis, queimadas e desmatamento e 
degradação de florestas. Mostre no esquema que o acúmulo desses gases na atmosfera faz 
com que grande parte do calor seja retida na superfície e aumenta a temperatura média do 
planeta, causando o aquecimento global. Comente que, atualmente, no mundo científico há 
duas correntes sobre as mudanças climáticas: uma diz que elas fazem parte dos mecanismos 
evolutivos do planeta; outra diz que a ação humana, ao provocar o lançamento de gases 
estufa na atmosfera e a degradação ambiental, é a causa das mudanças climáticas quem vêm 
ocorrendo. Dessa forma, espera-se que os alunos sejam capazes de compreender e construir 
colaborativamente os conhecimentos sobre as ações antrópicas na temperatura global.  

 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

3º bimestre – Gabarito 

4. A imagem a seguir apresenta a várzea de um rio localizado no Pantanal. 

Flávio André/MTUR/flickr/Domínio Público 

 

Rio na região do Pantanal, Corumbá (MS), 2018. 

Com base nas características apresentadas na imagem como a vegetação e a inundação da 
várzea, faça uma relação entre as características do rio e o regime de chuvas na região retratada, 
considerando se ela enfrenta chuvas constantes ou períodos de seca. 

 

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 C14/U6 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos reparem na vegetação verde da várzea do rio, que revela a 
ocorrência de inundações periódicas, com a fertilização do solo pelos nutrientes 
vindos das suas águas. Associando a imagem à localização geográfica da região, 
espera-se que os alunos identifiquem que as estações secas e chuvosas são bem 
definidas, salientando que a foto foi tirada em um período de cheias.  

 

É possível que os alunos expliquem a relação entre o regime do rio e o regime de 
chuvas, sem necessariamente interpretar a imagem, ou descrevam que a cheia 
ocorre em época de muita chuva e o volume menor ocorre em época de seca, sem 
relacionar essa situação com o quadro apresentado pela fotografia. Entretanto, o 
foco desta questão é estabelecer a relação entre as características do rio e o regime 
de chuvas da região pela observação da imagem bem como a localização geográfica 
citada na legenda. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso os alunos não se baseiem na observação da foto para estabelecer a relação, retome a 
leitura da imagem, conduzindo-os a utilizar a vegetação verde da várzea como indicativo de 
inundações periódicas (cheia com a fertilização do solo e menor volume com as terras não 
inundadas para o crescimento da vegetação). Apresente outras imagens de períodos de seca 
e de cheia de um mesmo rio na região do Pantanal para que os alunos observem as fotos e 
possam compará-las. Dessa forma, espera-se que os estudantes consigam, a partir da 
observação de imagens, caracterizar a paisagem dos locais que observam. 
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5. A mata ciliar é importante para a preservação dos rios, nascentes e lagos, garantindo a 
manutenção do ciclo hidrológico e a qualidade e quantidade da água. Sua preservação é 
importante tanto em ambientes urbanos quanto em ambientes rurais. Leia a definição sobre 
Área de Proteção Permanente (APP), de acordo com a Embrapa: 

Conforme definição da Lei n. 12.651/2012, Área de Preservação Permanente 

é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental 

de preservar os recursos hídricos, [...] proteger o solo e assegurar o bem-estar das 

populações humanas. 

EMPRAPA. Área de Preservação Permanente (APP). Disponível em: <https://www.embrapa.br/codigo-florestal/entenda-o-codigo-

florestal/area-de-preservacao-permanente>. Acesso em: 15 jul. 2018. 

Considerando a definição de “área de preservação”, explique quais são as consequências do 
desmatamento de matas ciliares. 

 

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 C14/U6 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos identifiquem que a mata ciliar é a grande responsável pela 
fixação do solo da margem de rios, lagos e nascentes e que também serve como um 
filtro natural, que segura o material em suspensão transportado pelas águas pluviais 
e evita o assoreamento. Assim, no processo inverso, o desmatamento aumenta a 
erosão nas proximidades das margens e a quantidade de sedimentos nas águas, o 
que pode provocar assoreamento e agravar o problema das enchentes.  

 
É possível que surjam respostas com informações genéricas sobre a importância da 
preservação de matas e florestas, desviando do tema da questão, que é a mata 
ciliar, ou respostas vagas como “a preservação da mata ciliar é importante porque a 
vida de animais depende dela, assim como a umidade local”. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso os alunos não tenham alcançado os objetivos desta questão, desenhe um esquema na 
lousa com árvores e as raízes no solo. Exponha a importância das raízes na fixação e na 
agregação do solo. Desenhe um rio e explique à turma que as matas ciliares são importantes 
na preservação do leito dos rios. É importante que os estudantes copiem o esquema no 
caderno para consultas futuras. Dessa forma, espera-se que os alunos sistematizem os 
conhecimentos adquiridos sobre a importância da preservação ambiental, em especial das 
matas ciliares, reconhecendo e aplicando tal conhecimento em seu dia a dia. 
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6. A dinâmica da atmosfera da Terra é influenciada em grande parte pelos seus movimentos. A 
imagem a seguir representa um deles. 

Reprodução/IBGE  

 

Representação de movimento da Terra. 

A imagem representa o movimento de: 

a) rotação. Ele influencia na inclinação da Terra em relação ao Sol, fazendo com que os raios 

solares incidam com intensidades diferentes na superfície do planeta, caracterizando climas 

distintos. 

b) translação. Realizado pela Terra em torno do Sol ao longo de aproximadamente 365 dias. 

Esse movimento, combinado com a inclinação do eixo terrestre, é responsável pelas quatro 

estações climáticas. 

c) translação. Movimento da Terra em relação ao seu próprio eixo, que vai diferenciar as quatro 

estações climáticas. 

d) rotação. Realizado pela Terra em torno do Sol ao longo de aproximadamente 365 dias. Esse 

movimento, combinado com o de translação do planeta, é responsável pela formação das 

quatro estações climáticas.  

 

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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C10/U5 

Justificativas 

a 
A rotação é o movimento da Terra sobre o próprio eixo. A presença do Sol na imagem 
indica o movimento de translação. 

b 

O movimento representado pela imagem é o de translação da Terra. Ele é realizado em 
torno do Sol e dura aproximadamente 365 dias. Como a trajetória é elíptica, a 
proximidade entre os dois astros varia ao longo do período. Combinado com a inclinação 
do eixo terrestre, isso também faz variar a intensidade dos raios que atingem a superfície, 
o que origina a ocorrência das quatro estações climáticas em algumas regiões do planeta. 
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c 
A indicação do movimento representado está certa, porém a explicação está errada. O 
movimento em torno do próprio eixo é o de rotação. 

d A explicação dos movimentos de rotação e translação está invertida. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Nesta questão, interprete a imagem com os alunos. Destaque a presença do Sol no esquema 
e a linha pontilhada que caracteriza o movimento de translação da Terra. Se a classe não 
atingir os objetivos esperados, para auxiliar na explicação dos movimentos da Terra, divida a 
turma em grupos de até cinco integrantes e peça para cada grupo elaborar uma maquete 
com base na imagem desta questão. Utilize as maquetes dos alunos para explicar que o 
movimento de translação ocorre ao mesmo tempo que o de rotação, que é o movimento do 
planeta em torno do próprio eixo. A translação e a inclinação do eixo do planeta influenciam 
na distribuição dos raios solares, que atingem a superfície terrestre com intensidades 
diferentes nos hemisférios, o que determina as quatro estações climáticas em algumas 
regiões do planeta. Com essa explicação, espera-se que os alunos compreendam de forma 
prática como os movimentos da Terra ocorrem e como eles influenciam no clima. 

 

7. No mapa Ásia físico a seguir, observe o relevo na bacia do rio Yang-Tsé-Kiang, conhecido também 
por rio Azul, localizado na China. 

Banco de imagens/Arquivo da editora. 

ÁSIA FÍSICO 

 
Fonte: Adaptado de: IBGE. Atlas geográfico escolar. 6. ed. Rio de Janeiro, 2012. p. 46. 
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Considerando os diferentes relevos na imagem, em relação ao uso dos recursos hídricos é 
possível afirmar: 

a) A bacia do rio Yang-Tsé-Kiang apresenta uma hidrografia bem rica, o que a faz ser importante 

para a economia local, permitindo uma grande diversidade de usos. 

b) Percebem-se dois relevos diferentes no mapa. No relevo próximo ao oceano, os rios podem 

ser utilizados na produção de energia elétrica. No relevo do interior do país, pode ocorrer o 

plantio de arroz. 

c) Como na parte montanhosa há a presença de neve, o uso da terra para a agricultura é 

prejudicado, sendo mais indicado nas terras mais baixas, onde a temperatura é mais amena. 

d) No interior do país o terreno é montanhoso, incentivando a instalação de hidrelétricas; na 

região mais próxima do oceano o relevo é mais plano, facilitando o transporte de pessoas e 

mercadorias. 

 

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 C13/U6 

Justificativas 

a Nesta alternativa o raciocínio não está errado, porém não está relacionado ao relevo. 

b 
A escolha desta alternativa demonstra que o aluno sabe relacionar o uso da bacia 
hidrográfica conforme o relevo, porém não consegue identificá-lo na imagem. 

c 
Nesta alternativa, a citação em relação ao uso do solo e o relevo (altitude 
elevada/temperatura menor) não é errada, porém, só pela imagem não podemos saber 
se há ou não a presença de neve no relevo montanhoso. 

d 

Os rios em regiões mais montanhosas apresentam uma declividade no relevo que 
favorece a construção de barragens para o represamento das águas e a instalação de 
hidrelétricas. Já o relevo mais plano é caracterizado por leitos mais largos e águas mais 
calmas, podendo ser utilizado no transporte, dependendo de sua profundidade local. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Nesta questão, os alunos devem se valer de duas habilidades em sua resposta: a 
identificação de relevos plano e montanhoso e a relação do relevo com os usos diversos da 
bacia hidrográfica. Se os objetivos não forem atingidos nesta questão, explique aos alunos 
como o desnível de relevo influencia nos rios que passam por locais montanhoso e plano. Em 
seguida, relacione o relevo aos diferentes usos dos recursos hídricos das bacias. Peça aos 
alunos que pesquisem vídeos e imagens na internet sobre o rio Yang-Tsé-Kiang, assim como 
os usos dados a essa bacia, e que façam um registro escrito sobre suas impressões para 
depois compartilhá-las com os seus colegas de classe. Dessa forma, espera-se que os alunos 
ampliem seus conhecimentos sobre o consumo dos recursos hídricos e o uso das principais 
bacias hidrográficas no mundo e explorem as diversas plataformas educacionais, virtuais ou 
não, para seu aprendizado. 
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Observe a imagem para responder às questões 8 e 9. 

A fotografia a seguir representa uma das formas de evitar um fenômeno conhecido como ilhas 
de calor. 

Pixabay/<pixabay.com>  

 

Central Park, Nova York (Estados Unidos). 

8. Considerando seus conhecimentos sobre esse fenômeno, assinale a alternativa correta. 

a) As ilhas de calor são uma questão de saúde pública, pois concentram a poluição no centro, 

causando maior incidência de doenças respiratórias nos moradores locais. 

b) A emissão dos gases resultantes da queima de combustível fóssil não é responsável pela 

intensificação do fenômeno. 

c) As ilhas de calor afetam a atmosfera em escala global, constituindo preocupação de diversos 

governos em conjunto. 

d) A ilha de calor é um fenômeno importante para regular a temperatura atmosférica. Sem ele, 

as temperaturas seriam muito baixas, dificultando a vida na Terra.  

 

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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C12/U5 

Justificativas 

a 
A temperatura mais elevada nessas áreas provoca uma baixa de pressão, fazendo com 
que os ventos soprem na direção das áreas onde ocorre o fenômeno. Esses ventos 
dificultam a dispersão dos poluentes, prejudicando a saúde dos moradores locais. 

b 
Essa explicação está errada: a poluição é um dos fatores que provocam a formação de 
ilhas de calor. 
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c 
As ilhas de calor interferem em escala local, principalmente nos centros das grandes 
cidades, onde a presença de vegetação é quase nula. 

d O fenômeno importante para regular a temperatura na Terra é o efeito estufa. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso os alunos não tenham optado pela alternativa adequada, converse com a turma sobre 
as diferenças que há em um ambiente rural e em um ambiente urbano, considerando 
especialmente a concentração de vegetação nesses espaços. Nesse momento, permita que 
os estudantes relatem experiências particulares e,  baseado nisso, estimule a percepção do 
espaço com outros sentidos além da visão, perguntando se eles já sentiram alguma diferença 
em relação à umidade e à temperatura em locais com maior e com menor cobertura vegetal. 
Com base nas respostas, explique que as alterações realizadas pela atividade humana são 
responsáveis por essa diferença. Dessa forma, espera-se que os alunos compreendam de 
forma contextualizada o significado e o impacto das ilhas de calor na vida urbana. 

 

9. Sobre a importância de espaços verdes no ambiente urbano, indique a resposta incorreta. 

a) Espaços verdes são importantes para a manutenção do ciclo hidrológico, já que possibilitam 

a absorção da água da chuva. 

b) Concreto e asfalto irradiam mais calor que as áreas com vegetação, por isso, onde não há 

espaços verdes, a temperatura é maior. 

c) Desde o surgimento das primeiras cidades havia preocupação com a preservação da natureza. 

d) Durante o dia, os ventos sopram para as áreas com menor concentração de vegetação. 

 

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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C12/U5 

Justificativas 

a O solo permeável das áreas florestadas facilita a absorção da água da chuva. 

b 
É sensível a diferença de temperatura entre um local com mais vegetação e um local 
com mais edifícios. Os materiais utilizados nas construções absorvem e irradiam mais 
calor que as áreas com vegetação. 

c 
Algumas cidades cresceram muito com o desenvolvimento industrial. Naquela época, e 
durante muito tempo, a natureza era vista apenas como matéria-prima para a atividade 
industrial. 

d 
Por ter uma temperatura mais elevada, a pressão é mais baixa e por isso os ventos vão 
em direção a áreas com menor concentração de vegetação. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Esta questão requer ampla noção sobre as diferentes relações dos seres humanos com a 
natureza ao longo da história. A cidade é sempre um bom exemplo, pois antigamente não 
havia a preocupação da conservação da vegetação para a manutenção da vida urbana. 
Atualmente, a conscientização é crescente em relação à presença de espaços verdes em 
ambientes urbanos e há, por exemplo o aumento de criação de parques urbanos e de 
projetos arquitetônicos com espaços para jardins. Caso os alunos apresentem dificuldades 
nesta questão, solicite a eles que façam uma pesquisa sobre projetos urbanos verdes em 
seus locais de vivência e a dividam com os colegas falando, resumidamente, sobre as 
vantagens desses projetos para a melhoria efetiva na vida dos habitantes. Dessa forma, 
espera-se que os estudantes compreendam de forma contextualizada e próxima à realidade 
particular como as ilhas de calor afetam a vida humana. 
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10. A imagem a seguir é um esquema do ciclo hidrológico. 

Ministério do Meio Ambiente/Governo Federal do Brasil  

 

Esquema do ciclo hidrológico. 

Com base em sua observação, escolha a alternativa correta: 

a) Na cidade e no ambiente rural, o ciclo hidrológico é basicamente igual, mudando apenas a 

quantidade de água absorvida pelo solo e a quantidade de água escoada pela superfície. 

b) Os divisores de água das bacias hidrográficas interferem na fase de evaporação do ciclo 

hidrológico. 

c) A infiltração de água depende do tipo de solo da bacia hidrográfica. Onde há solo arenoso, o 

abastecimento de reservatórios subterrâneos é maior, dada a facilidade de infiltração. 

d) A presença da vegetação interfere na umidade da área, pois forma uma barreira para os raios 

solares alcançarem as águas superficiais. 

 

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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C13/U6 
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Justificativas 

a 

O que se destaca na diferença entre o ambiente rural e o ambiente urbano é a 
impermeabilização do solo, que vai interferir diretamente na absorção e no 
escoamento das águas. Porém outras fases do ciclo sofrem interferência, como a 
evaporação (muitos rios canalizados na cidade e escassez de áreas verdes). 

b 
Os divisores de água são responsáveis por direcionar o escoamento das águas 
superficiais. 

c 
A infiltração vai depender do tipo de solo. Os solos mais arenosos são menos 
compactos, por isso há maior infiltração, o que os torna os maiores responsáveis pelo 
abastecimento de reservatórios subterrâneos. 

d 
A presença da vegetação é importante para a umidade do local, pois as próprias plantas 
liberam vapor em forma de transpiração. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Esta questão requer compreensão sobre as diferentes fases do ciclo hidrológico e a 
interferência direta das características físicas do ambiente. Caso a turma tenha apresentado 
dificuldade sobre esse tema, explique simplificadamente apenas a fase da evaporação: a 
água passa do estado líquido para o estado gasoso, depois há o rápido resfriamento do vapor 
na atmosfera e, por fim, ocorre a condensação (passagem do estado gasoso para o líquido) 
em forma de precipitação. Em seguida, explique as outras fases do ciclo hidrológico e 
aproveite para citar as interferências das características físicas nesse ciclo. Assim, espera-se 
que os alunos compreendam o ciclo da água de forma mais aprofundada. 

 


