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1. Analise as fotografias a seguir e responda à questão. 
  

I.  II.  

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Floresta de Coníferas. Floresta Tropical. 

Considerando as imagens, indique qual das duas florestas apresentadas é encontrada na zona 
temperada dos hemisférios norte e sul da Terra. Justifique sua resposta explicando as características 
dessa floresta e destacando as condições de clima e relevo das regiões onde se desenvolvem. 

Objeto de 
conhecimento 

Relações entre os componentes físico-naturais 

Habilidade (EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C15/U7 

Grade de correção 
✓ 

Espera-se que os alunos respondam que é a Floresta de Coníferas. Na justificativa, 
eles devem indicar que essa floresta é encontrada em áreas de clima frio e é 
constituída de espécies conhecidas como coníferas, resistentes a temperaturas 
muito baixas. No inverno, muitas áreas onde elas se localizam ficam cobertas de 
neve, por isso a formação vegetal é bastante homogênea. Essa formação se 
desenvolve em latitudes elevadas da zona temperada, onde os invernos são 
rigorosos, e também nas partes mais altas de regiões montanhosas, onde as 
temperaturas são baixas por causa da altitude. 

 É possível que haja respostas diferentes, em que os alunos não relacionem o clima e a 
formação vegetal, ou que eles tenham indicado, inadequadamente, a Floresta Tropical. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Espera-se que os alunos relacionem os aspectos climáticos e as características dos biomas de uma 
região para responder satisfatoriamente a esta questão. Se eles não compreenderam essa 
relação, pode ter ocorrido uma defasagem no aprendizado dos elementos que compõem a 
paisagem. Nesse caso, retome o assunto utilizando os mapas-múndi de clima e de vegetação 
disponíveis no material didático e imagens de cada vegetação citada na legenda do mapa-múndi 
de vegetação original – as imagens podem ser encontradas previamente em livros, em revistas ou 
na internet. Utilize os mapas para explicar as características de cada vegetação relacionando-a ao 
clima da região. Na lousa, escreva a vegetação e o clima correspondente nessa região. Com a 
ajuda da turma, liste na lousa as características mais relevantes de cada vegetação. Depois, solicite 
aos alunos que associem as imagens de cada vegetação ao texto correspondente. Prenda a 
imagem na lousa com o auxílio de uma fita adesiva. Para finalizar, peça a eles que copiem no 
caderno o texto da lousa. Assim, espera-se que identifiquem como os padrões climáticos exercem 
grande influência na formação vegetal.  
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Observe a imagem a seguir para responder às questões 2 e 3. 

Pixabay/<pixabay.com>  

 
Savana. 

2. Com base em sua observação, explique duas características da formação vegetal retratada na 
imagem, relacionando-as com características do clima local desse bioma. 

Objeto de 
conhecimento 

Relações entre os componentes físico-naturais 

Habilidade (EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C16/U7 

Grade de correção 
✓ 

Espera-se que os alunos descrevam a imagem, relatando que as espécies vegetais 
são compostas por vegetação arbustiva e herbácea, resistentes a períodos de pouca 
chuva, e se encontram espaçadas na paisagem. As respostas devem citar também 
que essa formação vegetal ocorre em áreas de clima tropical, que apresenta verões 
quentes e chuvosos e invernos com temperaturas amenas e pouca chuva. 

 É possível que surjam respostas diferentes, sem a descrição da imagem e a 
identificação do clima do bioma da foto. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é verificar se, com base na observação de imagens, os alunos conseguem 
identificar as características climáticas e vegetais da paisagem. Caso a turma apresente 
dificuldades nesta questão, providencie imagens da vegetação do local de vivência, ou de 
localidade mais próxima, e analise-as com os alunos. Peça a eles que descrevam as características 
climáticas e vegetais que observam nas imagens. Retome também a relação entre os 
componentes físico-naturais utilizando a maior quantidade possível de recursos visuais que 
podem ser encontrados em livros, em revistas ou na internet. Para desenvolver essa atividade, 
divida a turma em grupos de quatro integrantes. Distribua uma imagem para cada grupo e peça 
que escrevam em uma folha avulsa o nome do bioma e, com base no conteúdo estudado no 
capítulo, as características dos elementos naturais (vegetação, clima, relevo e solos) que observam 
na imagem. Acompanhe a elaboração do registro e solucione possíveis dúvidas. Depois, solicite 
que cada grupo apresente para a turma a imagem e as características do bioma. Assim, espera-se 
que os alunos interajam e compartilhem o conhecimento para relacionar os padrões climáticos, 
tipos de solo, relevo e formações vegetais com uma determinada paisagem. 
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3. Explique como as atividades econômicas estão atingindo a biodiversidade e o solo das regiões 
onde se localiza o bioma Savana. 

Objeto de 
conhecimento 

Biodiversidade e ciclo hidrológico 

Habilidade 
(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na distribuição 
dos componentes físico-naturais, incluindo as transformações da biodiversidade local e do mundo. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C16/U7 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos relatem que o desmatamento da Savana para dar lugar à 
produção agropecuária e à expansão urbana é um sério problema ambiental que 
atinge esse bioma, pois gera perda de espécies da fauna e da flora locais. As 
respostas devem citar também que a retirada da cobertura vegetal deixa o solo 
desprotegido, intensificando os processos erosivos nos períodos chuvosos, e que 
nos locais com grandes períodos sem chuva o solo exposto ao sol fica ressecado e 
ocorre o fenômeno conhecido como desertificação. 

 
É possível que haja respostas diferentes, nas quais os alunos não relacionem as 
ações humanas com a degradação da biodiversidade e do solo da região onde se 
encontra o bioma Savana. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é identificar que há atividades econômicas que prejudicam a 
biodiversidade dos biomas e o solo. Caso a turma apresente dificuldades em fazer essa 
relação, explique como o desmatamento pode gerar processos erosivos e quais são os seus 
principais efeitos. Para aprofundar o tema, divida a classe em grupos de até cinco alunos. 
Solicite que cada grupo elabore uma apresentação sobre um problema ambiental que afeta 
um dos biomas do mundo, se possível, ilustrada com fotografias, imagens de satélite e vídeos 
disponíveis em livros, em jornais, em revistas e na internet. Após a apresentação, converse 
com os alunos para promover a reflexão sobre a interação das sociedades com a natureza. 

4. Observe a imagem a seguir. 

Pixabay/<pixabay.com> 

 
Processo de desertificação. 

A desertificação é um processo que resulta da ação humana. Relacione esse fenômeno com as 
atividades econômicas e sua consequência para a fauna e a flora locais. 
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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 Aberta Capítulo/Unidade C16/U7 

Grade de correção 
✓ 

Espera-se que os alunos identifiquem que o processo de desertificação é resultado 
da ação humana, que retira a cobertura vegetal, combinada com a condição 
climática. A degradação de terras pode ocorrer em locais onde se realizam, por 
exemplo, atividades agropecuárias ou extrativistas. Em locais de pouca chuva, o solo 
resseca e impossibilita o crescimento de espécies vegetais (flora), resultando na 
desertificação, o que acaba com o habitat de muitas espécies de animais (fauna). 

 É possível que surjam respostas diferentes que não associem a ação humana ao 
processo de desertificação. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é auxiliar os alunos a compreender o impacto nos biomas das ações 
humanas que podem ocasionar o processo de desertificação. Caso os estudantes tenham 
dificuldades em relação à questão, a utilização de imagens pode auxiliar o entendimento. Se for 
possível, mostre à turma a cartilha Desertificação, elaborada pelo Instituto Nacional do 
Semiárido (INSA) (Disponível em: <https://portal.insa.gov.br/images/acervo-
colecoes/A%20Desertifica%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 13 set. 2018). Ela pode ser 
projetada ou impressa. Ressalte a diferença entre deserto (ecossistema que ocorre em zonas 
áridas) e desertificação (processo que resulta da ação humana). Depois, promova uma conversa 
e estimule os alunos a refletir sobre o que é possível fazer para combater a desertificação. 
Dessa forma, espera-se que eles dimensionem o impacto da ação humana na natureza. 

5. Analise a imagem a seguir. 

Paulo RS Menezes/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 
Espumas de poluição no córrego Arroio Dilúvio, em Porto Alegre (RS). 

Com base na imagem, descreva o que foi feito nesse córrego e explique como o modo de vida 
moderno trouxe mudanças para a relação entre o ser humano e os recursos hídricos. 

https://portal.insa.gov.br/images/acervo-colecoes/A%20Desertifica%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://portal.insa.gov.br/images/acervo-colecoes/A%20Desertifica%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arroio_Dil%C3%BAvio
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Objeto de 
conhecimento 

Biodiversidade e ciclo hidrológico 

Habilidade 
(EF06GE12) Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das principais bacias 
hidrográficas no Brasil e no mundo, enfatizando as transformações nos ambientes urbanos. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C17/U8 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos identifiquem que o córrego Arroio Dilúvio foi canalizado e 
apresenta grande quantidade de poluentes, indicando que o esgoto está sendo 
jogado em suas águas sem tratamento. As respostas também devem relacionar a 
poluição do rio com o modo de vida moderno, pois a poluição dos recursos hídricos 
está ligada ao esgoto domiciliar e industrial, às atividades agrícolas e ao lançamento 
de lixo, entre outros fatores. 

 
É possível que haja outras respostas que não apresentem a descrição da imagem e a 
relação com as atividades humanas na sociedade moderna que degradam os 
recursos hídricos. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é mensurar como a ação humana afeta os recursos hídricos. Caso 
os alunos apresentem dificuldades em relação à questão, auxilie-os a compreender as 
mudanças na relação da humanidade com os recursos hídricos no decorrer da história, 
considerando o processo de crescimento urbano. Se for necessário reforçar esse 
conhecimento, um bom exercício é comparar as imagens de um mesmo local em tempos 
diferentes. Se possível, solicite aos alunos que pesquisem imagens de rios no local de 
vivência em períodos diferentes. Depois, cada aluno deve descrever as diferenças entre as 
imagens e relacioná-las com as transformações no espaço com base na história daquele 
local. Assim, espera-se que os alunos compreendam, de forma contextualizada, o uso dos 
recursos hídricos ao longo das transformações nos ambientes urbanos. 

6. Analise a imagem a seguir. 

Pixnio/<pixnio.com>  

 
Cactos e gramíneas. 
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Na imagem pode-se identificar um tipo de vegetação que se desenvolve em região de clima: 

a) equatorial. 

b) desértico. 

c) polar. 

d) tropical úmido. 

Objeto de 
conhecimento 

Relações entre os componentes físico-naturais 

Habilidade (EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C16/U7 

Justificativas 

a Em região de clima equatorial há floresta densa com grande diversidade de espécies. 

b 
A imagem mostra espécies xerófitas que resistem a longos períodos de escassez de 
água, características de região de clima desértico. 

c Em região de clima polar, quando o gelo derrete, desenvolvem-se vegetações rasteiras. 

d 
A cobertura vegetal do clima tropical úmido é de florestas com grande diversidade de 
espécies. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Para a escolha da alternativa correta, é necessário que os alunos saibam como os padrões 
climáticos afetam as vegetações. Se for necessário, reforce que o aspecto do bioma está 
relacionado ao tipo climático da região onde ele se encontra. Faça uma tabela na lousa para que 
os alunos preencham, a partir dos elementos trabalhados no material didático, com os biomas, 
suas características climáticas e o local onde são encontrados. O preenchimento da tabela pode 
ser solicitado como dever de casa e vai servir como material de consulta. Assim, espera-se que 
essa atividade auxilie os alunos a associar os padrões climáticos às características do bioma. 

7. Observe a fotografia e responda à questão. 

Wikipedia/Wikimedia Commons  

 
Floresta Amazônica. 
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Sobre as características de relevo e clima do bioma Amazônia no território brasileiro, pode-se 
dizer que se encontra em: 

a) um terreno predominantemente plano com baixas altitudes, onde as chuvas são abundantes 

na maioria dos meses e as temperaturas são elevadas o ano todo. 

b) um planalto com altitudes muito elevadas, que apresenta verão chuvoso e inverno seco. 

c) uma área de terras baixas, com temperaturas elevadas o ano todo e escassez de chuvas. 

d) uma área de relevo de planalto e que apresenta chuvas intensas e temperaturas amenas o 

ano todo. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Relações entre os componentes físico-naturais 

Habilidade (EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C18/U8 

Justificativas 

a 
As florestas equatoriais apresentam chuvas abundantes em quase todos os meses e 
temperaturas elevadas o ano todo. No Brasil, o bioma Amazônia encontra-se em uma 
área em que predominam terras baixas. 

b 
O bioma Amazônia encontra-se em área de predomínio de terras baixas, com chuvas 
abundantes o ano todo. 

c O índice pluviométrico do bioma Amazônia é muito elevado durante quase todo o ano. 

d 
O bioma Amazônia no território brasileiro encontra-se em terras baixas, com 
temperaturas elevadas durante todo o ano, pois está em região de clima equatorial. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é associar o bioma Amazônia às características do relevo e do 
clima. Para assinalar a alternativa correta, os alunos devem reconhecer os aspectos de cada 
bioma brasileiro e as características de cada clima. Se o objetivo não for atingido, solicite aos 
alunos que copiem do material didático os mapas de clima, vegetação e relevo do Brasil em 
folhas separadas de papel vegetal. Depois, os mapas devem ser sobrepostos para ajudar na 
construção de uma tabela que relacione o clima e o relevo de cada bioma. Com essa 
atividade, espera-se que os alunos consolidem o conhecimento dos biomas brasileiros, 
localizando-os no mapa e caracterizando-os. 
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8. Observe a imagem do reservatório que foi atingido pelo rompimento da barragem de rejeitos, no 
rio Doce, em Minas Gerais. 

Felipe Werneck/Ascom/Ibama 

 
Reservatório da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves, em Rio Doce (MG). 

O rompimento da barragem, em 2015, foi considerado um dos piores desastres ambientais 
ocorridos no Brasil. Sobre as consequências ambientais desse desastre, compreende-se que: 

a) apresentou efeitos em uma pequena área ao redor da barragem. 

b) a regeneração dos ecossistemas acontecerá em curto prazo. 

c) as populações ribeirinhas foram pouco afetadas pelo acidente. 

d) trouxe mortalidade para os ecossistemas que dependiam do rio. 

 

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 C17/U8 

Justificativas 

a 
Toda a extensão do rio Doce, a partir da região do acidente, foi afetada pela 
contaminação dos rejeitos da barragem. 

b 
A regeneração dos ecossistemas atingidos ocorrerá em longo prazo, podendo 
apresentar efeitos irreversíveis. 

c 
O acidente trouxe morte de pessoas e graves problemas sociais e econômicos para as 
comunidades que foram atingidas pelo acidente. 

d 
O volume de rejeitos que atingiu o rio provocou a morte dos ecossistemas ao longo do 
percurso e nas várzeas do rio Doce. 
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Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é compreender os efeitos de desastres causados pelo ser humano 
na natureza. Caso a turma apresente dificuldades em relação à questão, é importante, para 
retomar esse conteúdo, levar em conta não apenas os ecossistemas que dependem dos 
cursos de água, como também as populações ribeirinhas. Converse com os alunos sobre os 
efeitos da degradação do meio ambiente provocados pelas atividades econômicas, em 
especial os recentes desastres, como o rompimento da barragem no rio Doce, o vazamento 
de petróleo nos oceanos, os rejeitos plásticos jogados no mar, etc. Em seguida, proponha aos 
alunos que pesquisem e registrem no caderno informações sobre outros acidentes 
ambientais graves no Brasil, destacando se foi possível a regeneração dos ecossistemas. 
Depois, esse conteúdo será compartilhado oralmente com os colegas de classe. Assim, 
espera-se que os alunos identifiquem a necessidade do cuidado com o meio ambiente em 
empreendimentos econômicos e pessoais. 

 

9. Analise a imagem a seguir: 

Wilson Dias/Agência Brasil  

 
Desmatamento ilegal de floresta brasileira. 
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O desmatamento causa efeitos desastrosos para o meio ambiente, como: 

a) a poluição dos cursos de água, pelos dejetos industriais. 

b) a renovação das espécies vegetais. 

c) o desaparecimento de espécies da fauna e flora. 

d) o aumento dos lixões nas áreas desmatadas. 

 

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 C18/U8 

Justificativas 

a A poluição dos recursos hídricos pelas indústrias não está associada ao desmatamento. 

b 
O desmatamento pode ocasionar a extinção de muitas espécies vegetais, inclusive 
daquelas que ainda não foram catalogadas pelos cientistas. 

c 
O desmatamento, além de acabar com as espécies da flora, também representa o 
desaparecimento do habitat e da fonte de alimento de muitas espécies de fauna. 

d Os lixões estão associados ao crescimento das áreas urbanas. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é verificar se os alunos identificam os impactos do desmatamento 
nos biomas brasileiros, especialmente na Amazônia. Para escolher a alternativa correta, é 
necessário reconhecer que muitas atividades econômicas podem ter efeitos irreversíveis 
sobre os seres vivos. Se a turma apresentar dificuldade em relação ao conteúdo, proponha 
que os alunos façam uma pesquisa, na biblioteca ou na internet, sobre as atividades 
econômicas que provocam danos aos biomas brasileiros, contrapondo-as com formas 
sustentáveis de produção. Na sala de aula, organize os alunos sentados em suas carteiras, 
organizadas em semicírculo, e promova a conversa sobre os resultados das pesquisas. Dessa 
forma, espera-se que os alunos compreendam, com base em seu protagonismo e sua 
proatividade, quais são as formas mais graves de exploração dos biomas brasileiros e como 
elas podem ser combatidas. 
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10. Analise a imagem a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Rio Tietê, São Paulo (SP), 2011. 

Qual frase melhor descreve o problema ambiental registrado na imagem? 

a) Assoreamento do rio Tietê. 

b) Desmatamento da vegetação que protege as margens do rio Tietê. 

c) Poluição das águas do rio Tietê por meio de acúmulo de lixo. 

d) Poluição causada por esgoto doméstico no rio Tietê. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Biodiversidade e ciclo hidrológico 

Habilidade 
(EF06GE12) Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das principais bacias 
hidrográficas no Brasil e no mundo, enfatizando as transformações nos ambientes urbanos. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C17/U8 

Justificativas 

a 
O rio está coberto, impossibilitando reconhecer se há processo de assoreamento em 
seu leito. 

b Os solos ao redor das margens do rio estão cobertos por vegetação. 

c Na imagem não é possível perceber se há lixo no leito do rio. 

d 
A imagem mostra um grande acúmulo de espuma de detergente que chegou até o rio 
com o esgoto doméstico. 
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Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é tratar, com base em casos clássicos como o do rio Tietê, os 
efeitos das ações humanas nos recursos hídricos. Se a turma apresentar dificuldades em 
relação ao conteúdo, elabore uma apresentação que mostre a situação dos cursos de água 
em localidades próximas à vivência dos alunos. Mencione se há usinas de tratamento de 
esgoto, se os córregos e rios apresentam as mesmas características de anos anteriores, etc. 
Depois, elabore com os alunos uma carta endereçada à prefeitura do município com 
propostas de melhoria para a preservação dos recursos hídricos, como a construção de rede 
de saneamento em determinado local. A carta deve explicitar as principais causas e efeitos 
da poluição e dizer quais são as propostas possíveis para resolver os problemas. Assim, 
espera-se que os alunos compreendam, de maneira contextualizada, quais são as principais 
questões hídricas enfrentadas no local de vivência e como elas também estão presentes no 
restante do país.  

 


