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1. Observe a imagem a seguir, que retrata um problema atual existente nas atividades agrícolas. 

Samuel M Beebe/Flickr/Creative Commons 3.0 

 

Agricultura na Amazônia (Bolívia), 2009. 

Indique dois impactos ambientais causados pelo processo representado na imagem, especialmente 
quando realizado em monoculturas. 

 

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 C10/U4 

Grade de correção  

100% 

A cultura agrícola de um único tipo de espécie (monocultura) em áreas de floresta 
gera impactos ambientais graves. Como exemplos, espera-se que os alunos citem 
dois entre estes: a perda da biodiversidade gerada pela remoção de espécies 
endêmicas, a compactação do solo pelo uso de máquinas e a contaminação do 
ambiente pelo uso de agrotóxicos. Também pode-se considerar a citação de 
impactos sociais, como a expulsão de comunidades indígenas originárias no 
processo de desmatamento e ocupação. 

50% 
Algumas respostas podem indicar um dos impactos causados pela monocultura em 
áreas florestais e um impacto relacionado a outro tipo de produção agrícola.  

0% 
É possível que surjam respostas diversas que não contemplem nenhum dos 
impactos causados pela monocultura realizada em áreas de floresta.  
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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 compreensão dos alunos sobre os impactos 
ambientais causados pela monocultura em áreas de floresta. Se a turma, de modo geral, 
não atingir os resultados esperados, selecione reportagens sobre os impactos ambientais  e 
sociais ocasionados pela agroindústria em regiões de floresta. As reportagens podem ser 
encontradas em jornais, em revistas e na internet. Depois, divida os alunos em grupos de 
até quatro integrantes e distribua uma reportagem para cada grupo. Após a leitura, 
solicite aos grupos que escrevam na lousa os impactos mais importantes que identificaram 
nas reportagens. Em seguida, promova um debate coletivo e colaborativo em sala de aula 
sobre o tema. Dessa maneira, a atividade permite que os alunos compreendam, de forma 
contextualizada, como algumas práticas agrícolas podem transformar as paisagens e 
causar grandes impactos ambientais e sociais. 

 

2. Leia o texto a seguir, que trata da cadeia agroindustrial da cana-de-açúcar. 
 

Processamento da cana-de-açúcar 

A cana-de-açúcar é a principal matéria-prima para a indústria sucroalcooleira 

brasileira. A agroindústria da cana envolve etapas, como: produção e abastecimento da 

indústria com matéria-prima; gerenciamento dos insumos, resíduos, subprodutos e da 

versatilidade da produção – de açúcar ou álcool; armazenamento e comercialização 

dos produtos finais. Estas etapas devem ser executadas com o emprego de técnicas 

eficientes de gerenciamento. 

ALCARDE, André Ricardo. Processamento da cana-de-açúcar. Agência de Informação Embrapa. Disponível em: 

<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-acucar/arvore/CONTAG01_102_22122006154841.html>.  

Acesso em: 12 set. 2018. 

 

Com base no texto e em seus conhecimentos, responda às questões a seguir. 

a) Explique como ocorrem as etapas produtivas na cadeia agroindustrial.  

b) Cite uma mudança de paisagem causada pela primeira etapa da cadeia. 

 

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 C10/U4 

Grade de correção 100% 

No item “a”, espera-se que os alunos apontem que, no caso da cana-de-açúcar, há a 
etapa inicial que abrange o uso de insumos (como máquinas agrícolas, mudas da 
planta, fertilizantes, etc.) na produção rural, ou seja, no plantio e na colheita. Após 
essa etapa, a cana-de-açúcar passa pelo beneficiamento nas usinas, gerando 
produtos (como o açúcar e o álcool) e resíduos. Os produtos, por fim, são 
destinados ao mercado consumidor. No item “b”, eles podem citar como uma das 
mudanças na paisagem gerada pela etapa inicial da cadeia agroindustrial da cana-
de-açúcar: o desmatamento para o plantio de monocultura, a inserção de máquinas 
agrícolas, instalações de usinas próximas às áreas de plantio, entre outras. 
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50% 

Algumas respostas podem não ter apontado, no item “a”, as principais etapas do 
processo: insumos agrícolas, produção rural, beneficiamento e mercado 
consumidor. Outra hipótese é que as respostas indiquem as etapas corretamente, 
mas não contemplem uma mudança de paisagem provocada pela primeira etapa da 
cadeia agroindustrial da cana-de-açúcar.  

0% 
É possível que outras respostas apareçam sem, contudo, indicar as etapas de 
produção e, também, sem identificar uma mudança de paisagem provocada pela 
cadeia agroindustrial, o que denota a falta de compreensão do processo em análise.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é avaliar a habilidade dos alunos, por meio de um contexto 
predeterminado – no caso, a indústria sucroalcooleira brasileira –, em identificar e compreender 
as etapas produtivas na cadeia agroindustrial. Caso a turma, em geral, não alcance o resultado 
esperado, explique como a formação da cadeia agroindustrial é intensa e dinâmica. Em seguida, 
divida os alunos em grupos de até seis integrantes e designe um produto agrícola para cada grupo 
pesquisar a respectiva cadeia agroindustrial. É interessante que os produtos selecionados tenham 
relação direta com as atividades agrícolas desenvolvidas no município onde se localiza a escola ou 
em municípios vizinhos. Cada grupo apresentará os resultados da pesquisa em sala de aula para 
compartilhar a informação com os colegas. Ao final das apresentações, com os alunos sentados 
em círculos, promova uma discussão coletiva e colaborativa sobre as semelhanças e as distinções 
entre as várias cadeias agroindustriais. Esta atividade visa propiciar aos alunos a compreensão dos 
impactos e dos efeitos da cadeia agroindustrial, em especial no Brasil. 

 

3. Observe a tabela a seguir. 
 

Máquinas, tratores e equipamentos 
Número de estabelecimentos 

que usam 

Tratores 55,83% 

Semeadeiras/plantadeiras 19,34% 

Colheitadeiras 9,15% 

Adubadeiras e/ou distribuidoras de calcário 15,68% 

Elaborado com base em IBGE. Censo Agro 2017. Disponível em: 

<https://censoagro2017.ibge.gov.br/templates/censo_agro/resultadosagro/estabelecimentos.html>. Acesso em: 3 out. 2018.  

Com base nos dados da tabela e em seus conhecimentos, indique o tipo de produtor (familiar ou 
empresarial) que mais utiliza equipamentos na atividade agrícola e justifique sua resposta. 

 

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 C10/U4 

Grade de correção 100% 

Espera-se que os alunos identifiquem que os insumos apontados na tabela são 
utilizados pela agricultura mecanizada existente no Brasil. Apesar do expressivo 
número de pequenos proprietários atuantes no país, são as empresas rurais, em 
geral, que operam com máquinas, especialmente em latifúndios monocultores. 
Assim, almeja-se também que os alunos relacionem o uso desses equipamentos à 
concentração de terras e à necessidade de capital para investimento. 
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50% 
Algumas respostas podem surgir contemplando a indicação das empresas rurais como 
as que mais utilizam os insumos agrícolas citados na tabela, mas sem relacionar esse 
aspecto aos latifundiários monocultores e à desigualdade no acesso aos insumos. 

0% 
É possível que algumas respostas indiquem a agricultura familiar como a que utiliza 
a maior quantidade de insumos agrícolas e, consequentemente, mencionando 
características fora do contexto da agricultura empresarial. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é avaliar a capacidade dos alunos de estabelecer e explicar a 
relação do uso de insumos agrícolas mecanizados às grandes empresas rurais. Se a turma, de 
modo geral, não atingir os resultados esperados, aborde, em sala de aula, as diferenças entre 
as formas de produção agrícola empresarial e familiar. Para isso, selecione previamente 
imagens sobre diferentes modos de produção: desde os sistemas baseados no uso da 
tecnologia (como colheitadeiras, semeadeiras e tratores) até os baseados no uso de 
instrumentos mais rudimentares (como enxada e arado). Essas imagens devem ser 
mostradas aos alunos, utilizando um projetor ou folhas de papel sulfite com as imagens 
impressas nela. A cada imagem exposta, solicite aos alunos que relacionem os instrumentos 
aos modos de produção. Para finalizar, converse com a turma sobre a dificuldade ao acesso 
às novas tecnologias por parte dos pequenos produtores. Esta atividade tem por finalidade 
aprimorar o entendimento dos alunos sobre o tema, bem como fixar a associação dos tipos 
de produção agrícola aos respectivos insumos utilizados por eles. 

 

4. Leia o texto a seguir, que apresenta uma importante indústria brasileira: 
 

A CSN foi a primeira produtora integrada de aços planos no Brasil, um marco 

no processo brasileiro de industrialização. O seu aço viabilizou a implantação das 

primeiras indústrias nacionais, núcleo do atual parque fabril brasileiro. Em 1993, 

tornou-se um grupo privado e passou a diversificar seus negócios em uma estrutura 

integrada. Hoje, a empresa desenvolve e oferece produtos para a indústria  

automobilística, fabricantes de eletrodomésticos, setor de embalagens e construção 

civil, além de ser uma das maiores exportadoras de minério de ferro do continente. 

IBGE. Biblioteca. Catálogo. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?id=445839&view=detalhes>. 

Acesso em: 12 set. 2018. 

Descreva as principais características do tipo de indústria comentado no texto relacionadas ao 
destino de sua produção e ao uso dos recursos naturais. 

 

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 C11/U4 

Grade de correção 100% 

Espera-se que os alunos identifiquem que a indústria abordada no texto é a 
siderúrgica, que é uma indústria de bens de produção, isto é, transforma os recursos 
naturais em matérias-primas para outras indústrias. As siderúrgicas são grandes 
consumidoras de energia e podem acarretar vários impactos ambientais, como a 
poluição hídrica e do solo. Além disso, a extração mineral do ferro, utilizado para 
produzir o aço na indústria, apresenta alto consumo de recursos naturais.  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

4º bimestre – Gabarito 

50% 

Algumas respostas podem apontar apenas que as siderúrgicas são indústrias de 
bens de produção, sem explicar o grande impacto que causam no meio ambiente. 
Ou indicar apenas os impactos ambientais, não contemplando que as siderúrgicas 
são indústrias de bens de produção. 

0% 

É possível surgirem respostas diversas que não apontem que as siderúrgicas são 
indústrias de bens de produção nem os impactos causados por suas atividades. Isso 
pode denotar, por exemplo, que houve equívoco no entendimento dos alunos em 
relação às indústrias de bens de consumo.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é avaliar a capacidade dos alunos de associar os tipos de indústria 
com os seus respectivos impactos ambientais. O foco são as indústrias de bens de produção. 
Se os alunos, de modo geral, não alcançarem os resultados esperados, oriente-os a realizar, 
como tarefa de casa, uma pesquisa com informações e imagens sobre indústrias do estado 
em que vivem. Na aula seguinte, eles devem utilizar os resultados da pesquisa para debater 
com os colegas sobre os tipos de indústria, evidenciando os destinos da produção, os 
impactos ambientais e o consumo de recursos naturais. Na lousa, com a ajuda da turma, liste 
os pontos positivos e os pontos negativos de cada uma das atividades desempenhadas por 
essas indústrias. Ao final da atividade, solicite aos alunos que copiem, no caderno, os dados 
listados na lousa. Esta atividade visa reforçar a percepção da turma a respeito das benesses e 
dos impactos ambientais e sociais causados pela indústria. 

 

5. A cadeia produtiva industrial envolve desde a extração até o descarte dos produtos. Leia o texto 
a seguir, que trata de uma forma de descarte. 

 

Reciclagem atinge apenas 8% dos municípios brasileiros 

O alumínio é o campeão de reciclagem no País, com índice de 90%, segundo 

os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável de 2010 do IBGE. Isso se deve ao alto 

valor de mercado de sua sucata, associado ao elevado gasto de energia necessário 

para a produção de alumínio metálico. Para o restante dos materiais, à exceção das 

embalagens longa vida, os índices de reciclagem variam entre 45% e 55%. 

BRASIL. Reciclagem atinge apenas 8% dos municípios brasileiros. 13 abr. 2012, atualizado em 23 dez. 2017. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/editoria/meio-ambiente/2012/04/reciclagem-atinge-apenas-8-porcento-dos-municipios-brasileiros>. 

Acesso em: 12 set. 2018. 

Explique a forma de descarte explorada no texto e indique um ponto positivo de seu uso para o Brasil. 
 

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 C11/U4 

Grade de correção 100% 

Espera-se que os alunos relatem que a reciclagem recupera a parte reutilizável de um 
material já usado para reintroduzi-lo no ciclo de produção de que provêm. Entre os 
pontos positivos dessa atividade, podem ser citados: a redução nos impactos ambientais 
(como a diminuição do gasto de energia e do acúmulo de lixo), a possibilidade de renda 
para uma parte da população e a dinamização de setores da economia.  
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50% 

É possível que algumas respostas apontem a reciclagem como uma forma de 
descarte adequada do material após o uso, mas sem contemplar pelo menos um de 
seus pontos positivos. Ou pode haver respostas que não expliquem o processo de 
reciclagem e apenas indiquem um de seus pontos positivos. 

0% 
Algumas respostas podem não explicar a relação entre o descarte e a reciclagem, 
nem contemplar um ponto vantajoso dessa atividade.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é avaliar a compreensão dos alunos sobre a importância e os 
benefícios da reciclagem. Se eles não atingirem os resultados esperados, solicite que 
pesquisem sobre o descarte final do lixo mais usual na localidade em que vivem e se há 
pontos de coleta seletiva e de reciclagem no município. Os resultados da pesquisa devem ser 
compartilhados em sala de aula para a turma analisar as condições atuais de descarte de lixo 
e o que poderia ser feito para melhorá-las. O intuito da atividade é despertar a consciência 
da importância e dos impactos positivos que a reciclagem e a coleta seletiva propiciam. 

 

6. Leia o texto a seguir, que indica o maior porto brasileiro no que se refere ao movimento de 
cargas e à principal forma de transporte das mercadorias. 

 

IBGE mapeia a infraestrutura dos transportes no Brasil 

A maior quantidade de carga movimentada nos portos organizados do País 

está localizada no Porto de Santos (SP), devido à sua posição estratégica. Ele está em 

terceiro lugar no ranking que considera Portos Organizados e Terminais de Uso 

Privativo (liderado pelos Terminais Privados de Ponta da Madeira e Tubarão) e  

movimenta, em grande escala, carga geral armazenada e transportada em contêiner. 

BRASIL. IBGE mapeia a infraestrutura dos transportes no Brasil. 25 nov. 2014, atualizado em 23 dez. 2017. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/editoria/infraestrutura/2014/11/ibge-mapeia-a-infraestrutura-dos-transportes-no-brasil>. Acesso em: 12 set. 2018. 

Com base no texto e em seus conhecimentos, indique as vantagens dos usos de contêineres para 
o transporte marítimo. 

 

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 C12/U4 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos relatem que o uso de contêineres permite maior agilidade 
entre o transporte marítimo e rodovias e ferrovias, formando o entroncamento 
entre os três tipos de transporte. Outras vantagen no uso de contêineres são a 
economia de espaço dentro da embarcação e a possibilidade de transporte 
simultâneo dos mais diversos produtos. 

50% 
Podem surgir respostas que indiquem a relevância da estrutura dos contêineres, 
mas sem evidenciar a importância que trouxeram para o transporte marítimo. Outra 
hipótese são respostas que mencionem uma das vantagens, sem aprofundá-la. 

0% 
É possível que apareçam respostas que não expliquem a importância dos 
contêineres para o desenvolvimento dos fluxos de mercadorias nem outra 
vantagem correlata ao tema. 
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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 capacidade dos alunos de compreender o processo de 
funcionamento das redes de distribuição de mercadorias por meio da navegação marítima. 
Caso a turma não atinja o resultado esperado, mostre imagens de transporte marítimo em 
épocas diferentes: do período da chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500, e dos dias 
atuais. Compare o tempo de duração das viagens e a forma de transporte de mercadorias. Se 
possível, convide um professor de História para participar das discussões e explicar, 
especialmente, o transporte marítimo no período das Grandes Navegações. Promova o 
debate direcionando os argumentos a fim de que os alunos infiram as vantagens e as 
desvantagens do transporte marítimo atual. Depois, solicite que eles sintetizem os principais 
pontos da discussão em seus cadernos. Esta atividade tem como finalidade esclarecer e 
reforçar aos alunos aspectos sobre a complexidade e os avanços alcançados pelo transporte 
marítimo ao longo da história. 

 

7. Leia o texto a seguir, que traz algumas informações sobre uma importante hidrovia brasileira. 
 

Bacia do Tocantins-Araguaia 

Área aproximada em km²: 767 000 

Estados Abrangidos: Goiás, Mato Grosso, Pará, Maranhão e Tocantins. 

Principais Rios: Tocantins, Araguaia e das Mortes. 

Rios Considerados: Tocantins, Araguaia e das Mortes 

Características Gerais do Transporte na Bacia: O transporte hidroviário só é 

possível durante seis meses por ano devido aos impedimentos físicos (bancos de 

areia, pedrais e travessões). Os trechos para implantação definitiva da navegação 

encontram-se com sinalização e balizamento flutuante. 

BRASIL. Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Bacia do Tocantins-Araguaia. 12 nov. 2014, atualizado em 6 jan. 2015. 

Disponível em: <http://www.transportes.gov.br/conteudo/1446-bacia-do-tocantins-araguaia.html>. Acesso em: 12 set. 2018. 

Com base no texto e nos seus conhecimentos, indique e explique dois impactos socioambientais 
gerados pelas hidrovias. 

 

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 C12/U4 

Grade de correção 100% 

As hidrovias, embora apresentem vantagens, podem causar impactos ambientais. 
Como exemplos, espera-se que os alunos citem dois entre estes: possibilidade de 
acidentes com as embarcações que podem contaminar a água ou ferir pessoas; 
retirada de rochas, construção de canais artificiais e de eclusas, que alteram o fluxo 
natural dos rios; redução da presença de pescado, que é fonte de alimentação e 
renda, em especial, para a população ribeirinha. 
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50% 

Algumas respostas podem indicar um dos impactos causados pelas hidrovias e um 
relacionado a outro tipo de transporte. Ou, ainda, citar apenas um dos impactos 
gerados pelas hidrovias. 

0% 
É possível que surjam respostas que não contemplem nenhum dos impactos 
causados pelas hidrovias. 

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 relativizar as benesses geradas 
pelas hidrovias no contexto brasileiro. Caso a turma, de modo geral, não tenha atingido os 
resultados satisfatórios, prepare uma apresentação para a classe que mostre – se possível, 
com o apoio de recursos visuais, como fotos e vídeos – um local em que há uma hidrovia no 
qual é possível ver o ambiente e a apropriação dos recursos hídricos em sua implementação 
e manutenção. Na sequência, solicite aos estudantes que apontem os impactos e sintetizem 
as informações no caderno. O intuito dessa atividade é possibilitar à turma a apreensão 
sobre a importância das hidrovias e os impactos da construção, da manutenção e da 
implementação delas no país. 

 

8. Leia o texto a seguir, que indica uma relação entre os setores envolvidos em uma produção nas 
cadeias agroindustriais:  

 

Redes de supermercados contribuem para pobreza no campo, diz estudo 

Atualmente, um em cada quatro copos de suco de laranja consumidos no 

mundo vem do Brasil. O preço do produto aumentou mais de 50% nos  

supermercados americanos e europeus desde a década de 1990. No entanto, o 

valor pago a pequenos produtores e trabalhadores rurais no Brasil chega a apenas 

4% do valor de venda final. 

VERDÉLIO, Andreia. Redes de supermercados contribuem para pobreza no campo, diz estudo. Agência Brasil, 21 jun. 2018. 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-06/redes-de-supermercados-contribuem- 

para-pobreza-no-campo-diz-estudo>. Acesso em: 12 set. 2018. 

As relações comerciais e de trabalho nas cadeias comentadas no texto são intensas. No que se 
refere à posição da indústria nesse contexto, assinale a afirmação incorreta. 

a) As indústrias comandam a compra da produção dos alimentos de muitos agricultores. 

b) As indústrias determinam as características da qualidade de fornecimento dos produtos. 

c) As indústrias pagam adiantado, muitas vezes, por safras futuras aos agricultores associados. 

d) As indústrias toleram, junto ao produtor, grande variação do preço de mercadorias 

conforme a safra.  

 

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 C10/U4 
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Justificativas 

a 

Na relação da cadeia agroindustrial, as indústrias comandam a produção, 
estabelecendo uma rede de dependência por parte dos pequenos produtores. Assinalar 
essa alternativa pode indicar que houve equívoco quanto ao enunciado, que solicita 
marcar a afirmação incorreta. 

b 
As principais características da qualidade dos produtos são determinadas pela indústria. 
Marcar essa alternativa reflete, provavelmente, a não compreensão das características 
da cadeia agroindustrial.  

c 
Algumas safras são pagas de forma adiantada, o que contribui para a garantia dos 
agricultores. Assinalar essa alternativa demonstra que esse tipo de negociação não foi 
considerado como possível na cadeia agroindustrial. 

d 
A determinação de um preço médio é uma ferramenta de controle dos custos da 
produção, portanto não há tolerância de grandes variações de preços em virtude  
das safras.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é analisar a compreensão dos alunos sobre o funcionamento das 
relações comerciais e do trabalho no setor agrícola, tendo em vista o caso brasileiro. Se os 
alunos, em geral, não alcançarem os resultados esperados, solicite que pesquisem os principais 
locais de produção da cultura da laranja no Brasil e como ocorre a dinâmica produtiva, 
principalmente no que diz respeito ao papel da agroindústria em toda a cadeia produtiva. Em 
seguida, promova um debate acerca das nuances da produção e, caso exista uma região 
produtora próxima ao município, procure viabilizar uma excursão ao local. Dessa forma, a 
turma pode compreender de forma contextualizada a relação de trabalho do produtor rural no 
país, que depende do tipo de cultivo e lavoura que possui e de seu poder financeiro. 

 

9. Leia o texto a seguir, que apresenta uma característica da produção industrial na atualidade: 
 

Programa busca investidores em desenvolvimento tecnológico 

Na primeira etapa do programa, foram assinadas parcerias com 29 instituições 

com capacidade de desenvolvimento tecnológico. As pesquisas serão focadas em 

quatro eixos: internet das coisas; saúde; energia e mobilidade.  

MELLO, Daniel. Programa busca investidores em desenvolvimento tecnológico. Agência Brasil, 29 jun. 2018. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-06/programa-busca-investidores-em-desenvolvimento-tecnologico>. 

Acesso em: 12 set. 2018.  

Com base no texto e em seus conhecimentos, analise as afirmações a seguir. 

I. O desenvolvimento tecnológico é baseado no alto consumo de fontes de energia,  
ultrapassando as indústrias tradicionais, como as siderúrgicas. 

II. O desenvolvimento tecnológico facilita que as empresas comandem sua produção a partir 
da matriz. 

III. O crescimento do desenvolvimento tecnológico permitiu que a produção fosse feita em 
escala global. 

IV. Esse tipo de desenvolvimento permite o surgimento de novos processos produtivos, sem a 
preocupação ambiental. 

V. O desenvolvimento indicado é cada vez mais baseado no crescimento da ciência e 
tecnologia (C&T). 
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É correto apenas o que se afirma em: 

a) I, III e V. 

b) I, III e IV. 

c) II, III e V. 

d) II, IV e V. 

 

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 C11/U4 

Justificativas 

a 

A afirmação I é incorreta, pois o desenvolvimento tecnológico, muitas vezes, busca uma 
redução do uso de fontes de energia. Considerar correta essa alternativa revela que 
não houve a compreensão de que o alto gasto de energia não é uma opção barata às 
produções industriais.  

b 

A afirmação IV é incorreta, pois, em muitos momentos, existe a preocupação ambiental 
no desenvolvimento das técnicas. Selecionar essa alternativa demonstra que não foi 
ponderado que, nesse momento da economia atual, a preocupação ambiental deve 
existir nas empresas.  

c 
Assinalar essa alternativa revela a compreensão do tema, pois foi realizada 
acertadamente a relação entre o desenvolvimento tecnológico e o crescimento da 
globalização, uma nova divisão internacional do trabalho e a formação de tecnopolos. 

d 
A afirmação IV é incorreta, pois, em muitos momentos, existe a preocupação ambiental no 
desenvolvimento das técnicas. Marcar essa alternativa indica que não houve a observância 
da relação entre desenvolvimento tecnológico e perspectiva da sustentabilidade. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é verificar a aprendizagem dos alunos no que tange às distintas 
interações das sociedades com a produção industrial de cunho tecnológico e aos impactos 
dessa produção no meio ambiente. Se os alunos, de modo geral, não alcançaram o resultado 
esperado, apresente dados referentes ao desenvolvimento tecnológico de vários países do 
mundo, incluindo o caso brasileiro. Após comparar e contrastar a situação brasileira, 
destacando a relação com os investimentos públicos e privados no setor, procure incentivar 
um debate coletivo e colaborativo sobre problemas e soluções nesse universo, em vista do 
contexto nacional. É interessante sustentar o debate com a ajuda de notícias jornalísticas, 
que podem ser impressas e distribuídas em sala de aula. Após as atividades, solicite aos 
alunos que elaborem um texto sobre os desafios do desenvolvimento tecnológico brasileiro. 
Esa atividade visa que os alunos apreendam, de forma contextualizada e aplicada, o 
conteúdo sobre o cenário do atual universo do desenvolvimento tecnológico e industrial no 
país e sua relação com a exploração ambiental brasileira. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

4º bimestre – Gabarito 

10. Leia o texto a seguir, que faz referência ao uso dos diferentes meios de transporte no estado do 
Rio Grande do Sul: 

 

No Rio Grande do Sul há rotas hidroviárias interiores e portos importantes 

como o de Porto Alegre e de Rio Grande e rede ferroviária extensa, com potencial 

para ser explorado. Há também uma rede de aeroportos regionais e um aeroporto 

internacional e, ainda, uma rede dutoviária que serve principalmente o nordeste do 

Estado. No entanto, a movimentação de cargas e de passageiros é realizada 

predominantemente por rodovias que interligam as várias regiões do Estado aos 

outros estados brasileiros e aos países do MERCOSUL. 

CARGNIN, Antonio Paulo. et. al. Atlas socioeconômico Rio Grande do Sul. 3. ed. eletrônica. Rio Grande do Sul: Secretaria de 

Planejamento, Governança e Gestão, 2018. Disponível em: <http://www.atlassocioeconomico.rs.gov.br/modais-de-transporte>. 

Acesso em: 12 set. 2018. 

Com base na análise texto e em seus conhecimentos, é possível reconhecer que o transporte 
hidroviário no Rio Grande do Sul é caracterizado: 

a) pela possibilidade de transportar grandes quantidades de cargas. 

b) pela diminuição da competitividade nas áreas industrial e agrícola. 

c) pelo aumento nos custos da produção e do escoamento estadual. 

d) pelo escoamento da produção agrícola e industrial para curtas distâncias. 

 

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 C12/U4 

Justificativas 

a 
Uma das grandes vantagens do transporte aquático é a possibilidade de deslocamento 
de grande quantidade de cargas, o que diminui o custo delas.  

b 
Com a diminuição do custo, a competitividade seria aumentada. Um dos gargalos é a 
primazia do transporte rodoviário, encarecendo a produção. Selecionar essa alternativa 
indica a não compreensão de que a redução de custos aumenta a competitividade.  

c 

O transporte citado promove a diminuição dos custos de escoamento, principalmente 
porque a capacidade de deslocamento de cargas é maior nesse tipo de transporte. 
Marcar essa alternativa revela que não foi ponderada a capacidade de transporte de 
carga oferecida por esse modal.  

d 
O transporte aquático de mercadorias é ideal para longas distâncias. Assinalar essa 
alternativa demonstra que não houve apreensão das características desse transporte. 
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Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo desta questão é aferir a habilidade dos alunos de compreender o uso de redes 
hidroviárias pelos estados brasileiros, tomando como exemplo o contexto do Rio Grande do 
Sul. Se os alunos, em geral, não atingiram os resultados esperados, apresente dados sobre a 
navegação brasileira de forma geral (disponíveis em: 
<http://portal.antaq.gov.br/index.php/navegacao/>. Acesso em: 11 out. 2018), que podem 
ser impressos, copiados na lousa ou projetados na sala de aula. Com base na exposição 
desses dados, faça uma comparação com os outros meios de transporte, especialmente a 
rede rodoviária do país. Peça aos alunos que citem os principais pontos positivos e negativos 
de cada meio de transporte. Em seguida, promova um debate que proponha soluções para o 
país que auxiliem a circulação rápida, segura e ambientalmente correta dos produtos 
nacionais. Esta atividade tem o intuito de proporcionar aos alunos, por meio do debate 
coletivo e colaborativo, a compreensão dos desafios enfrentados pelo país e o caminho que 
ainda precisa ser percorrido para o aprimoramento dos sistemas de transporte. 

 


