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Geografia – 7º ano 

4º bimestre – Gabarito 

1. Leia os textos a seguir. 

Art. 7º As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois 

grupos com características específicas:  

I − Unidades de Proteção Integral;  

II − Unidades de Uso Sustentável.  

§ 1º O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, 

sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos 

casos previstos nesta Lei.  

§ 2º O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 

BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2002. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília (DF), 19 jul. 2000.  

Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=322>. Acesso em: 13 out. 2018. 

 

A Amazônia Legal é uma área que corresponde a 59% do território brasileiro 

e engloba a totalidade de oito estados (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, 

Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e parte do Estado do Maranhão (a oeste do 

meridiano de 44ºW), perfazendo 5,0 milhões de km². Nela reside 56% da população 

indígena brasileira. O conceito de Amazônia Legal foi instituído em 1953 e seus 

limites territoriais decorrem da necessidade de planejar o desenvolvimento  

econômico da região e, por isso, não se resumem ao ecossistema de selva úmida, 

que ocupa 49% do território nacional e se estende também pelo território de oito 

países vizinhos. Os limites da Amazônia Legal foram alterados várias vezes em 

consequência de mudanças na divisão política do país.  

O QUE É? Amazônia Legal. Revista Desafios do Desenvolvimento, Brasília: Ipea, ano 5, n. 44, 2008. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2154:catid=28&Itemid>. Acesso em: 13 out. 2018. 

Considere as informações contidas na Lei nº 9.985/2000 sobre Unidades de Conservação e o 
objetivo de sua criação, relacionando-as com o segundo texto. Com base nos textos e na sua 
análise, explique o motivo de não ser possível o enquadramento da Amazônia Legal como uma 
Unidade de Conservação. 
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Objeto de 
conhecimento 

Biodiversidade brasileira 

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

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C17/U7 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos interpretem adequadamente as diferentes finalidades  
das duas diferentes formas de delimitação do espaço geográfico, correlacionando 
questões como a diferença da proporção espacial entre as Unidades de Conservação 
(UCs) e a Amazônia Legal. Assim, almeja-se também que relatem que, no território 
da Amazônia Legal, são desenvolvidas atividades econômicas que promovem 
maiores impactos ambientais, já que essa área abrange cidades, indústrias  
e atividades agrícolas, portanto, não poderia haver uma restrição tão grande  
ao uso dos recursos naturais como há nas UCs.  

 
É possível que surjam respostas diversas, porém, sem que contemplem a diferença 
entre os conceitos de regionalização apresentados e a função da delimitação 
Amazônia Legal, o que torna difícil a diferenciação em relação às UCs. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é avaliar os conhecimentos dos alunos sobre as UCs, de maneira 
que seja possível constatar se eles diferenciam conceitos, objetivos e dimensões espaciais 
em relação à Amazônia Legal. Caso os resultados esperados, de modo geral, não sejam 
alcançados, selecione previamente mapas da região Norte com as UCs diferenciadas por  
uso sustentável e proteção integral, bem como mapas da região política administrativa,  
da delimitação da Amazônia Legal e da floresta Amazônica. Imprima cópias dos mapas em 
quantidade suficiente para todos os alunos e, na sala de aula, solicite que, individualmente, 
os pintem com lápis coloridos, diferenciando as categorias (UCs e regionalizações), e que, 
posteriormente, construam um quadro elencando, em ordem hierárquica de dimensão 
espacial, as categorias, estabelecendo definições e objetivos para cada item. Esta atividade 
tem o intuito de aprimorar a compreensão de conceitos e a habilidade dos alunos  
de estabelecer relações de extensão e função espacial. 
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2. Interprete os dois mapas a seguir, observando as diferenças na divisão dos estados da região Norte. 

Reprodução/IBGE − Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Divisão territorial dos estados brasileiros em 1900 

 
Fonte: Directoria Geral de Estatística, Recenseamento do Brazil 1900. Nota: Os nomes e as grafias dos estados e municípios são os vigentes  

à época da pesquisa e seus limites originaram-se da desconstrução da Malha Municipal Digital do Brasil, referente a 1991, produzida pelo IBGE. 
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Reprodução/IBGE − Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Divisão territorial dos estados brasileiros em 1911 

 
Fonte: Directoria Geral de Estatística, Divisão Administrativa do Brasil 1911. Nota: Os nomes e as grafias dos estados e municípios são os vigentes  

à época da pesquisa e seus limites originaram-se da desconstrução da Malha Municipal Digital do Brasil, referente a 1991, produzida pelo IBGE. 

Identifique uma mudança no traçado dos estados da região Norte, entre 1900 e 1911, 
associando-a à atividade econômica praticada nessa região na época indicada. 
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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 C18/U7 

Grade de correção 

✓ 
Espera-se que os alunos identifiquem a incorporação do território do Acre no 
segundo mapa e relacionem essa modificação espacial ao auge do período  
da borracha e à expansão da fronteira realizada pela extração do látex. 

 
Algumas respostas podem surgir sem, contudo, apontar a mudança territorial 
ocorrida de uma década para a outra e sem, consequentemente, correlacionar  
esse fato ao avanço da atividade extrativista que extrapolou os limites nacionais, 
forçando a negociação e a compra do atual estado do Acre. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é avaliar a habilidade dos alunos de distinguir as diferenças 
espaciais apresentadas nos mapas e relacioná-las ao contexto econômico evidenciado pelas 
datas. Se os resultados, em geral, forem insuficientes, solicite aos alunos que efetuem uma 
pesquisa sobre as transformações ocorridas no território brasileiro até o fim do período  
da borracha e que, a partir daí, produzam uma linha do tempo com os respectivos contextos 
históricos relacionados. Essa atividade tem como propósito estimular a alfabetização 
cartográfica e o estabelecimento de conexões. Espera-se que, dessa maneira, os alunos 
construam um raciocínio de relacionamento entre economia e dinâmicas espaciais/territoriais. 

 

3. Analise o texto a seguir. 

A Zona Franca de Manaus gera uma média mensal de aproximadamente 120 mil 

empregos diretos e 600 mil empregos indiretos na região, segundo a Superintendência 

da Zona Franca de Manaus (Suframa).  

O Polo Industrial de Manaus (PIM), principal área da Zona Franca, atualmente 

conta com mais de 600 empresas instaladas. A Zona Franca reúne indústrias nacionais 

e multinacionais com alto grau de competitividade, capazes de atender ao mercado 

nacional e ajudar o Brasil a ampliar a sua inserção no mercado internacional por meio 

das exportações. 

GOVERNO DO BRASIL. Zona Franca de Manaus registra média de quase 120 mil empregos mensais. 8 ago. 2014,  

atualizado em 22 dez. 2017. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2014/08/ 

zona-franca-de-manaus-registra-media-de-quase-120-mil-empregos-mensais>. Acesso em: 13 out. 2018. 

Identifique as mudanças provocadas pela criação da Zona Franca de Manaus. 
 

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 C18/U7 
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Grade de correção 
✓ 

Espera-se que os alunos relatem que a criação da Zona Franca de Manaus gerou 
crescimento econômico e provocou maior ocupação da região de Manaus, 
intensificando a urbanização. As redes de transporte foram ampliadas para o 
escoamento da produção, houve grande aumento populacional e a poluição 
atmosférica se elevou, entre outras mudanças.  

 É possível que surjam respostas diversas, porém, sem estabelecer as relações  
entre o desenvolvimento industrial e a urbanização da região de Manaus. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é aferir se os alunos identificam a urbanização ocorrida após  
a implantação da Zona Franca de Manaus. Se os resultados esperados, em geral, não forem 
atingidos, solicite aos alunos que, em grupo, efetuem uma pesquisa sobre as atividades 
industriais na região Norte, relacionando-as ao crescimento da população. Para isso, leve 
para a sala de aula dados que os alunos possam consultar para subsidiar o desenvolvimento 
da pesquisa, como atlas, livros, reportagens, etc. Ao final da pesquisa, peça que elaborem 
gráficos de barra comparando a evolução da população com o desenvolvimento industrial. 
Essa atividade tem o intuito de estimular a associação de fenômenos espaciais com  
a influência nas características demográficas e urbanas. Almeja-se, com isso, que os alunos 
arquitetem uma lógica de relacionamento entre as atividades do setor secundário e terciário 
com as dinâmicas populacionais. 

 

4. Observe os mapas reproduzidos a seguir, que apresentam a diminuição da vegetação nativa em 
dois períodos diferentes. 

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 

Compare os dois mapas e analise a presença do Cerrado. Relate como foi a evolução desse bioma 
nos períodos apresentados, relacionando esse processo a uma atividade econômica ali praticada. 

 

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 C19/U8 

Grade de correção 

✓ 
Espera-se que os alunos relatem que o Cerrado era o bioma com área mais 
expressiva no primeiro mapa e que essa proporção é drasticamente alterada no 
segundo, relacionando esse processo às atividades agrícolas monocultoras de soja  
e outros grãos, além da pecuária, realizadas no Centro-Oeste brasileiro.  

 
Podem aparecer respostas diversas, porém, sem indicar as mudanças de tamanho 
entre as áreas dos mapas que correspondem ao Cerrado, impedindo, portanto,  
o desenvolvimento do raciocínio para relacionar a diminuição ocorrida com  
a prática agrícola. 
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Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é avaliar a habilidade dos alunos de diferenciar as dinâmicas 
territoriais no que tange à alteração dos biomas, associando esse processo às ações 
antrópicas. Se os resultados esperados, de modo geral, não foram atingidos, solicite aos 
alunos que, individualmente, efetuem uma pesquisa sobre os biomas brasileiros mais 
degradados e que procurem as atividades/práticas que influenciam essa degradação.  
Para isso, leve para a sala de aula dados que eles possam consultar para subsidiar o 
desenvolvimento da pesquisa, como atlas, livros, reportagens, etc. Ao final da pesquisa, 
solicite que elaborarem uma tabela dos biomas com a relação em ordem crescente da 
destruição. Essa atividade visa promover o relacionamento de transformações espaciais  
com a influência das atividades econômicas e a própria urbanização, de modo que a turma 
conceba uma conexão entre ocupação do território e as dinâmicas no quadro natural, 
compreendendo as pressões ambientais com base na apropriação dos recursos ambientais. 

 

5. Analise o mapa a seguir sobre o uso da terra, observando a região Centro-Oeste do país. 

Reprodução/IBGE − Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2016, p. 152.  

Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99345.pdf>. Acesso em: 13 out. 2018 

Com base na interpretação do mapa, explique o motivo pelo qual a região Centro-Oeste apresenta 
o nível de uso de máquinas e irrigação ali retratado. 
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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. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C20/U8 

Grade de correção 

✓ 

Espera-se que os alunos identifiquem a maior concentração de máquinas e espaços 
irrigados na região Centro-Oeste, relacionando essa informação à realização de 
atividades agrícolas de grande porte, como as monoculturas de soja e outros grãos. 
Além disso, almeja-se que eles relacionam a condição climática do Cerrado,  
com ocorrência de inverno com baixa pluviosidade, à necessidade de irrigação.  

 
É possível que apareçam respostas diversas que resultem de uma interpretação 
inadequada do mapa, portanto, sem a identificação do expressivo uso de máquinas 
e de instrumentos de irrigação nem inferir que a causa disso é a significativa 
utilização dessa área para a agricultura intensiva em grandes extensões de terra.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é estimular o relacionamento entre as atividades econômicas e o 
desenvolvimento de infraestrutura, de maneira a aferir se os alunos associam as atividades 
econômicas com as regiões onde há maior uso de máquinas e irrigação, aplicando essas 
informações para inferir a influência das condições climáticas e do relevo plano nas áreas  
de cultivo. Se os resultados, de modo geral, não forem satisfatórios, proponha aos alunos  
a construção, na sala de aula e em grupo, de maquetes simulando áreas agrícolas. Para essa 
atividade, leve para a sala folhas de isopor ou papelão e massinha de modelar. Depois da 
construção das maquetes, promova uma discussão com a turma sobre como as atividades 
agrícolas são realizadas atualmente, ressaltando as propriedades do solo, do relevo e do 
clima que as favorecem ou dificultam. Avalie com eles se o Centro-Oeste é a região mais 
adequada à realização dessa atividade econômica e como os obstáculos naturais são 
sobrepostos com o uso da tecnologia. Essa atividade permite que os alunos desenvolvam  
a noção espacial a partir do estabelecimento de relações e do encadeamento de ideias  
sobre a configuração territorial. 

 

6. Leia o trecho a seguir. 

Uma das formas de garantir a manutenção dos recursos naturais brasileiros é 

a criação de áreas protegidas, como os parques, as florestas, os mosaicos florestais e as 

unidades de conservação (UCs). Espaços de preservação com características naturais 

específicas, as UCs são divididas em unidades de proteção integral, que permite  

turismo, pesquisa e atividades educacionais, e em unidades de uso sustentável, onde 

a coleta e o uso dos recursos podem ocorrer de forma sustentável e não invasiva. 

BRASIL. Preservação do meio ambiente: preocupação prevista na Constituição.  

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/constituicao-30-anos/textos/ 

preservacao-do-meio-ambiente-preocupacao-prevista-na-constituicao>. Acesso em: 15 out. 2018 
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Com base no texto e em seus conhecimentos, é possível afirmar que as Unidades de Conservação 
são: 

a) áreas destinadas ao desenvolvimento social, político e econômico da população brasileira, a 

partir da integração econômica. 

b) regiões designadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) para a prática de 

conservação/preservação biológica. 

c) zonas delimitadas e destinadas à expansão da fronteira agrícola, atreladas à preservação da 

biodiversidade florestal. 

d) unidades territoriais com características naturais relevantes, instituídas pelo Poder Público, 

com objetivos de conservação. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Biodiversidade brasileira 

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

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C17/U7 

Justificativas 

a 

Assinalar esta alternativa reflete que não houve o estabelecimento da relação 
adequada do papel de proteção da biodiversidade mencionado no texto com  
a restrição à realização de atividades econômicas, existente em alguns tipos de 
unidades, pois o desenvolvimento da população brasileira não é o foco de uma  
Unidade de Conservação (UC). 

b 
Embora a finalidade esteja correta, marcar esta alternativa indica que houve equívoco 
quanto à criação das UCs, pois estas não são designadas pela ONU, o que demostra 
desconhecimento do processo político de criação de UCs. 

c 

Selecionar esta alternativa revela a não compreensão de que essas áreas têm por 
finalidade conter o avanço de atividades econômicas com potencial destrutivo,  
e não favorecer o avanço da fronteira agrícola, ainda mais levando em conta que  
esse tipo de expansão se caracteriza como uma atividade extremamente degradante.  

d 
As UCs são unidades de preservação da biodiversidade, com a função de conservação, 
que ocorre por meio da delimitação de espaços e da proteção de recursos naturais. 

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 compreender o papel 
relevante das UCs na preservação ou conservação da biodiversidade. Caso os resultados,  
de modo geral, não tenham sido alcançados, proponha uma pesquisa, como tarefa de casa  
e individual, sobre os tipos e a quantidade de UCs por biomas. Depois da pesquisa realizada, 
em sala de aula, promova um debate com a participação dos alunos sobre as tipologias de 
UCs encontradas (uso sustentável e proteção integral), apresentando exemplos próximos  
ao munícipio em que se localiza a escola. Essa atividade visa reforçar a noção de preservação 
e conservação da biodiversidade que ocorre por meio da delimitação de porções territoriais 
em conjunto com ações específicas de proteção para cada bioma. 
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7. Observe o mapa a seguir. 

Reprodução/IBGE − Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 
Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2016, p. 116.  

Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99345.pdf>. Acesso em: 13 out. 2018 

Considerando a distribuição das etnias no território brasileiro contempladas no mapa, é possível 
afirmar que:  

a) a região Nordeste apresenta o maior percentual de cor amarela. 

b) a população tem como etnias predominantes a branca e a parda. 

c) a etnia negra está presente em maior proporção na região Sul. 

d) a região Centro-Oeste apresenta baixa concentração da etnia parda. 
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Objeto de 
conhecimento 

Características da população brasileira 

Habilidade 
(EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando  
a diversidade étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática), assim como aspectos 
de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C18/U7 

Justificativas 

a 
A concentração da etnia amarela ocorre na região Sudeste, e a ausência de população 
amarela é expressiva na região Nordeste. Marcar esta alternativa revela que, 
possivelmente, houve uma interpretação equivocada do mapa.  

b 
As etnias que predominam no mapa, em todas as regiões, são a branca e a parda.  
Isso pode ser constatado pela quantidade de setores correspondentes a essas duas 
etnias nos gráficos.  

c 
Selecionar esta alternativa revela que não houve a identificação da baixa concentração 
de etnia negra na região Sul, o que pode ter ocorrido em razão de dificuldade de 
interpretação do mapa e do desconhecimento sobre o histórico da população do Sul.  

d 
Assinalar esta alternativa indica que não foi estabelecida a diferenciação no que tange  
à etnia parda predominante nessa região, possivelmente em virtude de um equívoco  
na interpretação do mapa.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Esta questão objetiva avaliar se os alunos interpretam corretamente mapas a fim de 
compreender a espacialização étnico-cultural da população brasileira e de sua diversidade. 
Caso os resultados, de modo geral, não tenham sido atingidos, proponha a realização  
de uma pesquisa em grupo sobre a diversidade étnico-cultural da população brasileira.  
Se possível, utilize o laboratório de informática da escola ou, na ausência desse espaço, 
selecione previamente materiais impressos sobre o tema, como mapas, atlas e gráficos.  
Peça aos alunos que elaborem um breve texto que contemple os dados da pesquisa realizada. 
A atividade ora proposta visa desenvolver autonomia e estímulo à pesquisa associados à 
capacidade de síntese, reforçando a ideia de distribuição de uma população diversa no país. 
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8. Analise o mapa a seguir. 

Reprodução/IBGE − Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 
Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2016, p. 127.  

Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99345.pdf>. Acesso em: 13 out. 2018 

A análise do mapa permite visualizar a distribuição da soja sobre os domínios fitoecológicos 
brasileiros. Associando as características do clima e do relevo da região que apresenta o maior 
nível de produção de soja, é possível afirmar que 

a) o clima tropical úmido da região Sul propicia o desenvolvimento da produção de soja, por 

isso ela se apresenta como destaque entre as outras regiões. 

b) a porção oeste do Pantanal apresenta-se ideal para a produção de soja, pois seu clima 

ameno, influenciado pelas brisas marítimas, favorece o cultivo desse produto. 

c) a área de relevo plano do Centro-Oeste apresenta alta produção em razão da possibilidade 

de mecanização em relevos pouco acidentados. 

d) o estado de Minas Gerais é o único do Sudeste que apresenta potencial para o cultivo de soja 

em virtude do predomínio de mares de morros em seu relevo. 

 

 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

4º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

Biodiversidade brasileira 

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

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C19/U8 

Justificativas 

a 
O clima da região Sul é o subtropical, e não o tropical. Além disso, a região que mais  
se destaca, conforme apresentado pelo mapa, é a Centro-Oeste. Selecionar esta 
alternativa reflete dificuldade e equívoco na interpretação do mapa. 

b 

A porção que compreende o Pantanal é a menos indicada para a produção de soja,  
pois, conforme o mapa, a área sofre inundações periódicas, como estudado 
anteriormente. Marcar esta alternativa indica uma interpretação equivocada do  
mapa ou o desconhecimento das condições naturais do Pantanal. 

c 

Relevos aplanados permitem maior grau de mecanização, pois a baixa declividade 
possibilita a circulação de máquinas com maior facilidade. O Centro-Oeste caracteriza-
se por grandes extensões de terra com relevo plano, o que favorece maior 
desenvolvimento do plantio de soja e outros grãos com produção mecanizada. 

d 

Minas Gerais é um estado da região Sudeste, porém a distribuição de soja se concentra 
nas porções noroeste e no triângulo mineiro justamente por apresentar um relevo 
plano. Assinalar esta alternativa demonstra que o relevo ondulado foi considerado 
predominante no estado e favorável ao cultivo de soja, o que não é correto. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é avaliar se os alunos estabelecem uma associação espacial entre 
clima e relevo da região com a atração de investimentos no cultivo de soja e outros grãos.  
Se os resultados, de modo geral, se mostrarem insuficientes, aplique uma atividade prática  
e individual de produção de mapas em sala de aula. Para isso, providencie previamente  
papel transparente e atlas para os alunos. Solicite que copiem de um atlas mapas do clima, 
do relevo e da produção de soja. Posteriormente, discuta com eles sobre a interseção das 
áreas dos três primeiros mapas, realizando uma sobreposição e comparando-os com o mapa 
da produção de soja. Essa atividade tem por finalidade o estímulo à compreensão dos 
diversos componentes físico-naturais que, associados, configuram o território. 
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9. Observe o gráfico e os mapas a seguir. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

Evolução da lavoura de soja, segundo as Grandes Regiões – 1974/2017 

 
Fonte: elaborado com base em IBGE. SIDRA – Banco de tabelas estatísticas. Disponível em:  <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1612>. Acesso em: 15 out. 2018. 

Reprodução/IBGE − Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

1973 

 

Reprodução/IBGE − Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

2013 

 

Evolução das redes ferroviária e rodoviária, 1973. Evolução das redes ferroviária e rodoviária, 2013. 

IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2016, p. 141.  

Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99345.pdf>. Acesso em: 13 out. 2018 

 

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1612
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Ao analisar o gráfico e os mapas, observando a região Centro-Oeste, é possível estabelecer a 
seguinte relação: 

a) a expansão da área cultivada acelerou as atividades agrícolas no Centro-Oeste, porém o 

desenvolvimento tecnológico esperado foi interrompido com a expansão demográfica. 

b) os novos ritmos de deslocamento modificam o espaço no que se refere aos transportes, 

sobretudo com a substituição da malha rodoviária pela ferroviária. 

c) a expansão da fronteira agrícola, juntamente com o aumento das redes de transportes, 

favoreceu o desenvolvimento de atividades agropecuárias modernas. 

d) a evolução da malha rodoviária está relacionada às atividades dos setores secundário e 

terciário, sem interferências nas atividades agrícolas. 

 

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 C20/U8 

Justificativas 

a 

A correlação entre o gráfico e os mapas apresentados expressa que o incremento 
tecnológico tem um aumento contínuo em razão da produção agrícola na região Centro-
Oeste. Selecionar esta alternativa revela que o crescimento da população foi considerado 
um fator que interfere no desenvolvimento tecnológico, o que não é correto.  

b 

No Brasil, com poucas exceções, o modal de transporte predominante é o rodoviário.  
O modal ferroviário vem apresentando crescimento lento, mas ainda não possui grande 
relevância no deslocamento de cargas. Assinalar esta alternativa reflete 
desconhecimento sobre os meios de transporte mais utilizados no Brasil.  

c 
O aumento da produção de soja torna-se possível em decorrência de investimentos em 
infraestrutura de transportes para o escoamento da produção e a chegada de insumos. 

d 

O desenvolvimento das redes de transporte também influencia o setor primário, já que 
a produção agrícola precisa ser escoada para as redes de consumo, para as indústrias 
ou para a exportação. Marcar esta alternativa indica uma compreensão equivocada  
de que a produção agrícola é voltada ao consumo local.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é analisar a habilidade dos alunos em estabelecer associação 
espacial entre as redes de transporte e o nível de expansão na área de cultivo de soja. Caso  
o rendimento, de modo geral, tenha sido insuficiente, solicite que, como tarefa de casa,  
eles realizem uma pesquisa individual sobre os projetos de produção de soja, sua distribuição 
e seus impactos. Os resultados das pesquisas devem ser entregues em folha separada para 
análise e, posteriormente, discutidos com os colegas. Para tanto, promova um debate em que 
metade da turma apresente argumentos favoráveis, e a outra, teça argumentos contrários  
à produção de soja no Brasil. Essa atividade tem por finalidade estimular a compreensão  
dos alunos sobre os fatores econômicos que, associados, configuram o território. 
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10. Observe o mapa a seguir. 

Reprodução/IBGE − Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 
Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2016, p. 126.  

Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99345.pdf>. Acesso em: 13 out. 2018. 

A comparação entre a ocupação de terras pela agropecuária e as áreas mais populosas da região 
Centro-Oeste permite afirmar que:  

a) a alta concentração populacional nas cidades ocorre em razão da mecanização da agricultura, 

que utiliza pouca mão de obra, provocando um vazio demográfico em parte do território. 

b) a intensa relação entre a urbanização e a ocupação pela agropecuária acontece porque o 

aumento da população nas cidades faz crescer a demanda por carne. 

c) a grande população no Centro-Oeste se deve às oportunidades de trabalho no campo, tendo 

em vista a extensão de terras ocupadas pela agropecuária. 

d) a elevada urbanização nas capitais e em algumas cidades do Centro-Oeste pode ser explicada 

pela concentração de empresas de tecnologia. 
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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 C20/U8 

Justificativas 

a 
A agricultura moderna utiliza pouca mão de obra em razão da ampla utilização de 
máquinas, o que promove extensas regiões com plantio, porém com baixa densidade 
demográfica.  

b 

Apesar de ser correta a afirmativa de que o aumento da população faz crescer a demanda 
por carne, a pecuária realizada no Centro-Oeste é destinada, em grande parte,  
ao consumo interno e à exportação, já que o Brasil é um dos maiores exportadores  
de carne do mundo. Selecionar esta alternativa demonstra a não compreensão de que 
a agropecuária brasileira é, predominantemente, para exportação.  

c 

Marcar esta alternativa revela que não foi ponderado o fato de que as atividades  
da agropecuária são intensamente mecanizadas e geram menos postos de trabalho  
de emprego em grandes propriedades mecanizadas e na pecuária, na comparação 
 com regiões onde predominam pequenas e médias propriedades rurais.  

d 
Assinalar esta alternativa reflete uma associação incorreta entre a urbanização nas 
cidades do Centro-Oeste e a ocupação agropecuária, já que o predomínio nessa região 
é da atividade agropecuária, e não da pesquisa tecnológica. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Esta questão objetiva aferir a compreensão dos alunos sobre as relações entre a ocupação 
do território e o estabelecimento da agropecuária no Centro-Oeste. Caso os resultados 
esperados, de modo geral, não tenham sido atingidos, solicite, como tarefa de casa,  
a construção, a partir de uma pesquisa individual, de gráficos de barras da densidade 
demográfica e da produção agropecuária de municípios com elevado índice de urbanização  
e de municípios com baixo grau de urbanização localizados no Centro-Oeste. Na aula 
seguinte, promova uma discussão contemplando a comparação dos resultados das 
pesquisas. Essa atividade tem por finalidade estimular a compreensão dos fatores 
econômicos que, associados, explicam a organização atual do território. 

 


