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1. Observe a imagem abaixo. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 
Quebradeiras de coco babaçu, em Pequizeiro (TO), 2006. 

Atualmente, as quebradeiras de coco babaçu enfrentam dificuldades para manter seu modo de 
vida. Comente a relação entre as grandes fazendas e o acesso aos babaçuais, explicando a 
importância desse acesso. 

 

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 C11/U4 

Grade de correção 

100% 

O aluno responde que os babaçuais estão localizados em grandes fazendas, e muitos 
fazendeiros não permitem o acesso a essas árvores, apesar de a legislação garanti-lo. 
Os frutos do babaçu são utilizados pelas quebradeiras para o desenvolvimento de 
diversos produtos; assim, o acesso a eles é fundamental para que o modo de vida 
dessa população seja preservado. 

50% 

O aluno estabelece corretamente a relação entre as grandes fazendas e o acesso aos 
babaçuais, mas não explica a importância desse acesso para as quebradeiras do coco. 
Ou explica a importância do coco babaçu para as quebradeiras, mas não relaciona as 
grandes fazendas com o acesso aos babaçuais. 

0% 
O aluno não estabelece relação entre as grandes fazendas e o acesso aos babaçuais, 
bem como não explica a importância desse acesso para as quebradeiras.  
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2. Leia este trecho de notícia. 

A Caatinga, único bioma exclusivamente brasileiro, possui atualmente metade 

de sua cobertura vegetal original. Em 2008, a vegetação remanescente da área era de 

53,62%. Dados do monitoramento do desmatamento no bioma realizado entre 2002 

e 2008 revelam que, neste período, o território devastado foi de 16.576 km², o 

equivalente a 2% de toda a Caatinga. A taxa anual média de desmatamento na mesma 

época ficou em torno de 0,33% (2.763 km²). 

Disponível em: <www.mma.gov.br/informma/item/6122-desmatamento-na-caatinga-ja-destruiu-metade-da-vegetacao-original>. 

Acesso em: 17 set. 2018. 

Relacione o desmatamento que acontece no bioma citado no texto com o modo como é realizada 
a produção agropecuária nessa região. 

 

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 C10/U4 

Grade de correção 

100% 
O aluno reconhece que grande parte da produção agropecuária na região da 
Caatinga é realizada com a exploração extensiva dos meios naturais, um dos fatores 
responsáveis pelo desmatamento. 

50% 
O aluno reconhece que o desmatamento é gerado por causas antrópicas, mas não 
explica claramente a relação com a exploração extensiva dos meios naturais.  

0% 
O aluno não estabelece uma relação entre o desmatamento e a atividade 
agropecuária desenvolvida na região.  
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3. Observe a imagem abaixo. 

Pixabay/<pixabay.com> 

 
Trabalhador rural aplicando agrotóxicos em plantação de arroz. 

Explique a relação entre a produção agrícola retratada na fotografia e a contaminação da água, 
considerando como acontece esse tipo de poluição. 

 

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 C13/U5 

Grade de correção 

100% 
O aluno relaciona o uso de agrotóxicos e fertilizantes na produção agrícola com a 
contaminação da água, explicando que as águas provenientes da chuva levam os 
resíduos desses produtos para os rios, lagos, mares e águas subterrâneas.  

50% 
O aluno relaciona o uso dos agrotóxicos com a contaminação da água, mas não 
explica como ocorre a contaminação. 

0% O aluno não relaciona o uso dos agrotóxicos com a contaminação da água. 
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4. As ferrovias na região do Oeste Paulista foram instaladas principalmente para o escoamento da 
produção de café. Relacione o cultivo do café com a configuração do território brasileiro, citando 
algumas consequências dessa atividade. 

 

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 C12/U5 

Grade de correção 

100% 
O aluno reconhece que, com o cultivo do café, ocorreu a construção de ferrovias, a 
formação de aglomerados urbanos, a instalação de estabelecimentos industriais e a 
migração de pessoas, por exemplo.  

50% 
O aluno cita apenas uma das consequências do cultivo do café para a configuração 
territorial do país.  

0% O aluno não relaciona o cultivo do café com a configuração do território brasileiro.  

 

5. Leia o texto a seguir, retirado do site da Eletronorte, empresa do governo brasileiro que atua no 
setor de energia elétrica. 

Os impactos de uma usina hidrelétrica sobre o meio ambiente, bem como os 

efeitos do uso dos recursos naturais em suas áreas de influência, têm diversas 

magnitudes e abrangências. Os elementos de projeto potencialmente causadores de 

impacto ambiental ocorrem nas fases de planejamento, construção, enchimento do 

reservatório, desativação do canteiro de obras e operação do empreendimento. 

Disponível em: <www.eln.gov.br/opencms/opencms/pilares/meioAmbiente/acoesAmbientais/usinaHidreletrica.html>. 

Acesso em: 17 set. 2018. 

Identifique e explique os impactos da construção de usinas hidrelétricas para as populações 
ribeirinhas.  

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 C10/U4 

Grade de correção 

100% 

O aluno reconhece que, para a construção de hidrelétricas, muitas vezes a 
população ribeirinha tem de ser removida da área. Além disso, a mudança na vazão 
do curso d’água, que ocorre quando a usina entra em funcionamento, diminui a 
disponibilidade de água no rio e lagos da região, o que atrapalha a fertilização do 
solo para cultivo e traz consequências também para a pesca. 

50% 
O aluno reconhece que ocorrem impactos negativos, mas não identifica nenhum 
exemplo. 

0% 
O aluno não reconhece os impactos da construção de uma hidrelétrica para as 
populações ribeirinhas. 
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6. No Pantanal, todos os habitantes têm suas vidas marcadas pelo ciclo das águas. As chuvas ocorrem 
com maior frequência nas cabeceiras dos rios que deságuam na planície pantaneira. Explique como 
os períodos de chuva determinam a dinâmica da vida nesse bioma. 

 

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 C13/U5 

Grade de correção 

100% 

O aluno reconhece que, no período chuvoso, o nível dos rios sobe e eles 
transbordam, de modo que o gado precisa ser deslocado e os peixes se espalham 
pela área inundada, o que atrai pescadores e incentiva o turismo na região. Quando 
os rios voltam ao normal, os pastos estão renovados pela matéria orgânica e 
milhares de peixes ficam presos, formando um banquete para a vida animal da 
região. 

50% 
O aluno identifica que ocorrem períodos de chuva e cheias, mas não explica as 
mudanças que eles ocasionam na dinâmica da região.  

0% O aluno não reconhece a influência do ciclo das águas nessa região. 

 

7. Apesar do estado de degradação atual, a Mata Atlântica é o bioma que ocupa a maior parte da 
costa litorânea brasileira. Caracterize sua vegetação e ecossistema. 

 

Objeto(s) 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 C13/U5 

Grade de correção 

100% 
O aluno caracteriza a vegetação da Mata Atlântica como bastante densa e com 
grande número de espécies. Os ecossistemas presentes são florestas, mangues e 
restingas. 

50% O aluno caracteriza corretamente sua vegetação ou o ecossistema, mas não ambos. 

0% O aluno não descreve o bioma corretamente. 
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8. Leia o texto abaixo, retirado do site do Ministério da Integração Nacional. 

Projeto de Integração do São Francisco está em fase final 

com 96,40% das obras concluídas 

O empreendimento que tem transformado a paisagem do sertão brasileiro e 

levará água a mais de 12 milhões de pessoas em quatro estados – Pernambuco, Ceará, 

Paraíba e Rio Grande do Norte – está cada vez mais próximo de ser concluído. Em 

janeiro/2018, o Projeto de Integração do Rio São Francisco alcançou o índice de 

96,40% de avanço físico operacional nos dois eixos de obras. Dos 325 quilômetros de 

canais, 265 já estão concluídos – 139 quilômetros no Eixo Leste e outros 126 no Eixo 

Norte 

Disponível em: <www.mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco>. Acesso em: 17 set. 2018. 

Considerando o projeto governamental comentado acima, a transposição do rio São Francisco vai: 

a) causar a diminuição das doenças ligadas ao uso da água. 

b) inviabilizar o acesso das populações ribeirinhas à água potável. 

c) possibilitar a irrigação de cultivos aos que vivem em áreas de seca. 

d) propiciar água de melhor qualidade para o uso diário da população. 

 

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 C10/U4 

Justificativas 

a 
A obra de transposição do rio São Francisco não tem relação direta com as doenças 
ligadas à água. 

b 
A obra de transposição do rio São Francisco vai viabilizar, e não dificultar, o acesso à 
água potável. 

c 
O aluno que assinala essa alternativa compreende que a obra de transposição do rio 
São Francisco vai levar água para regiões de seca, possibilitando que as populações lá 
residentes irriguem seus cultivos. 

d 
A obra de transposição do rio São Francisco não tem relação com a melhoria da 
qualidade da água. 
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9. Observe o mapa.  

Brasil: população por estado 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em IBGE. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/ 

sinopse/index.php?dados=4&uf=00>. Acesso em: 29 ago. 2018. 

É possível afirmar que o padrão populacional da região Centro-Sul possui relação, principalmente, 
com: 

a) a baixa produção de alimentos. 

b) a baixa atividade mineradora. 

c) a alta produção agrícola. 

d) a alta industrialização. 
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Objeto(s) 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 C12/U5 

Justificativas 

a 
A baixa produção de alimentos não gera a alta concentração populacional representada 
no mapa. 

b 
A região Centro-Sul possui estados em que a atividade mineradora acontece de forma 
expressiva, como Minas Gerais. A baixa atividade mineradora não resulta em 
concentração populacional.  

c 
A alta produção agrícola não gera concentração populacional da forma representada no 
mapa. 

d 
O aluno que assinala essa alternativa compreende que o dinamismo econômico 
apresentado por algumas áreas do Centro-Sul, ao longo da história, atrai um grande 
número de migrantes, gerando a alta concentração populacional observada no mapa. 

 

10. Leia o texto abaixo, retirado do site da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene). 

O Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE) é um instrumento 

através do qual a Sudene estabelece objetivos, metas, prioridades e diretrizes para 

proporcionar o desenvolvimento sustentável, mediante ações articuladas pelo 

Governo, com a participação da iniciativa privada, em consonância com os planos e 

políticas nacionais, estaduais e locais. 

Disponível em: <http://sudene.gov.br/atuacao-planejamento>. Acesso em: 17 set. 2018. 

A Sudene tem sido responsável por uma série de incentivos à instalação de indústrias no Nordeste. 
É correto afirmar que sua atuação possibilitou: 

a) a concentração industrial no Brasil. 

b) o fim do fluxo migratório Nordeste-Centro-Sul. 

c) a diversificação da produção industrial no Nordeste. 

d) a plena desconcentração industrial no Brasil. 
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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 C11/U4 

Justificativas 

a 
O desenvolvimento da indústria no Nordeste não provocou concentração industrial no 
Brasil.  

b 
Apesar de sua diminuição, não houve o fim do fluxo migratório do Nordeste para a 
região Centro-Sul. 

c 
O aluno que assinala essa alternativa compreende que os incentivos provenientes da 
Sudene têm proporcionado a diversificação da indústria na região Nordeste. 

D 
O desenvolvimento da indústria no Nordeste não provocou plena desconcentração 
industrial no Brasil, uma vez que as indústrias ainda continuam concentradas no 
Centro-Sul. 
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Sugestões para reorientar o planejamento 

 

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. 

 

Ao longo da história, os povos tradicionais e originários vêm resistindo, reproduzindo seus 

saberes e cultura, e defendendo seu direito à terra que ocupam. Para o desenvolvimento pleno da 

habilidade, é essencial que o aluno compreenda que há conflitos que inviabilizam a sobrevivência 

desses povos e que o reconhecimento de sua territorialidade é essencial para a sobrevivência dessas 

comunidades.  

 

Atividade 

Providencie materiais sobre as comunidades tradicionais para discuti-los com os alunos. Ou, 

se possível, leve a turma até a sala de informática e proponha pesquisas sobre essas comunidades. 

Seguem algumas sugestões de sites que podem ser visitados: 

• Reportagem da ONG Repórter Brasil sobre comunidades tradicionais. Disponível em: 
<https://reporterbrasil.org.br/comunidadestradicionais>. Acesso em: 18 set. 2018. 

• Site do Instituto Socioambiental voltado à região do Vale do Ribeira, onde vivem 
comunidades quilombolas. Disponível em: <http://www.ribeiravale.org.br>. Acesso em: 
18 set. 2018. 

• Site do Instituto Socioambiental que traz informações sobre terras indígenas. Disponível 
em: <https://terrasindigenas.org.br>. Acesso em: 18 set. 2018. 

Peça aos alunos que anotem os aspectos que julgaram mais interessantes do material 

consultado e, após a pesquisa, promova uma discussão com toda a turma sobre a importância da 

territorialidade desses povos. 

Se houver uma área onde resida uma comunidade tradicional (comunidade indígena, 

quilombola, povos das florestas ou do Cerrado, ribeirinhos, caiçaras ou outros grupos sociais do campo 

e da cidade) na região onde se localiza a escola, verifique a possibilidade de um representante dessa 

comunidade visitar a escola e conversar com os alunos. Antes da data combinada, oriente os alunos a 

elaborar perguntas a serem feitas ao convidado com base no que estudaram e no que lhes despertou 

mais curiosidade.  

https://reporterbrasil.org.br/comunidadestradicionais
http://www.ribeiravale.org.br/
https://terrasindigenas.org.br/
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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. 

 

A produção e a circulação de mercadorias são orientadas de maneiras diversas, conforme a 

localidade do território brasileiro. Essa situação cria uma distribuição territorial desigual no que diz 

respeito ao acesso à riqueza e aos bens produzidos, bem como aos impactos socioambientais gerados. 

Tendo isso em vista, para o desenvolvimento pleno da habilidade, é importante que o aluno 

compreenda as dinâmicas implicadas na produção, na circulação e no consumo de mercadorias 

considerando todo o processo de circulação e os impactos econômicos, sociais e culturais sobre as 

comunidades. 

Atividades 

Mostre alguns mapas aos alunos, a fim de exemplificar o planejamento de forma setorizada, 

no qual cabe a determinados municípios a produção agrícola, a outros a industrial, e a outros, ainda, 

geralmente os de maior poder na rede de cidades, o setor de serviços (como o exemplo que está 

disponível em: 

<ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/redes_e_fluxos_geograficos/logistica_dos_trans

portes/mapa_LogTransportes_5mi.pdf>; acesso em: 18 set. 2018). Os mapas poderão ser impressos e 

distribuídos em grupos de até três alunos ou projetados em sala de aula, caso esse recurso esteja 

disponível na escola.  

Outra atividade que pode ser proposta aos alunos é a elaboração de um projeto escolar sobre 

o principal produto do município onde vivem. Juntos, pesquisem qual é esse produto e, em seguida, 

organize a turma em grupos de até seis alunos – cada um será responsável por investigar uma etapa 

da produção e como ela afeta a vida e o cotidiano da comunidade: processo de produção, circulação 

e consumo, assim como vantagens e desvantagens trazidas por essa atividade. Os grupos podem 

escolher a forma de apresentar os resultados: mapa, cartaz, peça de teatro, maquete, etc. 

 

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. 

 

  

ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/redes_e_fluxos_geograficos/logistica_dos_transportes/mapa_LogTransportes_5mi.pdf
ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/redes_e_fluxos_geograficos/logistica_dos_transportes/mapa_LogTransportes_5mi.pdf
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As redes de transporte e comunicação orientam o fluxo de pessoas, bens e informações dentro 

do território nacional. O planejamento dessas redes é realizado em torno das necessidades dos ciclos 

produtivos, principalmente em relação ao comércio exterior (importações e exportações). Assim, para 

o desenvolvimento pleno da habilidade, é importante que o aluno seja capaz de compreender de que 

modo as redes de transporte afetam a comunicação e a configuração do território nacional, mas 

também seja capaz de entender como todo esse processo influencia a vida da comunidade e do 

município onde vive. 

Atividade 

Apresente à turma exemplos de grandes projetos realizados ou propostos em escala nacional 

relacionados às redes de transporte e comunicação. Comente ainda que a implantação de rodovias 

orienta a ligação entre os estados e permite uma articulação integrada do território nacional, algo de 

que a economia do país depende totalmente. Para auxiliá-los na compreensão desses aspectos, 

elabore uma linha do tempo na lousa que aponte, desde o início da República brasileira, as principais 

obras relacionadas às redes de transporte e comunicação. Discuta os efeitos dessas obras para o Brasil 

em termos políticos e econômicos. Comente também se influenciaram ou não a história do local de 

vivência dos alunos – caso nenhuma obra tenha afetado a vivência da comunidade, também é 

relevante discutir o “esquecimento” institucional das necessidades da região. Ao fim da discussão, 

peça à turma que copie a linha do tempo no caderno.  

 

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. 

 

As inovações tecnológicas estão relacionadas aos processos de industrialização. Esses 

processos alteram várias das relações preexistentes ao constituírem não apenas uma nova realidade, 

mas um novo modo de vida. Dessa forma, as transformações são de caráter socioeconômico, por 

influírem na vida da população, principalmente no que diz respeito à distribuição da renda gerada. Por 

isso, para o desenvolvimento pleno da habilidade, é importante que o aluno compreenda os impactos 

do processo de industrialização na vida dos indivíduos e comunidades de forma geral, mas também 

que entenda de que maneira o mesmo processo pode afetar seu próprio modo de vida, assim como o 

modo de vida da comunidade em que está inserido. 

Atividade 

Exiba aos alunos o documentário A cidade é uma só?, dirigido por Adirley Queirós (Vitrine 

Filmes, 2011, 1 DVD, 1 h 19 min), que trata da constituição de Ceilândia, cidade-satélite de Brasília. 

Nele, pode-se observar a migração de trabalhadores de diversas partes do país para Brasília em busca 

de novas oportunidades de trabalho, possibilitadas pelo processo de industrialização, e como esse 
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fenômeno acaba por gerar também pobreza socioespacial em função da desigualdade. Após a 

exibição, promova uma discussão sobre o filme, incentivando a participação da turma, especialmente 

sobre a relação entre os processos de industrialização e inovação tecnológica e as transformações 

socioeconômicas envolvidas neles. Por fim, procure trazer a discussão para o local de vivência dos 

alunos comentando as semelhanças e diferenças entre o que vivem e o que viram no documentário. 

 

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). 

 

Os relevos e as condições climáticas do território brasileiro têm intensa ligação com a 

distribuição e a formação da biodiversidade. Notam-se diferenças entre os ecossistemas encontrados 

em áreas de relevo mais baixas e mais altas, regiões costeiras e continentais, etc. Ademais, ao estudar 

a biodiversidade, é essencial ter em vista as especificidades do meio em questão (habitat) em relação 

ao modo de vida das comunidades que nele vivem, considerando as adaptações necessárias para a 

coexistência harmoniosa. Dessa forma, para desenvolver plenamente a habilidade, é importante que 

o aluno conheça as características dos biomas brasileiros, compreendendo, assim, a biodiversidade 

brasileira e refletindo sobre a relação dos seres humanos com esses biomas. 

Atividade 

Peça aos alunos que pesquisem mapas do revelo e dos biomas brasileiros, tanto on-line como 

impressos. Peça que produzam um texto sobre a influência dos trópicos e meridianos no clima e na 

biodiversidade de cada região brasileira e também sobre a influência das variações do relevo. Por fim, 

discuta em sala de aula os resultados obtidos pelos alunos solicitando que localizem, nos mapas 

pesquisados, a região onde vivem. Para isso, planeje uma aula expositiva que trate das variações na 

fauna e na flora do bioma presente na sua região. Trabalhe as características específicas do local de 

vivência e pergunte aos alunos como elas influenciam a vida de cada um.  


