
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

3º bimestre – Gabarito 

1. Leia o texto a seguir. 

Aumenta participação do Norte e Nordeste no PIB do País 

Programas de transferência de renda e de incentivo à desconcentração 

industrial favoreceram a economia nas regiões Norte e Nordeste, entre os anos de 

2002 e 2010. A avaliação é do gerente de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Frederico Cunha, que apresentou dados do Produto 

Interno Bruto (PIB). 

GOVERNO DO BRASIL. Aumenta participação do Norte e Nordeste no PIB do país. 26 nov. 2012, 

atualizado em 22 dez. 2017. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2012/11/ 

aumenta-participacao-do-norte-e-nordeste-no-pib-do-pais>. Acesso em: 6 out. 2018. 

a) Apresente um motivo que explique o processo relatado no texto.  

b) Explique um ponto positivo e um ponto negativo desse processo para as novas regiões 

industriais do Brasil. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Formação territorial do Brasil 

Habilidade 
(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação 
socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas  
e contemporâneas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C7/U3 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos expliquem satisfatoriamente a relação de causas e efeitos 
do processo de desconcentração industrial. Entre os motivos, no item “a”, eles 
podem citar a guerra fiscal, que se caracterizou pela busca dos governos em atrair 
indústrias para seus estados. E, como consequência, no item “b”, almeja-se  
que indiquem como ponto positivo a geração de empregos ou o aumento do PIB  
da região receptora; como negativo, o aumento da exploração do trabalhador  
e da dependência governamental do poder privado.  

50% 
Algumas respostas podem apontar somente um dos motivos que levam à 
desconcentração ou apenas uma consequência desse processo, negativa ou positiva. 

0% 
Outras respostas podem surgir sem, contudo, contemplar as causas do processo  
de desconcentração industrial no Brasil nem indicar as consequências para as novas 
regiões industriais. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é aferir a habilidade de análise dos alunos acerca do processo  
de desconcentração industrial brasileiro. Caso os resultados, em geral, não tenham sido os 
esperados, questione os alunos: “O que leva uma indústria a sair da Europa e ir para a América 
do Sul?”, “Sair do Sudeste e ir para o Nordeste?” e “Sair de São Paulo e ir para o interior?”. 
Assim, propicia-se aos estudantes a reflexão em diferentes escalas de análise. Depois, elabore 
uma tabela na lousa contando com a participação dos alunos para preenchê-la, solicitando  
que eles se coloquem no lugar de um dono de uma grande indústria e elenquem, de um lado, 
os motivos (busca de mão de obra mais barata, terreno mais barato, leis ambientais mais 
amenas, incentivos fiscais, fuga de trânsito caótico, etc.) e, de outro, as consequências para a 
região receptora. Nessa região, as consequências podem ser positivas (aumento do emprego, 
da infraestrutura e de renda) e negativas (grande exploração do trabalhador, aumento  
de impactos ambientais e da violência, etc.). A finalidade dessa atividade é promover uma 
discussão interativa entre alunos e professor, de modo a reforçar os motivos que geram  
o processo de desconcentração industrial e as consequências dele advindas.  
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2. O trecho de reportagem a seguir trata de uma escola de samba do Rio de Janeiro que fez um 
samba-enredo sobre o agronegócio.  

A “rainha de Ramos”, como é chamada na comunidade, sublinha ainda que 

segundo relato dos próprios indígenas que vivem no Xingu, a região continua sendo 

objeto de disputas e conflitos. “A produção muitas vezes sem controle, as derrubadas, 

queimadas e outros feitos desenfreados em nome do progresso e do desenvolvimento 

afetam de forma drástica o meio ambiente e comprometem o futuro de gerações 

vindouras. Os resultados, como sabemos, são devastadores e na maioria das vezes 

irreversíveis”, informa o presidente da escola. 

GANDRA, Alana. Enredo de escola de samba do Rio cria polêmica com o agronegócio. Agência Brasil, 16 jan. 2017. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2017-01/enredo-de-escola-de-samba-do-rio-cria-polemica-com-o-agronegocio>. 

Acesso em: 6 out. 2018.
 

Explique por que essas comunidades tradicionais são vulneráveis, destacando a importância da 
garantia de seus direitos. 

 

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 C8/U3 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos apontem que as comunidades indígenas sofrem a pressão 
de latifundiários que têm influências e poder, o que torna esses povos vulneráveis 
diante de conflitos. Ainda, almeja-se que os alunos apresentem argumentos 
relativos ao direito à terra dessas comunidades, pois elas estão, em sua maioria,  
há muitos anos ocupando tais áreas, e estabelecem, assim, uma forte relação de 
pertencimento com esse espaço, além da produção sustentável que ocorre ali. 

50% 

Algumas respostas podem destacar os motivos que levam à vulnerabilidade desses 
povos, mas sem reconhecer a importância da territorialidade das comunidades 
tradicionais. Ou, ao contrário, podem surgir respostas que reconheçam  
a territorialidade, mas não mencionem os motivos da vulnerabilidade.  

0% 
É possível que outras respostas surjam, no entanto, sem indicar as causas da 
vulnerabilidade desses povos em vista do poder dos latifundiários e, ainda,  
sem explicar a importância da garantia do direito à terra dessas comunidades.  

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 e compreender  
uma situação envolvendo conflitos por terra. Caso os resultados, de modo geral, não sejam 
satisfatórios, promova um exercício de empatia com os alunos. Peça que pesquisem  
histórias verídicas, fotos, documentários e notícias sobre a violência contra as comunidades 
tradicionais. Informe-os de que, na aula seguinte, cada um fará um relato aos demais colegas 
sobre o resultado da busca. Assim, com as pesquisas finalizadas, instale um debate com  
a turma sobre os direitos dessas comunidades, de forma a criar um ambiente de discussão 
coletivo e colaborativo a respeito da situação. Essa atividade permite que os alunos 
conheçam e entendam o outro lado da economia brasileira, assimilando as reivindicações 
dos povos tradicionais. 
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3. Leia o texto a seguir. 

O processo de licenciamento ambiental para perfuração de poços de petróleo 

na região da foz do Rio Amazonas, próximo de onde foi descoberto recentemente   

um recife de corais, esponjas e rodolitos de 9,5 mil km² – uma área 20% maior que a 

região metropolitana de São Paulo –, está em análise no Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Segundo o ativista Thiago 

Almeida, da Campanha de Energia da Ong Greenpeace, a exploração na região gera 

o risco de derramamento de petróleo.  

BOEHM, Camila. Ativista ambiental diz que exploração de petróleo ameaça corais da Amazônia. Agência Brasil, 4 fev. 2017. Disponível 

em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-02/ativista-ambiental-diz-que-exploracao-de-petroleo-ameaca-corais-da-

amazonia>. Acesso em: 6 out. 2018. 

a) Identifique a produção de fonte de energia que causa o problema descrito no texto. 

b) Cite dois possíveis impactos ambientais do acontecimento.  

 

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 C9/U3 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos identifiquem, no item “a”, que a fonte de energia tratada 
no texto é o petróleo, que produz os combustíveis mais utilizados na atualidade.  
E, no item “b”, deseja-se que, como impactos ambientais relativos ao fato, indiquem 
a mortandade de aves e da vida marinha em geral, bem como o prejuízo aos 
pescadores e à saúde humana ao ingerir alimentos contaminados.  

50% 
Algumas respostas podem indicar a fonte de energia e sua utilização no cotidiano, 
contudo, sem contemplar os impactos causados por um derramamento de petróleo.  

0% 
É possível que respostas diversas apareçam, porém, sem apontar corretamente  
a fonte de energia e, consequentemente, sem listar os possíveis impactos. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Esta questão tem como objetivo averiguar se os alunos identificam os impactos ambientais 
causados pela geração de energia. Se os resultados, em geral, não forem atingidos, pesquise 
e exiba aos alunos vídeos que exemplifiquem todo o processo de retirada, produção, 
transporte e distribuição do petróleo. Visualizar esse tipo de informação é importante,  
já que o conteúdo transmitido apenas via linguagem verbal torna-se abstrato. Além disso, 
elabore, em conjunto com a turma, uma lista sobre os diversos impactos ambientais que  
o petróleo pode causar, explicando um a um. Por fim, apresente exemplos reais, presentes 
no cotidiano, de tentativas de redução de seu uso, como o biodiesel e os carros elétricos.  
O propósito da atividade é proporcionar aos alunos o contato com a produção do petróleo 
de maneira mais concreta e ampliar as informações sobre o conteúdo, abordando novas 
possibilidades de combustíveis. 
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4. Leia o texto a seguir. 

A economia cafeeira é o fator que desencadeou o desenvolvimento que levou 

a capital paulista da nona cidade do Brasil em 1872 até a metrópole global de hoje.  

A cultura do café, introduzida no Brasil no século XVIII, se disseminou pelo Sudeste 

e Sul do país, gerando enorme riqueza e recriando hábitos e costumes. 

SÃO PAULO. Prefeitura do Município. O café e a história da cidade. Disponível em: 

<http://www.capital.sp.gov.br/cidadao/cultura/roteiros-tematicos/o-cafe-e-a-historia-da-cidade>. Acesso em: 6 out. 2018. 

Explique a relação entre a fase do cultivo do café com o processo de urbanização e industrialização 
da cidade abordada no texto. 

 

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 C7/U3 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos apontem a importância econômica e cultural do café para 
São Paulo, explicitando que a infraestrutura, o dinheiro acumulado e a mão de obra 
livre pós-escravidão, além da própria crise do café como consequência da crise de 
1929, favoreceram um surto de industrialização na cidade. 

50% 
Algumas respostas podem contemplar a importância do café para São Paulo, 
contudo, sem relacionar de forma satisfatória os processos de cultivo de café, 
urbanização e industrialização. 

0% 
É possível que apareçam respostas diversas que não apontem a relação do café  
com a cidade de São Paulo. 

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 relacionar um processo histórico 
brasileiro com o desenvolvimento de uma região, demandando a análise de diferentes 
conteúdos que não são, necessariamente, sequenciais. Se os resultados, em geral,  
não forem os esperados, aprimore esse tipo de habilidade ressaltando aos alunos que os 
conhecimentos de Geografia não devem ser entendidos em fragmentos, e sim em conjunto. 
Para tanto, construa uma linha do tempo com pontos-chave das relações do café com a 
urbanização, a partir do século XIX, com a industrialização, principalmente a partir de 1929, 
contemplando também fatos históricos que influenciaram essa dinâmica (escravidão  
e seu fim, crise de 1929, etc.). Essa construção pode ser feita na lousa, contando com  
a participação dos alunos, de modo que se torne, ao final, um fluxograma, conforme  
a quantidade de informações inseridas. Essa atividade tem por fim demonstrar aos alunos, 
de maneira sistematizada, a relação entre processos históricos, como a fase do café,  
e as mudanças de paisagem nas cidades brasileiras. 
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5. Analise e compare os mapas a seguir. 

Reprodução/IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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Reprodução/IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

 
Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. p. 102.  

Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99345.pdf>. Acesso em: 13 out. 2018 
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Após a observação e comparação dos mapas, responda às questões. 

a) Cite um bioma, entre os que estão apresentados no mapa, que sofreu grande devastação 

até o ano de 2015. 

b) Identifique uma atividade econômica que tenha provocado essa devastação.  

 

Objeto de 
conhecimento 

Mapas temáticos do Brasil 

Habilidade 
(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando 
tecnologias digitais, com informações demográficas e econômicas do Brasil (cartogramas), 
identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C8/U3 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos, no item “a”, citem os biomas Cerrado ou Caatinga como  
os que mais sofreram retenção da vegetação nativa entre os anos apresentados,  
até 2015. Além disso, almeja-se que, no item “b”, eles identifiquem a agropecuária 
como a principal atividade econômica que provocou a situação retratada nos 
mapas. Isso acontece pelo fato de a agropecuária ser uma atividade econômica que 
demanda intenso desmatamento e ser a principal fonte das exportações do Brasil.  

50% 
A questão é parcialmente contemplada pelo aluno quando ele apenas cita um dos 
biomas mais devastados, ou apenas identifica uma atividade econômica que gera  
a situação apresentada. O inverso também pode acontecer.  

0% 

Outras respostas podem surgir, porém, sem que o aluno cite os biomas que mais 
foram devastados, ou com a identificação incorreta dos biomas, e sem nomear  
uma atividade econômica que gera a retração da mata nativa, ou com a citação  
de uma atividade que não tem esse impacto.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é aferir a habilidade dos alunos de analisar mapas e de compreender 
as atividades econômicas no Brasil. Caso os alunos, de modo geral, não atinjam os resultados 
esperados, revise o conteúdo da expansão da fronteira agrícola com auxílio de mapas 
diversos, aperfeiçoando a visão geográfica dos alunos. Utilize, por exemplo, o mapa 
individual das regiões do Brasil e um mapa que mostre a expansão do plantio de soja, 
fenômeno que está diretamente relacionado a esse processo. Sobreponha esses mapas  
para que os fenômenos se localizem no espaço. Essa atividade tem o intuito de aprimorar  
a noção de localização espacial dos alunos por meio da análise de mapas. 
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6. Analise o gráfico a seguir. 

Reprodução/IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 
Fonte: IBGE. Tendências demográficas. Rio de Janeiro: IBGE, 2001. p. 15.  

Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv773.pdf>. Acesso em: 23 set. 2018. 

a) Identifique o fenômeno retratado no gráfico. 

b) Cite e explique um fator que impulsionou esse fenômeno. 

  

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv773.pdf
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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 C7/U3 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos identifiquem, no item “a”, que o gráfico revela dados sobre 
o fenômeno da urbanização e o relacionem satisfatoriamente, no item “b”, com 
alguns fatores, como o processo de modernização da agricultura, que acabou por 
expulsar muitos trabalhadores do campo (êxodo rural), os quais se tornaram mão  
de obra nas cidades. 

50% 
Algumas respostas podem indicar corretamente a interpretação do gráfico como  
o fenômeno da urbanização, mas sem estabelecer a relação com algum fator social 
que o tenha impulsionado, como o êxodo rural.  

0% 

É possível que outras respostas surjam, sem, contudo, demonstrar a habilidade  
de compreender as informações contidas no gráfico e, portanto, sem que seja 
apontado o fenômeno de urbanização nem citado algum fator que tenha favorecido 
esse fenômeno.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar se os alunos analisam corretamente o gráfico relacionado  
ao fenômeno da urbanização. Caso o rendimento, de modo geral, tenha sido insatisfatório, 
trabalhe com os alunos, primeiramente, com os elementos desse tipo de gráfico. Explique  
as funções do título, das cores, das legendas, da fonte, dos dois eixos do gráfico e das 
colunas. Na sequência, construa, em conjunto com os alunos, um gráfico parecido com  
o apresentado na questão, porém trocando as informações. Por exemplo, no lugar das 
décadas, times de futebol (escolha três e deixe uma opção para os que não têm time);  
no lugar do número da população, a quantidade de alunos que torcem para determinado 
time; no lugar de urbano/rural, indique meninos/meninas. Assim, de maneira mais divertida, 
o aluno desenvolve uma leitura mais natural desse tipo de informação visual. O propósito  
da atividade é aperfeiçoar o desenvolvimento da leitura de gráficos pelos alunos. 
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7. Analise os seguintes mapas sobre as malhas de transporte do Brasil: 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

Brasil: principais rodovias – 2018 

 
Fonte: elaborado com base em MINISTÉRIO dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Disponível em: 

<www.transportes.gov.br/images/BIT_TESTE/Mapas/MapaMultimodal.pdf>. 
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Banco de imagens/ Arquivo da editora 

Brasil: sistema ferroviário – 2018 

 
Fonte: elaborado com base em MINISTÉRIO dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Disponível em: 

<www.transportes.gov.br/images/BIT_TESTE/Mapas/MapaMultimodal.pdf>. Acesso em: set. 2018. 

Comparando os dois mapas, é correto afirmar que o Brasil priorizou o desenvolvimento da malha: 

a) ferroviária, por apresentar menores custos de transporte, além de poluir menos. 

b) rodoviária, por apresentar menores custos de transporte, além de poluir menos.  

c) ferroviária, mesmo ela apresentando maiores custos de transporte e poluir mais. 

d) rodoviária, mesmo ela apresentando maiores custos de transporte e poluir mais. 
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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 C9/U3 

Justificativas 

a 

Como se constata nos dois mapas, o Brasil priorizou a malha rodoviária. Apesar da 
maior poluição provocada por esse modal de transporte, o menor custo imediato  
e o incentivo às indústrias de automóveis fizeram com que a malha rodoviária fosse  
a escolhida para o desenvolvimento do Brasil. Assinalar essa alternativa indica  
a necessidade de desenvolvimento da habilidade de interpretar mapas.  

b 

A malha rodoviária não apresenta menores custos de transporte nem polui menos,  
já que o custo de manutenção supera o custo de construção de uma ferrovia  
e a poluição é maior. Marcar essa alternativa aponta o desconhecimento  
das características do modal rodoviário.  

c 
O Brasil não priorizou a malha ferroviária, pois, segundo os mapas e o desenvolvimento 
de transporte do Brasil atual, a malha rodoviária é maior que a ferroviária. Selecionar 
essa alternativa revela uma interpretação equivocada dos mapas.  

d 

O processo de industrialização do Brasil ocorreu, principalmente, pautado na indústria 
automobilística. Para impulsioná-la, o governo passou a investir na criação de rodovias 
em detrimento de ferrovias, mesmo que esse seja um modal de transporte menos 
eficiente e mais poluente. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é aferir a habilidade dos alunos de interpretação de mapas com vistas 
a inferir um fenômeno social brasileiro. De modo geral, se o rendimento não for satisfatório, 
e se se verificar maior tendência de os alunos assinalarem as alternativas “a” e “c”, o que 
indica dificuldade de interpretação de mapas, trabalhe a análise de outros mapas sobre  
o tema em conjunto com a turma. Caso a maior incidência tenha sido para a alternativa “b”,  
o que reflete equívoco quanto ao estabelecimento da relação tempo/custo/impacto 
ambiental entre os modais, aprofunde o conteúdo sobre as relações entre os modais  
de transporte. Para tanto, promova a comparação entre diferentes modais de transporte 
(bicicleta, carro, ônibus, trem/metrô e avião) e promova um debate em sala de aula sobre  
o tipo de transporte mais adequado para dada distância em determinado tipo de situação. 
Por meio da análise e da comparação, o intuito das atividades aqui propostas é propiciar  
aos alunos o entendimento sobre as escolhas nacionais no que tange a esse tema.  
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8. Analise os gráficos a seguir sobre energia elétrica. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

Geração de energia por região brasileira – 2016 
 

Consumo de energia por região brasileira – 2016 
 

  
Fonte: elaborado com base em BRASIL. Anuário Estatístico de Energia Elétrica – 2017, ano base 2016. Brasília: Ministério de Minas e Energia. 2017. 

Disponível em: <http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-160/topico-

168/Anuario2017vf.pdf>. Acesso em: 24 out. 2018. 

Assinale a alternativa em que a relação entre os dois gráficos está correta: 

a) Regiões distantes e não muito povoadas, como o Norte e o Centro-Oeste, produzem, 

proporcionalmente, uma grande quantidade de energia, mesmo não a consumindo. 

b) A relação entre produção e consumo é proporcional, o que é um indicativo de igualdades 

sociais, já que a distribuição do consumo de energia é equilibrada. 

c) Um dos motivos que explica a baixa expressividade tanto da geração quanto do consumo da 

região Nordeste é sua baixa população e a natural falta de água, fonte que gera praticamente 

a totalidade da energia elétrica do país. 

d) As duas regiões mais tecnologicamente desenvolvidas e com os melhores índices 

socioeconômicos são, também, as maiores produtoras e consumidoras de energia elétrica do 

país. 

 

  

http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-160/topico-168/Anuario2017vf.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-160/topico-168/Anuario2017vf.pdf
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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 C9/U3 

Justificativas 

a 
As regiões Norte e Centro-Oeste apresentam baixa produção energética se comparadas 
às outras regiões brasileiras. Assinalar essa alternativa demonstra a interpretação 
equivocada do primeiro gráfico.  

b 

Os gráficos não apresentam igualdade entre consumo e geração de energia, já que  
só a região Sudeste consome 50% da energia brasileira, o que é um indicativo de 
desigualdade social. Selecionar essa alternativa indica a falta de identificação da  
má distribuição retratada nos gráficos.  

c 

A população do Nordeste não é baixa e a produção de energia, apesar de 
majoritariamente oriunda de hidrelétricas, não está próxima da totalidade. Marcar  
essa alternativa revela a não compreensão de que a questão do consumo reduzido  
é socioeconômica. 

d 
Sudeste e Sul são os maiores produtores e consumidores de energia elétrica do país,  
o que pode ser explicado também em razão do maior domínio de inovações 
tecnológicas para produção. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é averiguar a habilidade dos alunos de analisar gráficos considerando 
a distribuição da energia elétrica pelo país. Caso os resultados, em geral, não tenham sido 
satisfatórios, trabalhe com os alunos, se possível em um laboratório de informática, com  
o site NIghtEarth.com (disponível em: <http://www.nightearth.com>. Acesso em: 24 out. 
2018), que mostra, em um mapa-múndi interativo, como ocorre a distribuição da luz durante 
a noite no mundo. Caso não haja um laboratório de informática na escola, imprima 
previamente uma imagem, que mostre a distribuição das luzes pelo mundo. Então, questione 
os alunos: “Quais regiões são mais iluminadas?”, “Quais são os prováveis motivos disso?” e 
“O que elas têm em comum?”. O intuito da atividade é aprimorar a habilidade dos alunos de 
analisar um mapa e relacioná-lo às desigualdades sociais, reforçando o conteúdo trabalhado.  

 

  

http://www.nightearth.com/


 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

3º bimestre – Gabarito 

9. Observe a seguinte imagem de satélite. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Imagem de satélite da Região Metropolitana de Ribeirão Preto (SP), 2016. 

Com base na análise da imagem e em seus conhecimentos, é correto afirmar que está começando 
um processo que, futuramente, poderá ser denominado como: 

a) megacidade. 

b) conurbação. 

c) região metropolitana. 

d) metrópole. 
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Objeto de 
conhecimento 

Mapas temáticos do Brasil 

Habilidade 
(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando 
tecnologias digitais, com informações demográficas e econômicas do Brasil (cartogramas), 
identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais.  

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C7/U3 

Justificativas 

a 

As megacidades referem-se a um conceito quantitativo, ou seja, definido apenas  
em razão do tamanho da população de uma cidade (maior que 10 milhões). Assinalar 
essa alternativa indica interpretação equivocada do mapa, pois esse fato não pode  
ser afirmado apenas com uma imagem de satélite. 

b 

Sendo a conurbação um processo de junção de dois ou mais núcleos urbanos,  
pode-se notar cinco manchas urbanas (cidades) próximas. Com o processo atual de 
aumento de cidades pequenas e médias, é plausível afirmar que elas possam se juntar 
em um futuro próximo. 

c 

Região metropolitana é o conjunto de diferentes municípios próximos e interligados 
entre si, normalmente construída ao redor de uma metrópole, uma cidade central  
e mais desenvolvida. Marcar essa alternativa revela a não compreensão de que  
a imagem de satélite é referente a uma região metropolitana que já existe  
(Ribeirão Preto), e não a uma projeção do que pode ser no futuro.  

d 
Selecionar essa alternativa demonstra a não assimilação de que uma metrópole  
exerce influência para além de seus limites e dos municípios de seu entorno. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão perpassa dois tipos de habilidades: a de interpretação de imagem de satélite  
e a de conhecimento dos termos estudados durante a unidade indicada. Caso os objetivos, 
de modo geral, não tenham sido satisfatórios, no laboratório de informática, se possível, 
utilize softwares que apresentam imagens de satélite e solicite que os alunos identifiquem  
os diversos conceitos abordados. Experimente fazê-los localizar a cidade onde moram  
e ver se algum desses conceitos se aplica a ela. Caso não haja um laboratório de informática 
na escola, imprima previamente a imagem da questão ou de uma cidade da região onde  
a escola está inserida e demande que os alunos confeccionem um croqui. Com um papel 
vegetal preso a um clipe, oriente-os a colorir os diferentes usos e a ocupação do solo (solo 
exposto, urbanização, rios, vegetação, etc.), atribuindo uma cor para cada uso e finalizando 
com uma legenda. A proposta da atividade é aprimorar a leitura das imagens de satélite. 
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10. Analise as informações a seguir. 
 

Geração de energia elétrica por fonte no Brasil (GWh) 

Anos 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 552 498 570 835 590 542 581 228 578 898 

Hidráulica 415 342 390 992 373 439 359 743 380 911 

Gás natural 46 760 69 003 81 073 79 490 56 485 

Derivados de petróleo 16 214 22 090 31 529 25 657 12 103 

Carvão 8 422 14 801 18 385 18 856 17 001 

Nuclear 16 038 15 450 15 378 14 734 15 864 

Biomassa 34 662 39 679 44 987 47 394 49 236 

Eólica 5 050 6 578 12 210 21 626 33 489 

Outras 10 010 12 241 13 540 13 728 13 809 

Fonte: elaborado com base em BRASIL. Anuário Estatístico de Energia Elétrica – 2017, ano base 2016. Brasília: Ministério de Minas e Energia. 2017.  

Disponível em: <http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-160/topico-

168/Anuario2017vf.pdf>. Acesso em: 24 out. 2018. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

Geração de energia elétrica por fonte no Brasil – 2017 

 

Fonte: elaborado com base em BRASIL. Anuário Estatístico de Energia Elétrica – 2017, ano base 2016. Brasília: Ministério de Minas e Energia. 2017. Disponível 

em: <http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-160/topico-168/Anuario2017vf.pdf>.  

Acesso em: 24 out. 2018. 

Hidráulica Outras Eólica Biomassa Nuclear Carvão Derivados de Petróleo Gás Natural

http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-160/topico-168/Anuario2017vf.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-160/topico-168/Anuario2017vf.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-160/topico-168/Anuario2017vf.pdf
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Comparando as informações da tabela e do gráfico, pode-se afirmar que a 

a) geração de energia por fontes renováveis vem crescendo ao longo dos últimos anos. 

b) energia eólica vem aumentando, minimamente, sua participação na geração de energia. 

c) fonte de energia não renovável mais utilizada é o carvão, que teve apenas aumentos em sua 

participação ao longo dos últimos anos. 

d) geração de energia por fontes não renováveis vem decrescendo acentuadamente e, com isso, 

problemas ambientais provenientes desse tipo de produção serão raros. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Mapas temáticos do Brasil 

Habilidade 
(EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos de setores e histogramas,  
com base em dados socioeconômicos das regiões brasileiras.  

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C9/U3 

Justificativas 

a 
Todas as fontes de energia renováveis retratadas no gráfico (hidráulica, eólica, 
biomassa) apresentaram crescimento nos últimos anos e, somadas, representam  
80,1% do total.  

b 
A energia eólica apresentou crescimento acentuado entre os anos contemplados  
na tabela. Assinalar essa alternativa revela equívoco quanto à interpretação dos dados 
indicados e do alcance do crescimento.  

c 
A fonte de energia não renovável mais utilizada é o gás natural. Além disso, o carvão 
decresceu no último ano. Marcar essa alternativa indica falta de atenção quanto  
à observação do gráfico de setores.  

d 
Apesar de decrescerem, as fontes não renováveis ainda representam parcela 
considerável da geração de energia elétrica. Além disso, fontes renováveis de energia 
não são isentas de impactos ambientais. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão tem como objetivo aferir se os alunos sabem analisar corretamente gráficos  
e tabelas, bem como se apreenderam o conteúdo sobre os tipos de fontes de energia.  
O teor das alternativas permite verificar, como um todo, tanto o conhecimento prévio da 
unidade (no caso, saber qual fonte é renovável e qual não é) quanto a análise das imagens. 
Assim, de modo geral, se o rendimento se mostrou insuficiente, revise com os alunos quais 
são as energias renováveis e as não renováveis e solicite que refaçam a questão. Se ainda 
assim o resultado não for satisfatório, é preciso reforçar a análise das informações. Nesse 
caso, faça um exercício de extrapolação para extrair o máximo de informações das imagens. 
Questione, por exemplo: “Qual tipo de fonte cresceu quanto à sua participação?”,  
“Qual diminuiu?”, “Qual é a soma da participação das energias renováveis? E das não 
renováveis?”, “O Brasil está investindo mais em qual tipo de energia? Por quê?”, “Por que  
a energia hidráulica tem uma participação tão grande?”. Essa atividade permite aos alunos 
aperfeiçoar a interpretação de dados desse tipo de representação.  

 


