
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

4º bimestre – Gabarito 

1. Leia o texto a seguir. 

 

[...] não existe uma teoria ou mesmo trabalhos empíricos que mostram a 

relação entre o desmatamento e o setor terciário da economia. Sobre o setor 

secundário, dependendo da natureza da produção industrial, é possível estabelecer 

alguma relação entre o desmatamento e esse setor; no entanto, tal relação se 

caracteriza como uma exceção, e não como uma regra. Tendo isso em vista, a análise 

se concentra nas atividades econômicas que necessitam amplamente do solo para sua 

existência.  

PRATES, R. C.; SERRA, M. O impacto dos gastos do governo federal no desmatamento no estado do Pará. Nova economia, vol.19, n.1. 

Belo Horizonte, jan. 2009. Disponível em: <https://bit.ly/2mctP20>. Acesso em: 13 ago. 2018. 

Quais atividades econômicas “necessitam amplamente do solo para sua existência”? De que forma 
a expansão dessas atividades pode influenciar na ampliação do desmatamento? 

 

Objeto de 
conhecimento 

Transformação das paisagens naturais e antrópicas 

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

Tipo de questão Aberta Capítulos/Unidade C15, C16 e 17/U6 

Grade de correção 

100% 

O aluno identificou que a agricultura e a pecuária são compostas por “atividades 
econômicas que necessitam amplamente do solo para sua existência”. Reconheceu 
também que a expansão das áreas de cultivo agrícola e de prática da pecuária, 
muitas vezes, acarreta o desmatamento de vegetação nativa. 

50% 

O aluno identificou somente que a agricultura e a pecuária são “atividades 
econômicas que necessitam amplamente do solo para sua existência”. Ou apenas 
reconheceu que a expansão das áreas de cultivo agrícola e de prática da pecuária, 
muitas vezes, acarreta o desmatamento de vegetação nativa.  

0% 

O aluno não identificou que a agricultura e a pecuária são “atividades econômicas 
que necessitam amplamente do solo para sua existência” nem reconheceu que a 
expansão das áreas de cultivo agrícola e de prática da pecuária, muitas vezes, 
acarreta o desmatamento de vegetação nativa. 
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2. Leia o texto abaixo, que trata da ABR-230, concebida para facilitar o desenvolvimento das 
atividades industriais e agropecuárias na Região Norte e integrá-la ao restante do país. 

 

A rodovia Transamazônica (BR-230) tem esse nome porque é uma estrada que 

corta transversalmente a maior floresta tropical do mundo. Sua construção iniciou-se 

em 1969, com um planejamento de mais de 5 mil quilômetros, do Nordeste [região do 

Brasil] até o Peru. Atualmente com 4.223 quilômetros, ela está incompleta, 

abandonada e em grande parte sem asfalto. O seu objetivo não foi cumprido e trouxe 

um desmatamento desenfreado na floresta amazônica - tanto para a sua abertura 

quanto em sua volta. O cenário atual são campos de pastagem, extração ilegal de 

madeira e ouro, poluição atmosférica e hídrica, entre outros grandes impactos para a 

natureza. 

OLIVEIRA, G. S. Fauna e estradas – A Transamazônica causa mais impacto abandonada ou concluída? Disponível em: 

<http://www.faunanews.com.br/artigo/2017/07/fauna-e-estradas-a-transamazonica-causa-mais-impacto-abandonada-ou-concluida-27>.  

Acesso em: 14 ago. 2018. 

Relacione a construção da rodovia a dois fatores que são responsáveis pelo aumento do 
desmatamento da região amazônica.  

 

Objeto de 
conhecimento 

Transformação das paisagens naturais e antrópicas 

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

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C17/U6 

Grade de correção 

100% 

O aluno pode relacionar o aumento do desmatamento a dois fatores ligados à 
construção da Transamazônica: o desmatamento causado pela própria construção 
da rodovia e o aumento do desmatamento ocasionado pela maior facilidade de 
deslocamento e transporte em decorrência da construção da rodovia, da 
intensificação das atividades econômicas na região, do aumento do desmatamento 
para a extração ilegal de madeiras, da atividade agropecuária, da mineração, etc.  

50% 
O aluno relaciona o desmatamento a apenas um dos fatores mencionados, e não a 
ambos.  

0% 
O aluno não consegue relacionar a construção da rodovia ao aumento do 
desmatamento na região. 
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3. Leia o texto e responda às questões a seguir. 

 

A performance deste primeiro semestre de 2018 foi a segunda melhor de 

Itaipu para um período de seis meses em 34 anos de funcionamento, atrás apenas do 

primeiro semestre do ano do recorde mundial, 2016, quando a produção foi de 

51.637.234 milhões de MWh. Além de 2018 e 2016, Itaipu estabeleceu a marca de 

mais de 50 milhões também em 2012 e 2013. 

Agência Brasil. Itaipu fecha semestre com geração de 50,16 milhões de energia. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-07/itaipu-fecha-semestre-com-geracao-de-5016-milhoes-de-energia>. 

Acesso em: 13 ago. 2018. 

a) Os seres humanos utilizam recursos naturais para obter energia. Identifique, no texto, o 

recurso natural utilizado e comente por que se trata de um recurso renovável. 

b) De que tipo é a usina de Itaipu, mencionada no texto? Como a fauna, a flora e a população 

local são afetadas pela construção de usinas como essa? 

 

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 C14/U6 

Grade de correção 

100% 

O aluno identificou, no item a, que o recurso natural mencionado no texto para 
produção de energia é a água do rio. Explicou que se trata de um recurso renovável, 
pois pode ser recuperado pela ação do ser humano ou da natureza em um curto 
período de tempo. No item b, o aluno apontou que a usina de Itaipu é uma usina 
hidrelétrica. Quanto às transformações, mencionou que, para a construção dessas 
usinas, são formadas represas que podem levar ao alagamento de muitas áreas de 
mata no entorno delas, modificando a biodiversidade, ou provocar a inundação de 
áreas de agropecuária e espaços urbanos, causando impacto na população local.  

50% O aluno analisou e respondeu corretamente apenas um dos itens.    

0% O aluno não respondeu corretamente a nenhum dos itens. 
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4. A indústria é uma das mais importantes atividades humanas: produz bens para diversas finalidades 
e para atender nossas necessidades. Ao mesmo tempo, a fabricação de mercadorias industriais 
também traz consequências negativas para o ambiente. Referente a isso, leia o texto a seguir. 

 

A poluição plástica é considerada uma das principais causas atuais de danos 

ao meio ambiente e à saúde. Mesmo assim, os números da produção e descarte 

incorreto deste material não param de crescer. Mais plástico foi produzido na última 

década do que em todo o século passado. Por ano, são consumidas até 5 trilhões de 

sacolas plásticas em todo o planeta.  

A cada minuto, são compradas 1 milhão de garrafas plásticas [...]. Metade do 

plástico consumido pelos humanos é descartável (e evitável) e pelo menos 13 milhões 

de toneladas vão parar nos oceanos anualmente [...] 

ONU. No Dia do meio ambiente, ONU promove atividades para combater a poluição plástica. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/no-dia-do-meio-ambiente-onu-promove-atividades-para-combater-a-poluicao-plastica>. 

Acesso em: 14 ago. 2018. 

 

Identifique, no texto, um aspecto negativo da produção de materiais plásticos e a consequência 
disso para o ambiente. Explique como as pessoas e as indústrias podem contribuir para evitar esse 
problema. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Transformação das paisagens naturais e antrópicas 

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

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C17/U6 

Grade de correção 

100% 

O aluno pode identificar, no texto, o problema ambiental relacionado à poluição 
plástica. A produção e o descarte incorreto desse material afetam diretamente a 
vida marinha, colocando-a em risco e causando desregulações na cadeia alimentar e 
até mesmo a extinção de determinadas espécies. Para evitar esse problema, as 
indústrias precisam rever o tipo de material que produzem e aproveitar o plástico 
reciclável. Os consumidores podem reduzir o consumo ou recusar o uso de materiais 
plásticos, como sacolas e garrafas plásticas, além de colaborar também com a 
reciclagem de materiais plásticos. 

50% 
O aluno reconhece o problema da poluição plástica, mas não relaciona a 
consequência que isso tem no ambiente nem propõe medidas para evitá-lo.  

0% 
O aluno não identifica o problema da poluição plástica, nem suas consequências ou 
o modo de evitá-lo. 
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5. Leia o texto a seguir. 
 

O índice de uso de tecnologias digitais entre grandes empresas brasileiras 

aumentou de 63% para 73% entre o início de 2016 e 2018. O dado foi divulgado pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta semana em relatório sobre a adoção 

desses recursos técnicos nas linhas de produção, no modelo que vem sendo chamado 

de “indústria 4.0”. 

VALENTE, Jonas. Uso de tecnologias digitais por grandes empresas aumenta no Brasil. Agência Brasil. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-06/uso-de-tecnologias-digitais-por-grandes-empresas-aumenta-no-brasil>. 

Acesso em: 14 ago. 2018. 

 

Tendo em vista as informações do texto sobre o aumento do uso de tecnologia pelas empresas no 
Brasil, indique um impacto positivo e um impacto negativo desse avanço tecnológico “no mundo 
do trabalho”. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Transformação das paisagens naturais e antrópicas 

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

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C15/U6 

Grade de correção 

100% 

O aluno pode citar que os avanços tecnológicos trazem benefícios para as empresas, 
como aumento na produtividade, diminuição de custos, geração de novos postos de 
trabalho e, em alguns casos, diminuem os impactos ambientais. Ao mesmo tempo 
causam impactos negativos, como o desemprego estrutural – a eliminação definitiva 
de alguns postos de trabalho que são substituídos pelo trabalho automatizado. 

50% O aluno identifica apenas um impacto positivo ou um impacto negativo. 

0% 
O aluno não consegue identificar impactos positivos nem negativos, ou não 
compreende como a tecnologia causa impactos no mundo do trabalho, na relação 
da automação e do desemprego.  
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6. Explique o que significa desenvolvimento sustentável e cite um exemplo. 

 

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 C14/U6 

Grade de correção 

100% 

O aluno reconhece que o desenvolvimento sustentável é aquele que cria iniciativas 
ligadas à melhoria de vida das pessoas, à garantia das condições para que possam 
satisfazer suas necessidades e à conscientização da importância da conservação da 
natureza e dos recursos naturais para a futura sobrevivência humana. O 
desenvolvimento sustentável é capaz de suprir as necessidades da geração atual, 
sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações, 
de modo que não se esgotem os recursos para o futuro. Um exemplo é a criação de 
reservas extrativistas, nas quais as comunidades podem sobreviver da extração de 
recursos de valor comercial, como o látex e a castanha-do-pará, sem esgotá-los. 

50% 
O aluno apenas analisou corretamente o que é desenvolvimento sustentável ou 
somente soube citar um exemplo desse tipo de desenvolvimento.  

0% 
O aluno não soube explicar o que é desenvolvimento sustentável nem citou um 
exemplo.  

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

4º bimestre – Gabarito 

7. A combinação de alguns fatores naturais é necessária para o desenvolvimento das práticas 
agrícolas e para a pecuária. Cite quais são esses fatores e explique de que forma a captação da 
água da chuva e seu armazenamento em cisternas pode colaborar com a produção agrícola e a 
criação de animais. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Transformação das paisagens naturais e antrópicas 

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

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C16/U6 

Grade de correção 

100% 

O aluno identificou que o desenvolvimento das práticas agrícolas e da pecuária 
depende da combinação de fatores naturais, como o clima, o solo, a água e o relevo. 
A política de instalação de cisternas relaciona-se com a água, pois permite sua 
captação e seu armazenamento, o que é fundamental em regiões de clima 
semiárido, onde as chuvas são irregulares. 

50% 
O aluno apenas identificou a maioria dos fatores naturais, ou somente relacionou as 
cisternas com a captação e o armazenamento de água. 

0% 

O aluno não identificou os elementos naturais envolvidos no desenvolvimento de 
práticas agrícolas e da pecuária, nem relacionou as cisternas com a captação e o 
armazenamento de água, que beneficia a prática agrícola e a pecuária em regiões de 
menor quantidade de chuvas e com precipitações irregulares. 

 

  

Glossário 
 
Cisterna: reservatório utilizado para captação e armazenamento da água, seja ela proveniente da chuva, 
seja de outras fontes.  
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8. O desenvolvimento da atividade industrial provoca diversas transformações nas paisagens. 
Identifique, entre as alternativas abaixo, aquela que não representa corretamente uma 
modificação na paisagem decorrente da industrialização. 

a) A irregularidade das chuvas no Sertão nordestino. 

b) O crescimento das cidades. 

c) A ampliação da rede de transportes. 

d) A introdução de máquinas agrícolas no campo. 

 

Objeto de 
conhecimento 

Transformação das paisagens naturais e antrópicas 

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

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C15/U6 

Justificativas 

a 
O aluno reconhece que essa alteração da paisagem é decorrente de fatores naturais, 
não estando, evidentemente, associada ao processo de industrialização. 

b 

O aluno demonstra desconhecimento sobre as consequências do desenvolvimento da 
atividade industrial. 

c 

d 

 

9. Leia o texto abaixo. 

 

Relatório divulgado hoje (22) pela Organização das Nações Unidas (ONU) aponta 

que um equilíbrio entre as chamadas infraestruturas verde e cinza seja a melhor saída 

para um uso adequado da água. A chamada infraestrutura verde concentra-se em 

preservar as funções dos ecossistemas, tanto naturais quanto artificiais, e na engenharia 

ambiental, para melhorar a gestão dos recursos naturais. Já a infraestrutura cinza está 

mais relacionada a soluções obtidas por meio da engenharia civil. 

Agência Brasil. ONU defende equilíbrio entre infraestruturas verde e cinza para uso da água. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-03/onu-defende-equilibrio-entre-infraestruturas-verde-e-cinza-para-uso-da-agua>. 

Acesso em: 14 ago. 2018. 

Assinale a alternativa que aponta corretamente um exemplo de infraestrutura verde e um exemplo 
de infraestrutura cinza, respectivamente, que podem ser empregadas no manejo da água: 

a) espaços de lazer e indústrias. 

b) parques naturais e rede de saneamento. 

c) hortas horizontais e parques temáticos. 

d) agricultura e shoppings. 
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Objeto de 
conhecimento 

Biodiversidade e ciclo hidrológico 

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

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade C17/U6 

Justificativas 

a 
O aluno que indica esta alternativa não compreende as práticas adequadas para o uso 
da água e conservação do ecossistema.  

b 

O aluno que indica esta alternativa compreende que os parques naturais contribuem 
para a manutenção do ciclo da água e, portanto, para a preservação das funções dos 
ecossistemas. Também reconhece que as redes de saneamento cumprem função 
importante na atenuação do desperdício do recurso. 

c O aluno que indica uma dessas alternativas não compreende as práticas adequadas 
para o uso da água e conservação do ecossistema.  d 

 

10. Leia atentamente o texto a seguir. 

 

Já imaginou uma trilha de mais de 3 mil km no Brasil? Rodeada de natureza, com 

cenários de floresta e mar, para você caminhar, escalar e passar alguns dos melhores 

dias da sua vida. Esse é o Caminho da Mata Atlântica, uma trilha de longuíssimo 

percurso, que está nascendo entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. O projeto, idealizado em 2012, vem crescendo cada vez 

mais e acaba de ganhar um site dedicado à concretização da trilha. O traçado macro do 

Caminho vem sendo construído por toda a [...] Serra do Mar, do Parque Nacional dos 

Aparados da Serra – RS, ao Parque Estadual do Desengano – RJ, englobando uma série 

de locais de grande potencial turístico e de conservação da natureza. 

MEIRELES, Taís. Já pensou em caminhar por 3 mil km de natureza? Venha conhecer o Caminho da Mata Atlântica! WWF. Disponível em: 

 <www.wwf.org.br/?64642/Ja-pensou-em-caminhar-por-3-mil-km-de-natureza-Venha-conhecer-o-Caminho-da-Mata-Atlantica#>. 

 Acesso em: 14 ago. 2018. 

Iniciativas como a apresentada acima podem contribuir para a conservação ambiental e para a 
conscientização da sociedade, ao mesmo tempo que geram trabalho e renda para as pessoas 
envolvidas e para populações residentes nos locais. 

Assinale a alternativa que indica a principal atividade que a trilha Caminho da Mata Atlântica vai 
incentivar e a qual setor ela pertence. 

a) agricultura – setor primário 

b) indústria – setor secundário 

c) ecoturismo – setor terciário 

d) tecnologia – setor quaternário 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

4º bimestre – Gabarito 

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 C15 e 18/U6 

Justificativas 

a 
O texto trata de uma área de conservação ambiental. A agricultura não será incentivada 
na região. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que as práticas 
agrícolas também contribuem para o desmatamento. 

b 
O aluno que assinala esta alternativa não compreende bem os conceitos de 
conservação ambiental e as consequências da instalação industrial. 

c 

O ecoturismo parte do respeito e conservação do equilíbrio do meio para fomentar a 
educação ambiental, aumentando a conscientização da sociedade sobre a importância 
de conservar o ambiente. O aluno que marca esta alternativa compreende suas 
características e relaciona corretamente a atividade ao setor terciário de serviços. 

d 

A tecnologia pode ser utilizada para a marcação da trilha e o controle de sua 
conservação, mas não será a principal atividade incentivada, nem gerará emprego e 
renda para as populações locais da mesma forma que o ecoturismo. O aluno que marca 
esta alternativa tem dificuldade para relacionar as áreas de conservação ambiental com 
as atividades que ali são incentivadas.  
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Sugestões para retomada da aprendizagem 

 

Verificar o rendimento escolar do aluno, ou seja, avaliar os conhecimentos e habilidades 

adquiridos por ele, é um processo que não se limita à aplicação de provas formais escritas. Diversas 

atividades, como experimentos, produções de texto, pesquisas, apresentações, rodas de conversa, entre 

outros, tornam o ensino-aprendizagem mais eficiente e se mostram, ao mesmo tempo, excelentes 

instrumentos para aferir a progressão individual. Nesse sentido, o processo de avaliação deve considerar 

que os conhecimentos e habilidades são adquiridos pelos alunos de maneira contínua e acumulativa.  

A avaliação é a principal ferramenta de que o docente dispõe para verificar a qualidade do 

aprendizado. Além disso, oferece subsídios para reorientar sua proposta de ensino e repensar seu plano 

de trabalho. A avaliação é interessante também para o aluno, que passa a conhecer suas próprias 

necessidades e pode desenvolver uma postura ativa no desenvolvimento de seus conhecimentos. Ainda, 

é de interesse dos pais/responsáveis, que zelam pela educação do aluno, e de toda a equipe docente da 

escola, que deve assegurar o desenvolvimento do aluno e acompanhá-lo em seu percurso acadêmico.  

Por fim, a avaliação pode indicar a necessidade da retomada da aprendizagem de algum 

conteúdo. Com o objetivo de que todos os alunos consigam desenvolver as habilidades previstas para 

este bimestre antes de prosseguir com os estudos, apresentamos, a seguir, algumas propostas para 

reorientar o planejamento em sala de aula:  

 

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

Para desenvolver essa habilidade, o aluno precisa dominar os conceitos de “paisagem” e de 

“trabalho humano”. A partir de seus estudos anteriores, o aluno já compreende que o conceito de 

paisagem, em Geografia, significa uma determinada porção do espaço resultante de uma combinação 

dinâmica e instável, formada por elementos físicos, biológicos e antrópicos que a transformam em um 

conjunto em constante evolução. Portanto, é necessário entender a paisagem também como um 

conjunto formado pela combinação de elementos físicos e antrópicos que se inter-relacionam. Além 

disso, a paisagem pode ser natural (como uma floresta nativa), ou uma construção humana (como 

áreas agrícolas e cidades). Essa distinção é importante para que o aluno compreenda que a paisagem 

é transformada constantemente. 

O conceito de trabalho humano é importante para compreensão do processo de 

transformação da paisagem. A paisagem é transformada naturalmente, ou seja, ao longo do tempo, 

diferentes ambientes se sucedem na superfície terrestre, as mudanças climáticas e os movimentos 

tectônicos constroem paisagens diferentes e as alteram. No entanto, a habilidade foca, 

especificamente, nas mudanças provocadas pelas atividades humanas. Tais mudanças decorrem do 

trabalho: os seres humanos se relacionam com o meio natural alterando-o, retiram matérias-primas e 

criam novos bens para sobreviver e aumentar seu conforto. Atividades como a agropecuária e a 
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indústria fazem parte do trabalho humano. A agropecuária faz parte das atividades das sociedades há 

milhares de anos e diversas regiões naturais e florestas nativas já foram desmatadas para a criação de 

pastos e áreas cultiváveis. A indústria, embora mais recente, provocou mudanças ainda mais 

acentuadas, como o desenvolvimento de muitas cidades, metrópoles, rodovias e malhas ferroviárias. 

Atividade 

Apresente ao aluno o “antes e depois” de alguma localidade ou do município onde se situa a 

escola e que tenha passado por mudanças estruturais, físicas, sociais, econômicas, entre outras, 

impulsionadas por atividades industriais ou agrícolas. Podem ser trabalhadas, por exemplo, fotos, 

gráficos, matérias de jornais e revistas que ilustrem as transformações ocorridas a partir da instalação 

do Polo industrial de Manaus, no Amazonas, ou o Porto Digital de Recife, em Pernambuco. Ajude os 

alunos a identificar as mudanças ocorridas na paisagem, os fluxos populacionais, o tipo de atividade 

desenvolvida e o trabalho humano que resultou na transformação da paisagem local. Solicite que 

sistematizem os conhecimentos discutidos de forma escrita. Você pode apresentar imagens desse local 

ou de outro que deseje trabalhar, mostrando como ele era antes do início das atividades 

industriais/agrícolas, e pedir aos alunos que procurem descrevê-lo. Em seguida, apresente imagens 

produzidas após as mudanças e solicite que façam a descrição da nova paisagem. Descrever a paisagem 

é uma atividade que ajuda tanto no desenvolvimento da escrita quanto na percepção geográfica. Para 

finalizar, proponha aos alunos que procurem descrever a interferência humana e o que foi mantido da 

paisagem natural, considerando os pontos positivos e os negativos das mudanças. 

 

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

Neste bimestre, a habilidade foi desenvolvida no conteúdo relativo à atividade agrícola, que 

abrange a apropriação e o uso do solo e da água.  

Entre suas características evolutivas, está o fato de que o ser humano se apropriar do ambiente 

para sobreviver. Nos primórdios da humanidade, essa apropriação foi feita de tal modo que não 

causava grandes prejuízos ao meio natural – as principais atividades, nesse período, eram a coleta de 

alimentos e a caça de animais para subsistência. Com o advento da agricultura, a sedentarização da 

humanidade e o surgimento de diferentes sociedades, a apropriação da natureza cresceu em escala e 

em complexidade, dando origem a práticas diferentes, mais ou menos degradantes para a natureza. 

Entretanto, é possível mostrar aos alunos que é possível se apropriar desses recursos – que são 

fundamentais para a vida – de diferentes formas: algumas mais danosas, outras que promovem a 

sustentabilidade e manutenção da vida no planeta. 

Práticas que visam somente ao lucro costumam ser mais onerosas ao ambiente e não consideram 

questões como a conservação de recursos para as futuras gerações e a qualidade de vida das pessoas que 
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vivem e/ou dependem diretamente desse meio. Alguns exemplos de consequências desse tipo de 

apropriação são o lançamento de poluentes industriais, o desmatamento para criação de pasto, o uso 

indiscriminado de agrotóxicos, a poluição dos rios nos grandes centros urbanos, entre outros. 

Por outro lado, existem práticas sustentáveis que não operam necessariamente na lógica do 

ganho máximo de produtividade imediata, pois têm uma visão mais integral do planeta, que se 

preocupa com as consequências no médio e no longo prazo. Nesse contexto, a natureza é um elemento 

que deve ser respeitado e conservado. Alguns exemplos desse tipo de apropriação são a agroecologia, 

o ecoturismo, a busca da preservação do modo de vida das populações tradicionais e a aplicação do 

conceito dos “cinco erres” (repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar). 

Atividades 

Relate exemplos concretos dos diversos tipos de apropriação dos recursos naturais em sala de 

aula e, por meio de situações e exemplos do dia a dia, instigue os alunos a reconhecê-los em seu 

cotidiano. Em relação aos recursos hídricos, use exemplos de rios poluídos na cidade (caso existam) ou 

outro exemplo famoso, como o rio Tietê, no estado de São Paulo. Fale sobre  exemplos de rios que 

puderam ser despoluídos, como ocorreu em algumas cidades da Alemanha e da Coreia do Sul. 

Pergunte aos alunos que tipo de rio eles gostariam de ter por perto (o poluído ou despoluído), e 

esclareça que, mediante boas práticas e apropriações sustentáveis, é possível construir ambientes que 

proporcionem melhor qualidade de vida. 

Ao considerar o solo, surge uma boa oportunidade para mostrar que cada tipo de ambiente 

requer práticas de preservação e cuidados diferentes. Em sala de aula, chame a atenção para o 

exemplo da agricultura: os povos originários da América costumavam desenvolver agriculturas 

itinerantes, rotativas e práticas agroflorestais, vivendo em um ambiente de equilíbrio com a natureza. 

Os europeus trouxeram a monocultura em latifúndios, prática bem mais danosa aos solos tropicais, 

mas que era comum no continente Europeu – que possui condições climáticas e geomorfológicas 

distintas, e onde o modo de produção feudal prevaleceu por muitos séculos. Atualmente, boa parte 

das práticas da agricultura sustentável e da agroecologia derivam da forma como os povos nativos da 

América cultivavam seus alimentos. 

Solicite que, em grupo, os alunos utilizem uma cartolina para desenhar uma localidade onde 

coexistam, de modo harmônico: vegetação original, rios, indústrias, plantações agrícolas, população 

rural, população urbana, e outros elementos que julgar pertinentes. A ideia é que os alunos consigam 

planejar um ambiente em que as atividades humanas possam conviver com os recursos naturais sem 

destruí-los, ao mesmo tempo que continuam a se desenvolver.  

 

• 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. 
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Cada ambiente terrestre é resultado de diferentes componentes, tanto físicos (relevo, clima, 

vegetação) quanto antrópicos (cultura, trabalho humano). É necessário que o aluno possa reconhecer 

essa interação fundamental, compreendendo as possibilidades limitadas pela época, pela técnica e 

pelos recursos disponíveis.  

É possível reconhecer, por exemplo, que uma bacia hidrográfica em uma região de relevo 

acidentado pode levar uma determinada sociedade a construir uma hidrelétrica, ou um sistema 

irrigatório, assim como a aproveitar o potencial paisagístico para desenvolver o turismo. Uma região 

industrializada, com concentração de mão de obra qualificada, é atrativa para novos 

empreendimentos. Uma região pouco ocupada chama a atenção de construtoras quando próxima de 

áreas urbanas, ou de fazendeiros, quando no meio rural. Um ambiente de gelo possibilita a prática de 

ski; uma praia, de surf. Ao mesmo tempo, já existem estações de ski dentro de shopping centers em 

cidades tropicais e praias artificiais em clubes localizados há milhares de quilômetros do litoral. O que 

foi um distrito industrial em uma época pode se tornar um parque urbano ou um condomínio fechado. 

O espaço é dinâmico e está em constante transformação, e a distribuição dos componentes físico-

naturais pode facilitar ou dificultar certas práticas, mas dificilmente a impossibilita, já que a 

engenhosidade humana encontra soluções, que por vezes são satisfatórias e por vezes contraditórias. 

Compreender o dinamismo dessa íntima relação entre sociedade e natureza e as transformações 

que ela provoca na biodiversidade e no mundo é a habilidade que se espera que o aluno tenha 

desenvolvido. É preciso reconhecer, também, que nessa relação os componentes físico-naturais 

encontram-se cada vez mais ameaçados pelo desenvolvimento técnico-científico-informacional. 

Atividades 

O dinamismo da relação sociedade-natureza pode ser apreendido de diversas formas. Chame 

a atenção para casos mais paradigmáticos, que ajudam a compreender situações mais simples do 

cotidiano – como o caso de Dubai, uma cidade erguida em pouquíssimo tempo em meio ao deserto; 

ou um prédio novo que tenha surgido onde antes era um terreno baldio na sua cidade. Apresente 

casos como o de condomínios fechados construídos nas planícies litorâneas, que muitas vezes estão 

em desacordo com a legislação ambiental e provocam a destruição de manguezais e restingas. Mostre, 

em sala de aula, fotografias da mudança na paisagem de um mesmo local ou no município de vivência 

como forma de exemplificar a questão. Também é possível utilizar imagens de satélite, que revelam 

as alterações nas áreas verdes e o aumento da mancha urbana ao longo dos anos.  

Para abordar as mudanças na agricultura, selecione fotos de uma fazenda no início do século 

XX e de uma fazenda nos dias atuais, nos padrões do agronegócio, ressaltando a relação dinâmica de 

culturas que outrora seriam impossíveis de serem cultivadas em um determinado ambiente, mas que 

podem se acomodar a ele com o surgimento de novas técnicas. O importante é chamar a atenção para 

a pressão que tem sido exercida sobre os recursos naturais, e que essa pressão é diferente de acordo 

com a comunidade, o município, a região ou o país onde esses recursos se localizam. 


