
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

3º bimestre – Gabarito 

1. Leia o texto a seguir, que faz referência aos fluxos migratórios da população do Rio Grande do Sul. 

De outro lado, o número de gaúchos que, a partir de 1940, passaram a habitar 

outras unidades da Federação também cresceu. A emigração no Estado aumentou 

significativamente até os anos 70, tendo como destinos preferenciais Santa Catarina e 

Paraná. Nas décadas seguintes o fluxo de gaúchos teve como destino predominante 

a região Centro-Oeste. Em 2010 o Censo identificou 1 066 500 gaúchos residindo em 

outros estados brasileiros. 

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul. 3. ed. Porto 

Alegre, 2018. Disponível em: <https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/migracoes>. Acesso em: 9 out. 2018. 

Com base na leitura do texto e em seus conhecimentos, indique os motivos que levaram ao fluxo 
migratório apontado, ocorrido nas décadas seguintes aos anos 1970, bem como sua consequência 
para a região Sul. 

 

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 C14/U6 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos relatem que, na década de 1970, muitos moradores da 
região Sul passaram a migrar para a região Centro-Oeste em razão da expansão  
da fronteira agrícola, resultado da concentração de terras, da modernização 
agrícola, da instalação de grandes propriedades, entre outros motivos. Uma das 
consequências foi a diminuição no ritmo de crescimento populacional da região  
Sul e aumento no da Centro-Oeste, inclusive com a formação de novos municípios. 

 

É possível que algumas respostas não estabeleçam a relação dos processos 
migratórios da região Sul com a expansão agrícola ou, ainda, que indiquem uma 
ligação equivocada a outro processo, como os fluxos no período de 1940 a 1960,  
em que a região recebeu muitos imigrantes, internos e externos. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é aferir a habilidade dos alunos de compreender os diferentes 
fluxos migratórios envolvendo a região Sul. Caso o rendimento, de modo geral, tenha sido 
insuficiente, solicite à turma, como tarefa de casa, que realize uma pesquisa sobre os fluxos 
migratórios relativos à região Sul. Na aula seguinte, elabore na lousa três colunas: uma para 
1940; outra para 1970; e, por fim, uma para 2000. Com a participação dos alunos, insira  
as informações sobre as origens e os destinos dos fluxos, bem como os respectivos motivos 
migratórios, de acordo com os dados levantados pelas pesquisas que realizaram.  
Esta atividade tem como propósito reforçar aos alunos a associação dos fluxos populacionais 
à formação socioeconômica e territorial do Brasil. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

3º bimestre – Gabarito 

2. Leia o texto a seguir, que trata sobre o município de Jari, no Rio Grande do Sul. 

No final do século XIX e início do século XX, parte da área localizada no distrito 

de Jari foi colonizada por alemães, poloneses, russos e alguns italianos, através do 

poder público, com a distribuição de lotes de 25 hectares. Estes lotes estão localizados 

numa região de topografia acidentada e, por isso, destinada à policultura. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. História: Jari Rio Grande do Sul. Disponível em: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/jari/historico>. Acesso em: 9 out. 2018. 

Com base no exemplo apresentado no texto, relacione essa imigração à constituição da população 
residente na região, segundo a declaração de cor ou raça. 

 

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 C14/U6 

Grade de correção 
✓ 

Espera-se que os alunos expliquem que a Europa foi o principal continente de 
origem dos imigrantes que foram à região Sul, e esse quadro implica diretamente  
a predominância de pessoas autodeclaradas brancas na constituição populacional. 

 Podem aparecer respostas diversas, sem, contudo, indicar que, apesar da grande 
miscigenação brasileira, a região Sul tem maior predominância da população branca. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é verificar se os alunos ponderaram corretamente sobre  
a diversidade étnica na região Sul do país para responder à questão. Se os resultados,  
de modo geral, mostraram-se insuficientes, selecione previamente fotos e quadros artísticos 
referentes à miscigenação brasileira. Projete as imagens ou, na ausência desse recurso, 
imprima-as e as distribua aos alunos, de modo que todos analisem todas as fotos. Promova, 
então, um debate com a turma sobre a formação cultural brasileira, sempre ressaltando  
os aspectos mais presentes no entorno, por exemplo, se é uma comunidade miscigenada,  
se existe grande predominância de algum grupo étnico, entre outros. Esta atividade  
contribui para que os alunos assimilem como a população brasileira é diversa e como  
é variada também a sua distribuição no espaço. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

3º bimestre – Gabarito 

3. Observe a tabela a seguir, que indica algumas características da organização do espaço agrícola 
do estado do Paraná com base em censos agropecuários. 

 

Dados estruturais 
Censos agropecuários – Paraná entre 1975 e 2017 

1975 1980 1985 1995-1996 2006 2017 

Estabelecimentos 478 453 454 103 466 397 369 875 371 063 305 115 

Área total (ha) 15 630 962 16 330 330 16 698 864 15 946 632 15 391 782 14 736 374 

Pessoal ocupado 2 079 174 1 807 826 1 855 063 1 287 632 1 117 098 839 661 

Tratores 52 498 81 727 101 346 121 827 113 718 166 337 

Elaborado com base em IBGE. Censo Agropecuário 2017. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. p. 67. Disponível em: 

<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/3093/agro_2017_resultados_preliminares.pdf>. Acesso em: 9 out. 2018.  

Analise as transformações na produção agropecuária do estado apresentadas na tabela, 
evidenciando as diferenças na distribuição de riquezas pelos diversos produtores da região Sul a 
partir da década de 1970. 

 

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 C16/U6 

Grade de correção 

✓ 

A década de 1970 foi um importante período de transformações e reestruturações 
na produção agropecuária do Brasil, em especial na região Sul, particularmente no 
Paraná. Espera-se que os alunos relatem que – com a modernização agrícola 
indicada na tabela, pelo aumento no número de tratores e pela diminuição no 
número do pessoal ocupado – tanto os grandes quanto os pequenos e médios 
produtores passaram a usar tecnologias mais modernas na agropecuária, visando  
ao aumento da produtividade. Entretanto, muitos pequenos e médios proprietários 
tiveram dificuldades, pois não possuíam facilidade de acesso a empréstimos do 
governo e havia, ainda, a concorrência com os grandes produtores, tendo de vender 
suas propriedades, o que se constata por meio da diminuição do número de 
estabelecimentos muito superior à redução da área total ao longo do período 
retratado na tabela. Além disso, houve a substituição da mão de obra por máquinas, 
que, associada ao processo de concentração de terras, promoveu o aumento  
do êxodo rural e das migrações em direção ao Centro-Oeste. 

 

É possível que surjam respostas diversas que não tenham ponderado sobre  
o período da tabela como palco de profundas transformações por conta  
da modernização agrícola – o que revela equívoco quanto à própria interpretação  
da tabela, pois esta indica, em especial, que o número de estabelecimentos  
e de pessoal ocupado diminuiu, enquanto o número de tratores, por sua vez, 
aumentou. Embora diversos pequenos e médios proprietários da região tenham 
modernizado sua produção, a concentração de terras aumentou. 

 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

3º bimestre – Gabarito 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é avaliar se os alunos compreenderam as transformações  
na produção agropecuária na região Sul a partir da década de 1970. De modo geral,  
se os resultados não forem atingidos, selecione previamente gráficos, tabelas e mapas que 
valorizem os diferentes modos de produção, circulação e consumo agropecuário. Na sala de 
aula, projete-os ou, na ausência desse recurso, imprima-os e fixe-os na lousa. Comente sobre 
como as tecnologias produtivas promovem o acirramento da desigualdade na distribuição  
de riquezas, assim como os fortes impactos ambientais. Esta atividade propicia aos alunos 
maior entendimento sobre os motivos que levaram às modificações no processo produtivo 
no campo, bem com a compreensão das consequências dessas transformações. 

 

4. Observe a imagem a seguir: 

Reprodução/IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 
Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio. 

Pesquisa Industrial Anual – Empresa 2007/2016. 

Produção e distribuição industrial no Brasil, 2007-2016. 

Explique, com base na interpretação do gráfico, como ocorre a distribuição espacial da produção 
industrial brasileira, evidenciando o papel da região Sudeste a partir dos dados atuais e de seu 
processo histórico. 
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Geografia – 7º ano 

3º 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 C13/U5 

Grade de correção 

✓ 

O gráfico faz alusão às características da distribuição industrial por grandes regiões. 
Espera-se que os alunos comparem, por exemplo, os índices de pessoal ocupado 
com os de gastos com pessoal, de modo a inferir que o gasto apresenta um 
percentual maior, indicando assim melhor qualificação da mão de obra utilizada  
nas atividades industriais, assim como sua concentração na região Sudeste. 

 
Respostas diversas podem aparecer, sem, no entanto, explicitarem que a 
industrialização brasileira ocorreu de forma concentrada, em especial na região 
Sudeste (ainda que se verifique a desconcentração industrial, o nível de 
concentração permanece grande).  

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 utilizar e interpretar um 
gráfico, uma vez que esta e outras ferramentas, como tabelas e mapas, são de grande 
contribuição para a Geografia. Com base na apresentação do cenário industrial do país, 
demanda-se dos alunos especial atenção à região Sudeste. Caso os resultados, em geral,  
não tenham sido suficientes, proponha à turma a elaboração de um gráfico de setores 
utilizando os dados do gráfico de barras apresentado. A atividade ora proposta contribui 
para reforçar o desenvolvimento da habilidade de elaboração e interpretação de gráficos. 
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5. Leia o texto a seguir, que trata das condições climáticas de uma área específica da região Sudeste 
em julho de 2017: 

Com o frio tão intenso, visitantes do Parque Nacional do Itatiaia, na Serra de 

Mantiqueira, vivem a expectativa de ver neve, o que pode ocorrer nos próximos dias, 

segundo meteorologistas. Localizado na divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, o 

parque abriga o Pico das Agulhas Negras, o quinto ponto mais alto do país. 

RODRIGUES, Leo. Com temperatura mais baixa do ano, BH amanhece como a capital mais fria do país. Agência Brasil, 4 jul. 2017. 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-07/com-temperatura-mais-baixa-do-ano-bh-amanhece-como-

capital-mais-fria-do-pais>. Acesso em: 30 set. 2018. 

Com base na leitura do texto e em seus conhecimentos, indique o fator determinante para a 
diferenciação do clima dessa área em relação às áreas vizinhas. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Biodiversidade brasileira 

Habilidade 
(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais no território nacional, 
bem como sua distribuição e biodiversidade (Florestas Tropicais, Cerrados, Caatingas, 
Campos Sulinos e Matas de Araucária). 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C12/U5 

Grade de correção 

✓ 
Como o texto indica, a área é de altitude elevada. Nesse caso, espera-se que os 
alunos apontem a altitude como fator fundamental para a ocorrência das condições 
climáticas descritas no texto.  

 

Respostas diversas podem surgir, porém, sem indicar o fator altitude como 
fundamental para a incidência de clima mais frio naquela área. Assim, 
provavelmente, não foi considerada a relação entre um dos pontos mais elevados 
do país, apresentado no texto, e o fator altitude como a causa mais importante  
para explicar a ocorrência do fenômeno. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é investigar a habilidade dos alunos de reconhecer os elementos 
presentes na dinâmica natural, em especial o clima. Se os resultados, em geral,  
mostrarem-se insuficientes, reúna previamente imagens sobre as diferentes áreas da região 
Sudeste brasileira. Nesse caso, as imagens precisam evidenciar elementos dos diferentes 
climas. Na sala de aula, projete-as ou, na ausência desse recurso, imprima-as, criando uma 
composição para fixá-la na lousa. Solicite que os alunos descrevam o que observam quanto 
aos elementos naturais, buscando ressaltar os fatores que influenciam o clima, como a 
altitude. Esta atividade propicia a identificação, pelos alunos, das diferentes variáveis do clima, 
contribuindo para a apreensão dos componentes físico-naturais do território brasileiro. 
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6. Leia o texto a seguir. 

Até 1888, a produção cafeeira seria resultado do trabalho escravo em vastas 

propriedades agrícolas que paulatinamente tomaram conta das províncias do Rio de 

Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais e da Bahia. O café teve a característica de 

organizar todo um subsistema econômico de negócios ligados à exportação, como 

casas de financiamento, armazenamento, embalagem, expedição, navegação e 

comercialização. Seu cultivo, em regiões próximas à Corte, acarretou a redução do 

peso político e econômico do Nordeste, marcado pela cultura canavieira. 

MARINGONI, Gilberto. A superação dos obstáculos para a industrialização. Revista Desafios do Desenvolvimento, Brasília: Ipea, ano 9, n. 74, 

2012. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2827:catid=28&Itemid=23>.  

Acesso em: 9 out. 2018. 

Um dos resultados dessa atividade para o desenvolvimento produtivo brasileiro foi: 

a) o crescimento das indústrias, com a aquisição de máquinas. 

b) o esquecimento dos portos, pois a produção era para o mercado interno. 

c) a instalação de rodovias, que faziam o escoamento da produção. 

d) a contração das cidades, em virtude das boas condições às quais as fazendas se submetiam. 

 

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 C11/U5 

Justificativas 

a 
O fim da escravidão e o maior investimento no café permitiram o acúmulo de capitais, 
que, posteriormente, foram investidos no crescimento do parque industrial. 

b 
Os portos tinham grande relevância, tendo sido modernizados, em especial, com o 
capital proveniente da então recém-extinta escravidão. Assinalar esta alternativa indica 
que não foi ponderado que o café e a estrutura criada eram voltados à exportação. 

c 
O escoamento ocorria, em especial, pelas ferrovias. Marcar esta alternativa revela 
possível equívoco com o atual modelo do sistema de transporte brasileiro. 

d 

Com o fim da escravidão e as más condições a que eram submetidos em várias 
fazendas, muitos trabalhadores, em especial os imigrantes, buscaram melhores 
condições nas cidades, que cresciam cada vez mais. Selecionar esta alternativa revela 
desconhecimento no que se refere aos problemas no campo e ao êxodo rural. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é aferir se os alunos compreenderam como os diferentes modos  
de produção e de trabalho contribuíram para o desenvolvimento capitalista. Se os 
resultados, de modo geral, apresentarem rendimento insuficiente, solicite que os alunos 
pesquisem, como tarefa de casa, as principais características de duas formas de trabalho:  
a baseada no trabalho escravo e a baseada na assalariada mão de obra europeia. Na aula 
seguinte, promova um debate sobre o tema e direcione as contribuições dos alunos de  
modo a abordar como o fim da escravidão foi relevante para o desenvolvimento industrial.  
A atividade aqui proposta visa reforçar o entendimento dos alunos sobre as formas de 
trabalho e de produção e a formação do mercado interno de consumo. 
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7. Leia o texto a seguir, que faz menção a um processo da dinâmica industrial brasileira que vem 
ocorrendo desde o final da década de 1970. 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste aumentam participação no PIB industrial 

A produção industrial brasileira desconcentrou-se das regiões Sul e Sudeste e 

está mais presente no Norte, Nordeste e Centro-Oeste ao longo de uma década. No 

Sudeste, o estado de São Paulo, maior parque industrial do Brasil, foi o responsável 

pela retração, já que o Rio de Janeiro e Minas Gerais registraram aumento na 

participação produtiva. 

BRANCO, Mariana. Norte, Nordeste e Centro-Oeste aumentam participação no PIB industrial. Agência Brasil, 6 nov. 2014.  

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2014-11/norte-nordeste-e-centro-oeste-aumentam-participacao-

no-pib-industrial>. Acesso em: 9 out. 2018. 

O processo indicado pelo texto é resultado: 

a) do baixo investimento em infraestrutura pelo governo federal. 

b) da diminuição de investimentos públicos federais. 

c) da ampliação do desenvolvimento das redes de transporte nacional. 

d) da piora na condição de comunicação 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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C13/U5 

Justificativas 

a 

O maior investimento federal em infraestrutura em diferentes regiões permite que  
as empresas descentralizem sua produção, procurando diminuir seus custos. Assinalar 
esta alternativa revela a não compreensão da importância dos investimentos em 
infraestrutura para a desconcentração apontada no texto.  

b 
Os investimentos federais foram essenciais para o surgimento do processo  
de desconcentração, com a construção de rodovias, entre outros exemplos. 

c 
O desenvolvimento das redes de transporte permite maior desconcentração espacial  
do parque industrial, pois facilita o acesso do comando às sedes, às filiais e ao mercado 
consumidor. 

d 
O desenvolvimento da comunicação possibilita que as empresas comandem sua produção 
mesmo em lugares mais distantes. Selecionar esta alternativa indica que não foi ponderada 
a relevância da criação de uma rede de comando para a desconcentração industrial. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é aferir a habilidade dos alunos de identificar o papel das redes  
de transporte e de comunicação na desconcentração industrial. Caso os resultados, em geral, 
não tenham sido os esperados, selecione e imprima previamente cópias de notícias de 
jornais de grande circulação sobre a importância das redes de transporte e de comunicação 
para os diferentes lugares. Em especial, valorize informações sobre o município. Com  
o apoio do material escolhido, promova uma roda de conversa com os alunos, enfatizando, 
na oportunidade, que os meios de transporte são essenciais para a desconcentração 
industrial. Esta atividade tem o intuito de que os alunos apreendam a importância dessas 
redes para a organização do espaço industrial brasileiro. 
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8. Leia o texto a seguir: 

A indústria é vista por parte dos economistas como principal fator de 

desenvolvimento econômico sustentado ao longo do tempo. Pochmann [Marcio 

Pochmann, professor de Economia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)] 

defende que o setor tem “trabalhadores melhor remunerados”, amplia a “capacidade 

de arrecadação do Estado”, já que é a “grande geradora de valor adicionado”. 

BRASIL de Fato. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2017/05/05/politica-economica-de-temer-poe-industria-em-

xeque-afirmam-especialistas/>. Acesso em: 16 out. 2018 

O processo de industrialização no território brasileiro gerou: 

a) transformações na malha ferroviária e ampliação do desemprego.  

b) estagnação no setor produtivo e ampliação da rede de transportes. 

c) transformações no setor produtivo e nas redes de transporte. 

d) estagnação da malha ferroviária e da arrecadação do Estado.  

 

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 C11/U5 

Justificativas 

a 
O processo de industrialização no território brasileiro gerou transformações na malha 

ferroviária, mas não gerou ampliação do desemprego. 

b 
Estagnação no setor produtivo não foi uma das consequências do processo  

de industrialização.  

c 
O processo de industrialização no território brasileiro gerou transformações no setor 

produtivo, criando desenvolvimento econômico, e ampliação nas redes de transporte. 

d 
O processo de industrialização não estagnou a malha ferroviária nem a arrecadação  

do Estado. 

Orientações sobre 

como interpretar as 

respostas e reorientar o 

planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é verificar a compreensão dos alunos sobre os efeitos do processo 

de industrialização no território brasileiro. Caso a turma não tenha alcançado os resultados 

esperados, separe algumas notícias atuais sobre o Porto de Santos que dialoguem com  

a importância dele para o escoamento da produção brasileira. Peça aos alunos que se 

reúnam em grupos de até quatro integrantes e escrevam um texto sobre o papel do Porto  

de Santos nesse contexto. Posteriormente, faça uma roda de conversa para que leiam  

os textos que produziram, explorando os elementos importantes que eles não citaram. 

Assim, os alunos poderão dimensionar, com base em um exemplo, o impacto da 

industrialização sobre o território brasileiro. 

 

 

https://www.brasildefato.com.br/2017/05/05/politica-economica-de-temer-poe-industria-em-xeque-afirmam-especialistas/
https://www.brasildefato.com.br/2017/05/05/politica-economica-de-temer-poe-industria-em-xeque-afirmam-especialistas/
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9. Leia o texto a seguir, que trata de alguns elementos fundamentais para a distribuição de uma 
formação vegetal que ocupa uma estreita faixa da região Sudeste: 

Caatinga 

Extensão aproximada: 844.453 quilômetros quadrados 

A Caatinga, cujo nome é de origem indígena e significa “mata clara e aberta”, é 

exclusivamente brasileira e ocupa cerca de 11% do país. É o principal bioma da Região 

Nordeste, ocupando totalmente o Ceará e parte do Rio Grande do Norte (95%), da 

Paraíba (92%), de Pernambuco (83%), do Piauí (63%), da Bahia (54%), de Sergipe (49%), 

do Alagoas (48%) e do Maranhão (1%). A caatinga também cobre 2% de Minas Gerais. 

GOVERNO DO BRASIL. Conheça os biomas brasileiros, 31 out. 2009. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/editoria/ 

meio-ambiente/2009/10/biomas-brasileiros>. Acesso em: 9 out. 2018. 

A principal característica dessa formação é a: 

a) existência de manchas de campos nas maiores altitudes. 

b) formação de origem das planícies do litoral do Sudeste. 

c) influência das marés e dos solos arenosos. 

d) presença de climas mais áridos. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Biodiversidade brasileira 

Habilidade 
(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais no território nacional, 
bem como sua distribuição e biodiversidade (Florestas Tropicais, Cerrados, Caatingas, 
Campos Sulinos e Matas de Araucária). 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C12/U5 

Justificativas 

a 
A Caatinga é uma formação que não se caracteriza pelos campos nas maiores altitudes, 
tendo sua ocorrência em região de clima semiárido. Assinalar esta alternativa revela  
a não compreensão da relação entre as formações vegetais e suas condições naturais. 

b 
As planícies litorâneas apresentam um ambiente úmido, não correspondendo  
à Caatinga. Selecionar esta alternativa demonstra que não foi ponderada a 
correspondência entre a característica de semiaridez do bioma e o ambiente litorâneo. 

c 
As marés e os solos arenosos são típicos das áreas litorâneas, não correspondendo  
à formação vegetal Caatinga. 

d A Caatinga é uma vegetação típica das áreas mais secas. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é verificar se os alunos identificam diferentes elementos e 
dinâmicas com base nos fatores naturais. Se o desempenho, de modo geral, mostrou-se 
insuficiente, proponha à turma a criação de um mural para expor toda a diversidade da 
paisagem por meio das diferentes formações vegetais da região Sudeste. Divida os alunos  
em grupos e designe a cada um deles uma vegetação específica. Indique a necessidade  
de que selecionem muitas imagens. Informe-os de que, na data da entrega dos trabalhos, 
cada grupo fará uma pequena apresentação sobre as características da vegetação 
trabalhada, e fotos, filmes, slides e outros recursos disponíveis selecionados por eles 
comporão um mural com as diferentes formações vegetais. Esta atividade contribui para 
reforçar o conteúdo da interação das dinâmicas que envolvem os elementos naturais. 
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10. Leia os textos a seguir, que abordam duas Unidades de Conservação presentes na região Sudeste: 

Parque Nacional da Tijuca 

Além de estar presente em quase todas as imagens marcantes do Rio de 

Janeiro e ser uma excelente alternativa de lazer para a população e turistas, o Parque 

Nacional da Tijuca tem muita história: suas florestas são resultado do primeiro 

grande projeto de reflorestamento no Mundo, iniciado em 1861. Após a destruição 

quase total da floresta para produção de carvão e plantio de café, as fontes de água 

que abasteciam a cidade começaram a secar. Começou então um grande processo de 

desapropriação das fazendas de café e replantio de mais de 100 mil árvores. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Parque Nacional da Tijuca. 

Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/parnatijuca/guia-do-visitante.html>. Acesso em: 9 out. 2018. 

 

Estação Ecológica Jureia-Itatins (EEJI) 

Foi criada em uma época em que o setor imobiliário, os ambientalistas e as 

empresas (a NUCLEBRAS [Empresas Nucleares Brasileiras; empresa brasileira extinta 

em 1989], que implantaria usinas nucleares) disputavam a terra. Hoje, a EEJI é  

responsável pela conservação de ambientes que foram pouco alterados pelo homem 

e que servem como refúgio para algumas espécies que costumavam habitar grande 

parte do litoral brasileiro. 

SÃO PAULO. Sistema Ambiental Paulista. E. E. Jureia-Itatins: sobre a estação ecológica. Disponível em: 

<http://fflorestal.sp.gov.br/jureia-itatins/sobre-a-estacao/>. Acesso em: 9 out. 2018. 

As Unidades de Conservação são muito importantes para a manutenção das condições ambientais 
onde foram criadas. Assinale a alternativa que não corresponde a um dos objetivos das Unidades 
de Conservação. 

a) Preservar uma vegetação bastante desmatada ao longo da História. 

b) Resguardar somente as partes mais interioranas de vegetação. 

c) Proteger áreas verdes da ocupação humana. 

d) Valorizar os remanescentes de Mata Atlântica nos estados. 
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Objeto de 
conhecimento 

Biodiversidade brasileira 

Habilidade 
(EF07GE12) Comparar unidades de conservação existentes no Município de residência  
e em outras localidades brasileiras, com base na organização do Sistema Nacional  
de Unidades de Conservação (SNUC). 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C12/U5 

Justificativas 

a 
As Unidades de Conservação apontadas buscam a preservação da Mata Atlântica, uma 
vegetação bastante desmatada ao longo da História. Assinalar esta alternativa pode 
indicar que houve equívoco quanto ao enunciado. 

b 
As Unidades de Conservação estão concentradas nas áreas litorâneas, assim como  
a vegetação Mata Atlântica. 

c 

A grande ocupação humana, com desenvolvimento de diversas atividades, acabou  
por ocasionar uma grande devastação da mata. Marcar esta alternativa revela  
o desconhecimento sobre os objetivos relacionados às Unidades de Conservação  
ou, ainda, equívoco quanto ao enunciado. 

d 

As Unidades de Conservação buscam a valorização dos remanescentes das vegetações, 
como a Mata Atlântica indicada na questão. Selecionar esta alternativa demonstra 
desconhecimento sobre os objetivos relacionados às Unidades de Conservação ou, 
ainda, equívoco quanto ao enunciado. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é avaliar se os alunos assimilaram que as Unidades de Conservação 
são espaços territoriais destinados à preservação da biodiversidade. Se os resultados, em 
geral, não foram os esperados, apresente à turma alguma Unidade de Conservação situada  
no município em que se localiza a escola ou próximo à região. Demonstre como esses espaços 
são importantes para a preservação da área. Se possível, realize um estudo de campo para 
demonstrar a conservação da dinâmica natural e sua exuberância. Ao final, solicite que os 
alunos construam frases curtas sobre as Unidades de Conservação para que sejam expostas 
no mural. Estas atividades visam ressaltar a importância das Unidades de Conservação. 

 


