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1. Observe a imagem abaixo. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Aldeia Demini, do povo Yanomami, no Amazonas, em 2005. 

Com base na fotografia e em seus conhecimentos prévios, explique a necessidade da preservação 
dos ecossistemas da Floresta Amazônica, considerando os povos que a habitam. 

 

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 C15/U6 

Grade de correção 

100% 

O aluno explica que os povos indígenas retiram da floresta os recursos naturais  
que atendem a suas necessidades de sobrevivência, obtendo dela alimentos  
e medicamentos, entre outros recursos. Portanto, o desmatamento, feito para 
atender às demandas da agropecuária, da mineração e da exploração de madeira, 
coloca em risco a sobrevivência desses povos. Além disso, sua cultura está 
intrinsecamente ligada ao local que habitam, e a conservação desses ecossistemas 
significa a manutenção também da cultura e das tradições desses povos.  

50% 
O aluno reconhece que os povos indígenas são dependentes da preservação  
da região, mas não menciona como acontece essa dependência.  

0% 
O aluno não reconhece nem explica que a sobrevivência dos povos indígenas  
que habitam a floresta depende da preservação dos ecossistemas do lugar. 
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2. Leia a notícia abaixo. 

O governo federal vem alertando para o alto risco de queimadas e incêndios 

florestais neste período do ano, com pico neste mês de setembro. Devido a uma 

estiagem prolongada provocada pelo El Niño nos últimos dois anos, as áreas ficaram 

mais suscetíveis aos incêndios, que causam prejuízos à fauna e à flora brasileiras, além 

de danos à saúde do homem. Entretanto, “mais de 90% dos incêndios têm ação  

humana”, destaca o chefe do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios 

Florestais (Prevfogo), Gabriel Zacharias. “Temos o caso do produtor que vai fazer uma 

queimada no fundo do quintal e perde o controle do fogo, provocando um incêndio 

gigantesco. E existem os incêndios dolosos, em áreas de conflito ou em florestas sendo 

transformadas em pasto.” 

Disponível em: <www.brasil.gov.br/noticias/meio-ambiente/2016/09/acao-humana-e-responsavel- 

por-mais-de-90-dos-incendios-no-pais>. Acesso em: 18 set. 2018. 

Explique a afirmação presente no texto: “E existem os incêndios dolosos, em áreas de conflito ou 
em florestas sendo transformadas em pasto”. 

 

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 C16/U6 

Grade de correção 

100% 

O aluno reconhece que muitos incêndios que ocorrem nas florestas são causados 
pela ação humana. De acordo com a afirmação, há incêndios que têm início 
proposital, quando áreas de conflito e florestas são queimadas para dar origem  
a pastos, que servem à atividade agropecuária.  

50% 
O aluno reconhece a ação humana nas queimadas, mas não identifica o propósito, 
que é a atividade agropecuária.  

0% O aluno não reconhece a ação humana nas queimadas.  
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3. Observe e compare as imagens a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Vista da cidade de Santos (SP), em 2005. Poluição no rio Tietê, em Salto (SP), 2007. 

Explique a relação entre o crescimento industrial e econômico da região Centro-Sul e os impactos 
ambientais decorrentes desse crescimento. 

 

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 C14/U5 

Grade de correção 

100% 

O aluno reconhece que o Centro-Sul é a área com maior produção industrial no 
Brasil e que seu desenvolvimento econômico atraiu imigrantes de vários lugares, 
ocorrendo, portanto, um elevado crescimento urbano. Além disso, menciona que  
o crescimento econômico do Centro-Sul causou inúmeros problemas ambientais 
para essa região, como desmatamento, produção elevada de lixo, poluição dos 
cursos d’água – como visto na segunda imagem –, poluição sonora, visual, 
atmosférica, entre outros problemas. 

50% 
O aluno reconhece que a região Centro-Sul é a mais industrializada e desenvolvida 
economicamente do país, mas não relaciona esse fato com os efeitos ambientais 
causados pelo processo de industrialização e urbanização. 

0% 
O aluno não reconhece a relação entre o crescimento urbano e populacional  
e o aumento de impactos ambientais. 
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4. Observe a imagem e responda às questões a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Atividade econômica na Floresta Amazônica, 2008. 

a) Cite os prejuízos ambientais gerados pela atividade retratada na imagem.  

b) Qual é a finalidade dessa atividade? Quem são os agentes responsáveis por ela?  

 

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 C16/U6 

Grade de correção 

100% 

No item a, o aluno identifica que a atividade econômica retratada – a extração  
de madeira – pode causar danos irreversíveis para o meio ambiente, uma vez que 
destrói a biodiversidade local e prejudica os solos e os cursos d’água. No item b,  
o aluno responde que a finalidade dessa atividade é a obtenção de madeira para  
a produção de bens de consumo, como móveis, e que os agentes responsáveis  
são as madeireiras, que extraem ilegalmente, da floresta, as madeiras nobres  
com elevado valor comercial. 

50% 
O aluno responde apenas ao item a, mencionando os impactos da atividade 
retratada, ou apenas ao item b, respondendo às duas ou a uma das perguntas 
propostas no item. 

0% 
O aluno não identifica o impacto da atividade retratada na fotografia nem menciona 
a finalidade e o agente causador. 
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5. A imagem abaixo é uma foto feita por satélite, que mostra a região metropolitana estendida de 
São Paulo, durante a noite. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Imagem de satélite de parte do estado de São Paulo, 2012. 

Com base na observação da imagem, relacione a urbanização no estado de São Paulo com a 
produção econômica desse estado. 

 

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 C14/U5 

Grade de correção 

100% 

O aluno identifica, na imagem, que os pontos onde há intensa iluminação noturna 
indicam um alto grau de urbanização. A grande malha urbana observada se deve  
ao fato de cerca de metade da produção industrial do Centro-Sul se realizar no 
estado de São Paulo. A região metropolitana da capital paulista apresenta polos 
econômicos amplamente diversificados, atraindo imigrantes de diversas partes  
do país e do mundo. Esse crescimento econômico e populacional determinou  
o intenso crescimento urbano do estado. 

50% 
O aluno reconhece a grande malha urbana na imagem, mas não estabelece  
a relação entre as atividades econômicas do estado e seu crescimento urbano. 

0% 
O aluno não relaciona as áreas iluminadas da imagem aos polos urbanos nem 
estabelece a relação entre o crescimento urbano e o crescimento industrial em  
São Paulo. 
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Analise o mapa a seguir para responder às questões 6 e 7. 

Amazônia Legal: desmatamento e degradação florestal (2015) 
Banco de Imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em Imazon/ SAD. Disponível em: https://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/transparencia_florestal/amazonia_legal/SAD-

Marco2015.pdf. Acesso em 20 out. 2018. 

6. Com base na observação do mapa, responda: O processo de desmatamento tem atingido as 
unidades de conservação federais e estaduais? Justifique sua resposta. 

  

https://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/transparencia_florestal/amazonia_legal/SAD-Marco2015.pdf
https://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/transparencia_florestal/amazonia_legal/SAD-Marco2015.pdf
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Objeto(s) 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 C15/U6 

Grade de correção 

100% 

O aluno identifica no mapa que o processo de desmatamento tem atingido  
as unidades de conservação federais e estaduais, pois observa que as áreas que 
representam unidades de conservação estão marcadas com pontos vermelhos,  
que representam os desmatamentos. 

50% O aluno responde afirmativamente, mas não explica como chegou a essa conclusão.  

0% O aluno não identifica a veracidade da afirmativa, pois não soube interpretar o mapa. 

7. Explique por que existem tantas unidades de conservação no bioma Amazônia. 
 

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/U6 

Grade de correção 

100% 

O aluno reconhece que a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo em 
extensão, apresentando também uma enorme biodiversidade. A preservação  
dos ecossistemas presentes na floresta está ameaçada por atividades econômicas 
ligadas à exploração de madeira, à mineração e à agropecuária. Criar unidades  
de conservação é uma forma de tentar evitar o desmatamento e proteger a flora  
e a fauna locais, bem como o modo de vida dos povos que ali habitam. 

50% 
O aluno identifica as ameaças que o bioma Amazônia tem enfrentado nos últimos 
anos, mas não relaciona a criação de unidades de conservação como forma  
de conter a degradação. 

0% 
O aluno não identifica as ameaças que o bioma sofre nem compreende  
a necessidade da criação de unidades de conservação como forma de conter  
sua degradação. 
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8. A necessidade de preservação das terras indígenas é justificável porque esses povos:  

a) sobrevivem dos recursos da floresta. 

b) buscam um modo de vida mais urbano. 

c) habitam áreas de baixo valor ambiental. 

d) são contrários a viver como seus antepassados. 

 

Objeto(s) 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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C15/U6 

Justificativas 

a 

O aluno que assinala essa alternativa compreende que os povos indígenas que  
há séculos habitam a região amazônica vivem dos recursos naturais oferecidos pela 
floresta. Esses recursos são utilizados para a sobrevivência dessas comunidades  
e garantem a manutenção de suas culturas.  

b 
As comunidades indígenas seguem o modo de vida tradicional e o preservam.  
Os habitantes da floresta apresentam um modo de vida bastante distinto do urbano  
e mantêm seus hábitos culturais, transmitidos de geração em geração.  

c 
A Amazônia tem um grande valor ambiental, já que é a maior floresta equatorial  
do mundo e possui enorme biodiversidade.  

d 
As comunidades indígenas apresentam uma cultura tradicional, preservando muitos 
hábitos de seus antepassados.  
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9. Observe o mapa abaixo, no qual as áreas desmatadas estão representadas por pontos vermelhos. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 
Fonte: elaborado com base em VASCONCELOS, Vitor Vieira. Mapa do Desmatamento do Brasil, por Bioma – 2002 a 2008.  

Ministério Público de Minas Gerais, Coordenadoria Geral de Promotorias por Bacias Hidrográficas, 2012. 

No bioma Cerrado, o desmatamento: 

a) aparece em pequenas áreas da porção sul do bioma. 

b) compromete a existência de cidades próximas. 

c) acontece pelo alto valor da madeira e dos frutos. 

d) ocorre principalmente pela expansão do agronegócio. 

  

http://pt.scribd.com/doc/104730501/Mapa-do-Desmatamento-no-Brasil-de-2002-a-2008-por-Bioma
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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 Múltipla escolha Capítulo/Unidade C14/U6 

Justificativas 

a O desmatamento do Cerrado aparece, em grande medida, na porção norte do bioma.  

b 
O desmatamento provoca grande perda da biodiversidade local, mas não compromete 
a existência de cidades, mesmo porque o bioma já foi desmatado para que elas  
fossem construídas.  

c 
As árvores e os frutos do Cerrado, apesar da importância da biodiversidade desse bioma, 
não são altamente valorizados como os de outros biomas, como a Floresta Amazônica.  

d 

A produção agropecuária é a principal atividade econômica responsável pelo 
desmatamento do Cerrado, pois, com o avanço da fronteira agrícola, a melhoria das 
técnicas de correção da acidez do solo e o desenvolvimento de sementes transgênicas, 
esse bioma vem sendo utilizado em larga escala para a monocultura de soja.  

 

10. Com a criação do centro industrial conhecido como Zona Franca, o município de Manaus: 

a) recebeu investimentos agropecuários relevantes. 

b) apresentou queda da população urbana e rural. 

c) desenvolveu uma economia baseada na extração vegetal. 

d) passou por crescimento urbano acelerado. 

 

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 C17/U6 

Justificativas 

a 
A criação da Zona Franca de Manaus desenvolveu o setor industrial, e não as atividades 
ligadas ao agronegócio.  

b 
Houve um grande aumento da população urbana em Manaus a partir da criação  
do centro industrial, portanto a queda da população rural e urbana não é verdadeira.  

c 
A Zona Franca de Manaus determinou a base econômica do estado, fundamentada  
na produção industrial.  

d 
O aluno que assinala essa alternativa compreende que a instalação de indústrias  
e o grande número de empregos gerados por elas determinaram um processo  
de acelerada urbanização na cidade de Manaus.  
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Sugestões para reorientar o planejamento 

 

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. 

Na Amazônia, encontramos diversos povos indígenas que conservam costumes tradicionais de 

sua cultura, vivem dos recursos presentes na floresta e, portanto, estão sob ameaça da expansão da 

agricultura, das atividades mineradoras e da exploração de madeira. 

Atividades 

Leve, para a sala de aula, notícias sobre reivindicações de grupos indígenas da Amazônia. 

Organize a turma em grupos e distribua entre eles os textos selecionados por você. O grupo vai discutir 

o texto e extrair dele as seguintes informações: a quais etnias indígenas a notícia se refere; quais são 

suas reivindicações; se essas reivindicações exigem o cumprimento de leis já existentes ou se são 

necessárias novas leis. 

Após essa discussão inicial, o grupo deve também responder à seguinte questão: Como a 

legislação pode garantir a sobrevivência e a cultura dos povos indígenas no Brasil? 

Ao final, cada grupo deve apresentar oralmente para a turma as informações obtidas na leitura 

e as conclusões a que chegou a respeito da questão proposta sobre a relação entre a legislação e a 

sobrevivência dos povos indígenas brasileiros. 

 

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. 

O crescimento econômico e urbano no Centro-Sul ocasionou uma série de problemas ambientais 

para essa região do Brasil. Contudo, algumas cidades, como Cubatão, conseguiram melhorar a qualidade 

de vida para a população local. 

Atividades 

Organize a turma em grupos e peça a cada um que pesquise uma cidade do Centro-Sul que 

desenvolve ou desenvolveu algum projeto ambiental para solucionar um problema local. Cada grupo 

deve expor para a turma o resultado de sua pesquisa utilizando recursos visuais como cartazes contendo 

mapas, gráficos, fotos e/ou ilustrações. 
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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. 

O crescimento econômico e urbano no Centro-Sul ocasionou uma série de transformações no 

espaço geográfico dessa região brasileira. Em muitas cidades, o processo de industrialização representou 

mudanças profundas no espaço e no modo de vida das pessoas. 

Atividades 

Organize a turma em grupos e peça a cada um deles que pesquise uma cidade do Centro-Sul 

que tenha apresentado grande crescimento industrial nos últimos anos. Com a ajuda de um projetor, 

faça um mapa ampliado do Brasil em papel Kraft. Cada grupo deve marcar a localização aproximada 

da cidade pesquisada no mapa. Ao redor das cidades, eles devem indicar, com setas, algumas 

informações, como: número de habitantes, principais atividades econômicas, problemas sociais,  

urbanos e ambientais, data de fundação, entre outros. Cada grupo também deve colocar no mapa uma 

foto de alguma parte da cidade, em épocas diferentes, de modo que seja possível comparar as 

mudanças ocorridas nessa localidade. O mapa resultará em um trabalho coletivo de todos os grupos 

da sala. Ao final, cada grupo deverá expor oralmente para a turma o resultado de sua pesquisa. 

 

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. 

O desmatamento ilegal promovido pelas madeireiras, mineradoras e fazendeiros na Amazônia 

representa um dos grandes problemas que o governo brasileiro e os moradores locais enfrentam  

nessa região. 

Atividades 

Leve, para a sala de aula, textos ou notícias referentes aos seguintes assuntos: 

• ações do governo para enfrentar o desmatamento da Amazônia;  

• dificuldades que o governo encontra para conter o desmatamento;  

• mobilizações de organizações não governamentais e moradores para deter o desmatamento 
ilegal; 

• alternativas para o uso de madeiras; 

• efeitos do desmatamento para a região e para o planeta; 

• efeitos do desmatamento para os povos locais; 

• conflitos gerados por diferentes interesses pelo território onde se localiza a floresta. 
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Organize a turma em grupos e distribua os textos entre eles. Depois de todos terem discutido 

e refletido sobre o desmatamento da Amazônia, peça a cada grupo que produza uma videoaula, com 

no máximo dez minutos, sobre os principais assuntos abordados nessa discussão. Caso não existam 

recursos para a produção da videoaula, peça aos grupos que montem um cartaz, com cartolina, com 

as informações recolhidas. 

 

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. 

Para muitos alunos, a leitura de mapas não constitui uma tarefa fácil. Uma boa forma de aprender 

a ler as informações contidas em mapas é entender como são construídos. Dessa forma, os estudantes 

conseguem compreender a importância dos elementos que compõem um mapa e a melhor maneira 

de interpretar suas informações. 

Atividades 

Selecione dados sobre alguns aspectos econômicos, demográficos e ambientais dos estados 

brasileiros. Peça aos alunos que criem uma legenda (com símbolos e/ou cores) com base nessas 

informações. Utilizando um mapa mudo do Brasil, peça a cada aluno que mapeie as informações e 

dê um título ao mapa. 


