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1. Observe a imagem a seguir. Ela apresenta um sistema de cultivo que provoca uma mudança  
na paisagem. 

Pixabay/<pixabay.com> 

 

Cultivo agrícola, Himalaia, 2016. 

Na cordilheira dos Andes, na América do Sul, o profundo conhecimento dos povos originários 
sobre o relevo, o solo e o clima permitiu que se criasse um sistema de agricultura que também é 
encontrado na Ásia. Explique a importância desse sistema para a conservação dos solos. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Identidade sociocultural 

Habilidade 
(EF06GE02) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com 
destaque para os povos originários. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C7/U3 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos indiquem que o sistema retratado na imagem é chamado 
de agricultura em terraços, ou em degraus, como também é conhecida. Esse sistema 
é importante para o aproveitamento das áreas de terreno muito inclinado, pois o 
corte do relevo em rampas (os terraços) retém a água das chuvas nas encostas, o 
que impede a ocorrência de processos erosivos intensos e permite maior retenção 
dos nutrientes no solo. 

50% 
Algumas respostas podem indicar que o sistema de agricultura em terraços viabiliza 
um melhor aproveitamento de solos inclinados, mas sem contemplar a explicação 
de como ele evita processos erosivos nessas áreas.  

0% 
É possível que respostas diversas não contextualizem a importância da agricultura 
em terraços para o aproveitamento do solo em terrenos muito inclinados e, 
provavelmente, também não expliquem o funcionamento desse sistema. 
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Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é avaliar o entendimento dos alunos sobre o funcionamento do 
sistema de agricultura em terraços e a sua importância para o melhor aproveitamento do 
solo e a redução de processos erosivos. Se a classe, de modo geral, não atingir os resultados 
esperados, divida-a em cinco grupos e distribua a cada grupo um sistema agrícola citado no 
material didático. Proponha aos grupos que façam uma pesquisa sobre o sistema agrícola 
que lhes foram designados, relatando as vantagens e as desvantagens – com destaque para 
questões como sustentabilidade, problemas ambientais, produção para o mercado interno e 
externo, uso de agrotóxicos, culturas orgânicas, agricultura familiar, etc. O resultado dessa 
pesquisa deve ser compartilhado com os colegas em uma apresentação em sala de aula. 
Solicite que, para a apresentação, os grupos explorem recursos visuais, como fotos, vídeos, 
desenhos, maquetes, entre outros. Essa atividade propicia aos alunos o desenvolvimento de 
autonomia para a obtenção do conhecimento, e também reforça o conteúdo sobre os 
sistemas agrícolas e a organização da produção agrícola. 

 

2. Observe a imagem e leia o texto que segue. 

Rogério Alves/TV Senado 

 

Bento Rodrigues (MG), 2015. 

Entenda o acidente de Mariana e suas consequências para o meio ambiente 

[...] o rompimento da barragem do Fundão, localizada na cidade histórica de 

Mariana (MG), foi responsável pelo lançamento no meio ambiente de 34 milhões de 

m³ de lama, resultantes da produção de minério de ferro [...]. 

BRASIL. Entenda o acidente de Mariana e suas consequências para o meio ambiente. 23 dez. 2015, atualizado em 23 dez. 2017. 

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/editoria/meio-ambiente/2015/12/entenda-o-acidente-de-mariana-e-suas-consequencias-

para-o-meio-ambiente>. Acesso em: 3 set. 2018. 

Explique como o lançamento de lama no rio Doce prejudicou os povos que vivem às suas margens. 
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Objeto de 
conhecimento 

Identidade sociocultural 

Habilidade 
(EF06GE02) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com 
destaque para os povos originários. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C7/U3 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos relatem que, após o rompimento da barragem do Fundão, os 
povos que vivem às margens do rio Doce não puderam mais desenvolver as atividades 
de pesca e agricultura por causa da contaminação dos solos e dos recursos hídricos por 
resíduos de minério, o que afetou diretamente sua subsistência, assim como os 
possíveis recursos advindos da comercialização do excedente de produtos.  

50% 

Algumas respostas podem indicar que a mortalidade dos peixes atingiu os povos 
que viviam da pesca ou apenas descrever os danos que o acidente causou à 
agricultura, sem relacionar esses prejuízos à ausência de conservação da área em 
virtude da contaminação ocorrida. 

0% 
É possível que respostas diversas não tenham identificado os problemas que o acidente 
da barragem do Fundão causou aos povos que vivem às margens do rio Doce, tampouco 
tenham relacionado os prejuízos à contaminação da área por minério de ferro. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é verificar a habilidade dos alunos de analisar as mudanças sociais 
causadas por uma modificação significativa na paisagem. Caso a turma, em geral, não 
alcance os resultados esperados, elabore uma apresentação sobre o modo de vida de 
comunidades descendentes de povos indígenas originários que vivem próximos aos rios, 
destacando o tipo de produção econômica que desenvolvem e a relação deles com os 
recursos naturais. Na sequência, hipoteticamente, introduza nesse ambiente uma atividade 
econômica degradante, como uma usina hidrelétrica. Discuta com os alunos as possíveis 
mudanças causadas por essa atividade e as consequências para as comunidades locais. Essa 
proposta tem como finalidade promover um debate sobre uma alteração de paisagem que 
causa danos à sociedade ali existente para conscientizar os alunos da importância da 
preservação dos recursos naturais. 

 

3. Analise e compare as imagens a seguir. 

Mariordo Mario Roberto Duran Ortiz/Wikipedia/Wikimedia Commons Wikipedia/Wikimedia Commons 

  

Cidade de São Paulo (SP), 2008. Município de São João do Oriente (MG), 2008. 

Compare a cobertura do solo nas duas imagens, indique qual delas está exposta a maior risco de 
alagamentos em caso de chuva forte e justifique sua resposta. 
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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 Aberta Capítulo/Unidade C8/U3 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos identifiquem que a cidade de São Paulo está exposta a 
maior risco de alagamentos. Esse tipo de ocupação no meio urbano encobre o 
solo com asfalto e concreto, deixando-o impermeável e inviabilizando a 
infiltração da água da chuva, que escorre sobre a superfície das ruas, passa 
pelos bueiros e chega às galerias pluviais e, como o asfalto acelera a velocidade 
da água, esta chega mais rápido às galerias, que, muitas vezes, não suportam o 
volume, transbordam e causam os alagamentos. Já em São João do Oriente a 
maior parte da superfície é permeável e isso possibilita a infiltração da água da 
chuva no solo e minimiza o risco de alagamento. 

50% 

Há a possibilidade de que algumas respostas apenas identifiquem que o meio 
urbano, representado por São Paulo, é o mais propenso a alagamentos, porém 
sem compará-lo à cidade de São João do Oriente e sem justificar a escolha. 
Outra hipótese é surgirem respostas que não indiquem qual das imagens é a 
mais propensa a inundações, mas expliquem a diferença entre as superfícies 
desses ambientes com fundamento na dinâmica de escoamento superficial da 
água da chuva. 

0% 

Respostas diversas podem aparecer, contudo, sem identificar que o meio 
urbano, representado por São Paulo, é o mais propenso a alagamentos e, 
também, sem contemplar a explicação de que a superfície coberta por concreto 
inviabiliza a infiltração da água da chuva, diferentemente do que se pode 
observar na imagem do município de São João do Oriente, onde a maior parte 
da superfície é permeável. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é aferir a capacidade dos alunos de compararem diferentes 
paisagens e inferirem a atuação de cada uma delas nas dinâmicas hídricas de 
escoamento superficial da água da chuva. Caso os alunos, de modo geral, não atinjam 
esse objetivo, utilize um bloco de concreto e um vaso de terra para demonstrar o 
processo de infiltração e escoamento da água: pegue um copo de água e derrame sobre 
o bloco de concreto; depois, faça o mesmo com o vaso de terra. Solicite à classe que 
compare a infiltração e o escoamento da água nos dois materiais, apontando as 
diferenças entre as superfícies permeáveis e impermeáveis. Essa atividade apresenta 
aos alunos, na prática, a dinâmica de infiltração da água na superfície para que 
assimilem o conteúdo teórico em questão. 
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4. Observe a imagem e analise as mudanças de paisagem provocadas pela atividade praticada. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Paisagem rural, Tangará da Serra (MT), 2015. 

Com base na imagem e em seus conhecimentos, responda às questões a seguir. 

a) Qual é o tipo de agricultura praticado nessa área? 

b) Quais são as consequências sociais e ambientais desse tipo de agricultura?  

 

Objeto de 
conhecimento 

Transformação das paisagens naturais e antrópicas 

Habilidade 
(EF06GE06) Identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano 
a partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C7/U3 

Grade de correção 100% 

Espera-se que os alunos identifiquem, no item “a”, que o tipo de agricultura 
apresentada na imagem é a industrializada (ou mecanizada), tendo em vista a 
presença de uma máquina para colheita e o tamanho da área cultivada. No item “b”, 
almeja-se que os alunos indiquem alguns problemas sociais que a agricultura 
industrializada acarreta, tais como aumento do desemprego no campo (máquinas 
substituem muitos trabalhadores); déficits aos pequenos produtores (em razão da 
concentração de terras); doenças nos trabalhadores rurais (causadas pelo uso 
intensivo de agrotóxicos) e nos consumidores dos produtos (se os agrotóxicos forem 
aplicados sem a observância dos cuidados recomendados). Espera-se que os alunos 
citem também alguns problemas ambientais, tais como perda da biodiversidade 
pelo desmatamento; compactação do solo (resultado da presença constante de 
pesadas máquinas); erosão; transporte de solo pela água (que, além de retirar seus 
nutrientes, dificulta o uso de máquinas agrícolas). 
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50% 

Algumas respostas podem ter apontado a agricultura industrializada, no item “a”, 
mas sem citar nenhuma consequência solicitada no item “b”. Outra hipótese é a 
inversa: respostas que indicaram algumas consequências dessa atividade, mas que 
não nominaram esse tipo de agricultura como industrializada. 

0% 
É possível que outras respostas diversas apareçam sem que tenham contemplado o 
tipo de agricultura, tampouco as consequências sociais e ambientais dessa 
atividade. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é que os alunos percebam as mudanças na paisagem provocadas 
pela agricultura industrializada e as consequências ambientais e sociais desse tipo de cultivo. 
Se os alunos, de modo geral, não alcançarem os resultados esperados, mostre diferentes 
imagens com paisagens de áreas ao redor do mundo modificadas para o cultivo agrícola. 
Estimule a discussão em classe sobre as transformações na paisagem que cada tipo de 
cultivo gera. Depois, divida a turma em dois grupos e designe um tipo de organização da 
produção agrícola para cada grupo: a agricultura familiar e a agropecuária industrializada. 
Cada grupo vai ter de buscar argumentos para convencer os colegas de que o seu tipo de 
organização da produção agrícola é o mais vantajoso. Para isso, os grupos terão de pesquisar 
as vantagens e as desvantagens, ou seja, as consequências sociais e ambientais referentes ao 
tipo de cultivo que vão defender. Essa atividade tem a finalidade de aprimorar a 
argumentação dos alunos, bem como de reforçar o conteúdo sobre a organização da 
produção agrícola. 

 

5. Analise e compare as imagens a seguir. 

Pxhere/<pxhere.com> Warko/Wikipedia/Wikimedia Commons 

  

Canteiro de horticultura. Compras em supermercado. 

Agora, responda às seguintes questões. 

a) Por que parte da população não produz mais seus alimentos?  

b) Como a população, principalmente a urbana, obtém os alimentos de que necessita? 

 

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 Aberta Capítulo/Unidade C8/U3 
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Grade de correção 

100% 

No item “a”, espera-se que os alunos expliquem que parte da população rural 
abandonou o campo para buscar novas oportunidades nas cidades, deixando, assim, 
de produzir seu próprio alimento. No item “b”, almeja-se que os alunos relatem que 
a produção agrícola no campo abastece as cidades e que o acesso aos alimentos foi, 
gradativamente, sendo realizado por meio do comércio, ou seja, mediante a compra 
de produtos. Na maioria das vezes, a população, em especial a urbana, adquire 
alimentos – tanto os naturais quanto os industrializados – em supermercados.  

50% 

Algumas respostas podem ter contemplado, no item “a”, que parte da população não 
produz seus alimentos em virtude de seu deslocamento para as cidades, mas sem indicar, 
no item “b”, que a produção agrícola começou a abastecer as cidades e os alimentos 
foram, então, sendo adquiridos no comércio. Outra hipótese é a inversa: respostas que 
não relacionem que o surgimento das cidades influenciou na não produção de alimentos 
por parte da população, mas que indiquem que a produção agrícola é destinada ao 
comércio por meio do qual a população urbana obtém os alimentos. 

0% 
É possível que outras respostas não expliquem de forma coerente por que, com o 
surgimento das cidades, parte da população deixou de produzir seu próprio alimento, 
nem apontem de que forma os alimentos são obtidos especialmente na área urbana.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é verificar a habilidade dos alunos de explicar as mudanças 
ocorridas na interação humana para a obtenção de alimentos a partir do surgimento das 
cidades. Se o objetivo, de modo geral, não foi alcançado, relate aos alunos algumas formas 
pelas quais as comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas, etc.) se organizam a partir 
do trabalho agrícola, tendo em vista a necessidade de alimentação e a preocupação com o 
equilíbrio do meio ambiente. Mostre que essa realidade contrasta com a da sociedade 
urbana contemporânea, que não lida diretamente com a terra e seus frutos. Em seguida, 
promova uma conversa com a turma sobre a diferença entre os modos de vida urbano e 
rural e como eles se relacionam com os recursos naturais. Essa atividade tem o intuito de 
propiciar aos alunos a reflexão sobre a sociedade urbana atual em comparação com 
sociedades não urbanas que apresentam outros hábitos e costumes. 

 

6. Analise a imagem a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Rotação de culturas, Polônia, 2008. 

Com base na imagem e em seus conhecimentos, explique como funciona o sistema agrícola 
apresentado na imagem. 
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Objeto de 
conhecimento 

Biodiversidade e ciclo hidrológico 

Habilidade 
(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de terras, terraceamento, 
aterros etc.) e de apropriação dos recursos hídricos (sistema de irrigação, tratamento e redes 
de distribuição), bem como suas vantagens e desvantagens em diferentes épocas e lugares. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C7/U3 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos evidenciem que no sistema de rotação de culturas o agricultor 
cultiva espécies de maneira revezada em uma determinada área, ou seja, ele alterna 
no tempo o cultivo de espécies vegetais preferencialmente por plantas que deixam um 
efeito residual positivo para o solo e para a cultura sucessora. Dessa forma, após a 
colheita, o revezamento entre espécies auxilia na renovação dos nutrientes no solo. 

50% 
Algumas respostas podem contemplar a explicação do funcionamento do sistema de 
rotação de culturas, mas sem citar a recuperação de nutrientes do solo como uma 
vantagem desse sistema. 

0% 
É possível que haja respostas que não indiquem nem o funcionamento nem os 
benefícios do sistema de rotação de culturas. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é avaliar se os alunos apreendem o funcionamento da rotação de 
culturas, um dos sistemas agrícolas importantes para a conservação de solos. Caso esse 
objetivo, em geral, não tenha sido atingido, divida a turma em cinco grupos e forneça a cada 
um deles uma situação de demanda por produtos agrícolas. Apresente, de maneira 
detalhada, a necessidade de produção, as exigências do comprador, os prazos solicitados e o 
espaço disponível. Peça que cada grupo discuta e defina qual é o sistema de agricultura mais 
adequado à demanda. Ao final, todos os grupos devem compartilhar os resultados com os 
colegas, citando o tipo de agricultura indicado para a situação analisada e explicando os 
motivos da escolha. Essa atividade visa reforçar o conteúdo sobre as formas de uso do solo 
na agricultura e permite que os alunos desenvolvam um raciocínio sobre tomada de decisão, 
levando em consideração os aspectos que a influenciam. 

 

7. Analise a imagem a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Temperatura em áreas urbanas. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

3º bimestre – Gabarito 

Agora, responda às seguintes questões. 

a) Qual é o fenômeno apresentado na imagem? 

b) Cite as consequências desse fenômeno para a vida nas cidades. 

 

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 C8/U3 

Grade de correção 

100% 

Para o item “a”, espera-se que os alunos indiquem que o fenômeno apresentado na 
imagem é o da ilha de calor, tendo em vista a indicação, no gráfico, do aumento de 
temperatura nas áreas em que há concentração de construções. No item “b”, almeja-
se que os alunos citem que a ilha de calor gera desconforto térmico aos moradores de 
uma grande cidade por causa das temperaturas elevadas nessas áreas, e que, por 
haver acúmulo de poluição no ar, a ilha de calor também pode propiciar o aumento de 
doenças respiratórias.  

50% 

Algumas respostas podem apenas ter identificado o fenômeno como ilha de calor, 
atendendo ao item “a”, mas sem citar as consequências desse fenômeno para a vida 
urbana. Outra hipótese é a inversa: respostas que indiquem o desconforto térmico e 
os problemas de saúde, atendendo ao item “b”, mas sem citar o nome do fenômeno. 

0% 
É possível que respostas diversas surjam sem identificar o fenômeno nem citar as suas 
consequências para a vida nas cidades. 

Orientações sobre como 
interpretar as respostas 

e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é averiguar se os alunos conhecem e compreendem os fenômenos 
climáticos urbanos que são agravados pelo tipo de ocupação e pela poluição. Caso esse 
objetivo, de modo geral, não seja atingido, acesse o Atlas ambiental do município de São 
Paulo (Disponível em: <http://atlasambiental.prefeitura.sp.gov.br/conteudo/ 
cobertura_vegetal/veg_apres_02.pdf>. Acesso em 16 set. 2018). Projete ou imprima os 
mapas que estão nas figuras 2 (distribuição vegetal, página 28), 15 (temperatura aparente da 
superfície, página 99) e 24 (densidade populacional, página 158) para mostrar aos alunos a 
mudança de temperatura da cidade de São Paulo, conforme o grau de urbanização. Ressalte 
que, por causa da densidade populacional, uma das consequências é que um maior número 
de pessoas nesse ambiente urbano pode sentir desconforto térmico e apresentar problemas 
respiratórios. Envolva os alunos em uma conversa que os leve a refletir sobre a relação entre 
as características apresentadas nos mapas e a temperatura. Essa atividade tem por fim 
promover a análise de um mapa de temperatura urbana e comparar esse fator com a 
urbanização e a ocupação da cidade. 

 

  

http://atlasambiental.prefeitura.sp.gov.br/conteudo/cobertura_vegetal/veg_apres_02.pdf
http://atlasambiental.prefeitura.sp.gov.br/conteudo/cobertura_vegetal/veg_apres_02.pdf
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8. Observe atentamente a imagem que segue. 

Dornicke/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Rio Tietê, São Paulo (SP), 2008. 

Nessa imagem, a intervenção humana na paisagem é evidenciada pela característica do rio,  
que apresenta: 

a) curso reto, sem as curvas naturais. 

b) nível baixo, em razão do uso industrial das águas. 

c) poluição aparente, em consequência do lançamento de lixo. 

d) formato de lagoa, em virtude da construção de barragem. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Transformação das paisagens naturais e antrópicas 

Habilidade 
(EF06GE06) Identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano 
a partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C8/U3 

Justificativas a 

Na imagem, nota-se que o percurso do rio está retilíneo. Essa característica torna a 
ação humana evidente, pois é perceptível que o rio sofreu modificações, considerando 
que um rio tem seu formato natural em curvas, chamadas de meandros. Além disso, o 
concreto presente nas bordas destaca ainda mais a intervenção humana. 
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b 
Na imagem, não há um parâmetro para a comparação do nível de água do rio, além de 
não haver indústrias em sua margem. Selecionar essa alternativa indica que a resposta 
não foi baseada na imagem, conforme solicita o enunciado. 

c 

Embora a poluição do rio Tietê seja conhecida, ela não está visível nessa imagem, pois 
não há sacos de lixo, espuma ou outros objetos que possam evidenciar a poluição do 
rio. Assinalar essa alternativa revela que a imagem não foi observada atentamente e 
que a resposta foi considerada com base em conhecimentos prévios. 

d 
A imagem não retrata uma lagoa nem mostra uma barragem. Marcar essa alternativa 
indica que houve equívoco na interpretação da imagem, não tendo sido observado 
atentamente o formato do rio.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é averiguar se os alunos identificam a intervenção humana em um 
elemento natural, nesse caso um rio, com base na análise de uma foto. Se os resultados, de 
modo geral, não forem os esperados, explique aos alunos o fato de que, nas cidades, é 
comum que a ação antrópica altere o curso dos rios, transformando suas curvas naturais em 
retas artificiais. Alerte sobre o fato de que isso acarreta diversos problemas ambientais no 
meio urbano. Para que os alunos reflitam sobre esses problemas, explore alguns estudos de 
casos. Selecione previamente casos de problemas ambientais gerados pela retificação de 
rios. Divida a turma em grupos de até cinco integrantes e distribua um caso a cada grupo. 
Peça aos grupos que, com base nos casos, façam pesquisas sobre as consequências da ação 
humana no elemento natural para a sociedade. O resultado deve ser organizado em uma 
apresentação a ser compartilhada em sala de aula com os colegas. Essa atividade tem o 
intuito de aproximar os alunos de casos reais da ação antrópica na paisagem natural para 
que eles assimilem as consequências que podem advir dessas alterações.  

 

9. Analise a imagem a seguir, que representa uma forma de interação entre o ser humano e o 
consumo de água. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Estação de tratamento de água, Distrito Federal (DF), 2011. 
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Com a industrialização e a urbanização, a relação humana com o meio natural se alterou. 
Considerando a observação da imagem e o acesso da população à água no meio urbano-
industrial, é correto afirmar que: 

a) a água distribuída nas cidades é industrializada. 

b) a urbanização impede o ato de buscar água no rio. 

c) a estrutura das cidades não permite a presença de rios. 

d) a água passou a ser um produto depois da industrialização. 

 

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 C8/U3 

Justificativas 

a 

A água distribuída para população nas cidades não é industrializada, ela é apenas 
tratada por companhias de saneamento. Selecionar essa alternativa indica que houve 
equívoco no que se refere à diferenciação entre a atividade de tratamento da água 
pelas companhias e a produção de água em meios industriais. 

b 

Mesmo com a urbanização dificultando o acesso à água potável, ainda é possível buscar 
água do rio, prática realizada por diversas comunidades locais. Assinalar essa 
alternativa revela o entendimento de que as cidades não têm mais rios ou que estes 
foram completamente suprimidos delas, o que não corresponde à realidade.  

c 

A existência de uma cidade não é, necessariamente, uma condição que inviabiliza a 
existência de um rio. O que acontece, na maioria das vezes, é que a canalização dos rios 
urbanos artificializa seu curso e causa danos ao ciclo hidrológico. Marcar essa 
alternativa indica que a canalização dos rios foi confundida com a inexistência deles. 

d 
A água é um bem natural, mas, com o processo de urbanização dificultando seu acesso, 
ela se tornou um produto comercializado e valorizado, principalmente em locais onde 
há déficit hídrico. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é verificar se os alunos compreendem o papel e o significado da 
água na sociedade contemporânea. Caso o objetivo, de modo geral, não tenha sido atingido, 
mostre aos alunos os corpos hídricos que estão presentes na sua cidade e nas regiões 
próximas a ela. Na sequência, estimule uma discussão sobre quais influências a cidade gera 
sobre os rios e como essa modificação pode, por exemplo, gerar impactos no ciclo 
hidrológico. Essa atividade viabiliza o reconhecimento e a valorização dos rios urbanos por 
parte dos alunos. 
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10. Compare as duas imagens apresentadas a seguir. 

Reprodução/Coleção particular 

 

Rio de Janeiro (RJ), 1889. 

Pixabay/<pixabay.com> 

 

Rio de Janeiro (RJ), 2015. 

Ao comparar as imagens, é possível identificar que, à medida que a população foi crescendo e 
que a expansão urbana na cidade do Rio de Janeiro foi se consolidando, o espaço natural: 

a) diminuiu para dar lugar a diversos edifícios. 

b) aumentou, e as áreas com construções diminuíram.  

c) diminuiu, aumentando a biodiversidade na cidade. 

d) aumentou em virtude da criação de unidades de conservação. 
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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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C9/U3 

Justificativas 

a 

O crescimento populacional determina o aumento de construções em uma cidade tanto 
para habitação quanto para estabelecer comércios, hospitais, escolas, entre outros. 
Esse crescimento urbano toma grande parte das áreas naturais de uma localidade, ou 
seja, estas diminuem para ceder lugar a edifícios e novas construções. 

b 

Com a expansão urbana, o espaço natural diminui e o número de construções aumenta. 
Isso acontece porque, com a ampliação da área das cidades, as áreas verdes dão lugar 
aos edifícios. Selecionar essa alternativa revela que a redução das áreas verdes foi 
confundida com o aumento das edificações.  

c 
A expansão urbana acarreta a diminuição do espaço natural e, consequentemente, há 
uma perda da biodiversidade local. Marcar essa alternativa indica que a supressão de 
áreas verdes não foi associada à redução da biodiversidade. 

d 

Durante o período transcorrido entre a data da primeira imagem (1889) e a da segunda 
(atualidade), ocorreu uma expansão urbana, com o aumento das construções e a 
consequente verticalização da cidade. Isso provocou a redução das áreas verdes da 
cidade do Rio de Janeiro, e não o aumento. Assinalar essa alternativa revela que não 
houve o entendimento de que a criação de unidades de conservação (que realmente 
aconteceu) não é fator de aumento das áreas verdes. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é averiguar a habilidade dos alunos de comparar duas épocas 
distintas de uma cidade, considerando as mudanças ocorridas no transcurso do tempo e em 
virtude de processos históricos. Se os alunos, de modo geral, não alcançarem os resultados 
esperados, procure imagens de cidades antes e depois do processo de urbanização, de 
preferência nas localidades que os alunos habitam. Solicite a eles que comparem as imagens 
e relatem as alterações na paisagem natural e todas as suas implicações no meio ambiente e 
na vida humana. Essa atividade tem como finalidade despertar a curiosidade dos alunos 
sobre a história da paisagem em que vivem. 

 


