
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

4º bimestre – Gabarito 

1. Leia o trecho de notícia a seguir: 

Multiusuário e multi-institucional, o recém-inaugurado Centro Regional para o 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CRTI) será aberto a universidades, centros 

de pesquisa e órgãos governamentais, com propósito de desenvolver materiais e  

soluções para empresas e indústrias de Goiás e do Centro-Oeste.  

GOVERNO DO BRASIL. Goiânia recebe primeiro centro de parque tecnológico. 10 dez. 2013, atualizado em 23 dez. 2017.  

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2013/12/goiania-recebe-primeiro-centro-de-parque-

tecnologico>. Acesso em: 6 out. 2018. 

Nos últimos anos, o Centro-Oeste vem se desenvolvendo em ciência e tecnologia, como é 
explicitado no trecho da notícia. Com base na leitura e em seus conhecimentos, relacione como 
ocorreu a ocupação e o desenvolvimento da região Centro-Oeste do Brasil considerando, para 
tanto, o papel da ciência.  

 

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 C10/U4 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos expliquem que a primeira ocupação da região  
Centro-Oeste ocorreu a partir do garimpo e que, em meados do século passado, 
com a implantação do Distrito Federal, a ocupação se intensificou. Diante da 
presença do DF e da ocupação mais intensa, o Centro-Oeste começou a se 
desenvolver em ciência e tecnologia, tornando-se, hoje, uma das maiores áreas 
produtoras de alimentos do mundo. 

50% 

Algumas respostas podem ter contemplado o processo de ocupação da região 
Centro-Oeste de forma parcial, ou seja, indicando apenas a implantação do DF,  
sem fazer referência à fase anterior da implantação, ou vice-versa. Ainda, podem 
aparecer respostas que apenas estabeleçam a relação do desenvolvimento ao  
papel da ciência, sem, contudo, explicar o processo de ocupação. 

0% 
É possível que surjam respostas diversas, no entanto, sem explicar o processo  
de ocupação da região Centro-Oeste brasileira nem a relação do desenvolvimento 
com a ciência e a tecnologia. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Esta questão tem como propósito verificar a compreensão dos alunos acerca do 
desenvolvimento e da importância da região Centro-Oeste brasileira. Caso o rendimento,  
de modo geral, tenha sido insuficiente, exiba para os alunos um vídeo ou um documentário  
(na ausência de recurso de projeção, selecione uma reportagem impressa sobre o processo  
de desenvolvimento da região e distribua cópias do texto aos alunos). Então, promova um 
debate sobre em que medida o desenvolvimento da região Centro-Oeste brasileira impacta  
na circulação de pessoas e de mercadorias e no meio ambiente. Também escolha previamente 
mapas sobre a evolução do desmatamento na região e peça que os alunos relacionem  
a produção, a circulação e o consumo de mercadorias. Essas atividades têm o intuito  
de proporcionar aos alunos o entendimento, de forma aprofundada, a respeito da lógica 
mercantil e de suas influências, positivas e negativas, na região brasileira do Centro-Oeste. 
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2. Observe o gráfico a seguir: 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

Produção, por período da safra e produto (toneladas) em agosto de 2018 

 
Fonte: Elaborado com base em IBGE. Sidra – Banco de tabelas e estatísticas. Disponíveis em: <https://sidra.ibge.gov.br/home/lspa/brasil>  

e <https://sidra.ibge.gov.br/home/lspa/centro-oeste>. Acesso em: 30 set. 2018. 

O gráfico representa a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas, soja e milho em agosto de 
2018, em dois blocos separados: no Centro-Oeste e em todas as outras regiões do Brasil somadas 
(Sul, Sudeste, Norte e Nordeste), respectivamente. Com base na análise do gráfico e em seus 
conhecimentos, indique a importância da produção agrícola desses insumos no Centro-Oeste para 
todo o país. 
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Objeto de 
conhecimento 

Mapas temáticos do Brasil 

Habilidade 
(EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos de setores e histogramas,  
com base em dados socioeconômicos das regiões brasileiras. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C10/U4 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos apontem que o Centro-Oeste é uma importante região  
de produção agrícola, dada a proporção de sua produção agrícola em relação  
à das outras partes do país. Além disso, almeja-se que eles indiquem que a 
produção da região Centro-Oeste constitui mais da metade da somatória da 
produção de todas as outras regiões juntas. 

50% 
Algumas respostas podem indicar que o Centro-Oeste tem uma grande importância 
na produção agrícola brasileira, contudo, sem justificar isso com base na análise  
do gráfico apresentado. 

0% 
É possível que surjam respostas diversas que não apontem a importância da 
produção agrícola da região Centro-Oeste, revelando, portanto, uma análise 
equivocada do gráfico. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é verificar a compreensão dos alunos sobre a importância da 
produção agrícola da região Centro-Oeste para todo o Brasil. Se, de modo geral, os 
resultados não forem os esperados, organize os alunos em três grandes grupos, orientando-
os a pesquisar diferentes aspectos do universo socioeconômico do Centro-Oeste brasileiro. 
Informe-os, também, de que, em seguida, apresentarão para a turma o resumo das 
informações que encontraram e compilaram. Depois das apresentações, construa na lousa 
um esquema, com a participação dos alunos, comparando a produção agrícola da região com 
a produção agrícola do resto do país. Solicite que os alunos copiem o esquema finalizado no 
caderno. Essa atividade permite reforçar o conteúdo, de modo que os alunos compreendam 
a importância da região Centro-Oeste para o abastecimento e a economia do país. 
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3. Analise o climograma a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Fonte: IBGE. Anuário estatístico do Brasil 1999. 

a) Qual o mês mais chuvoso e o mês mais seco em Salvador?  

b) Qual a amplitude térmica anual da cidade de Salvador? 

 

Objeto de 
conhecimento 

Mapas temáticos do Brasil 

Habilidade 
(EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos de setores e histogramas,  
com base em dados socioeconômicos das regiões brasileiras. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C11/U4 

Grade de correção 

100% 
Espera-se que os alunos citem, no item “a”, que junho é o mês mais chuvoso  
e janeiro, o mais seco em Salvador. Além disso, no item “b”, almeja-se que eles 
indiquem 5°C como a amplitude térmica da cidade de Salvador ao longo do ano. 

50% 
Algumas respostas podem ter apresentado os meses de junho e de janeiro como  
o mais chuvoso e o mais seco, respectivamente, mas sem ter apontado a amplitude 
térmica correta da cidade, ou vice-versa. 

0% 
É possível que outras respostas apareçam, no entanto, sem apontar o mês mais seco 
e o mais chuvoso em Salvador, tampouco a amplitude térmica anual da cidade. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é averiguar a habilidade dos alunos de analisar climogramas do  
Brasil. Caso os resultados, de modo geral, não tenham sido satisfatórios, reúna previamente 
dados de pluviosidade e de temperatura da cidade em que se localiza a escola (esses dados 
podem ser encontrados no site do Instituto Nacional de Meteorologia – Inmet 
(<http://www.inmet.gov.br/portal>). Apresente-os para os alunos e solicite que construam 
climogramas com base nesses dados e descrevam o clima da cidade. Essa atividade promove 
o contato dos alunos com dados climáticos do local de vivência, além de desenvolver  
a habilidade de confecção de gráficos.  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

4º bimestre – Gabarito 

4. Leia o texto a seguir: 

“Um país não pode esperar 23 anos para fazer uma rodovia. Principalmente 

uma rodovia que tem dupla importância. A primeira e maior é preservar vidas humanas 

que precisam por várias questões transitar pela rodovia”, declarou a presidenta [...] 

[e] destacou ter ciência de que o segundo motivo é a “importância do Vale do Aço” 

para a indústria pesada brasileira. 

GOVERNO DO BRASIL. Dilma: “Tenho certeza que o Brasil só será grande quando todas as regiões crescerem”. 12 mai. 2014, 

atualizado em 23 dez. 2017. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/infraestrutura/2014/05/dilma-tenho-certeza-que-o-

brasil-so-sera-grande-quando-todas-as-regioes-crescerem>. Acesso em: 6 out. 2018. 

O texto faz referência à BR 381, que é uma rodovia muito importante para a região Sudeste e para 
o estado de Minas Gerais. Com base na análise do trecho apresentado e em seus conhecimentos, 
explique como rodovias como essa são importantes para o desenvolvimento do país. 

 

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 C12/U4 

Grade de correção 

100% 

Espera-se que os alunos apontem a região Sudeste como a mais industrializada do 
Brasil e relacionem isso ao fato de que rodovias com grande volume de cargas são 
importantes para a integralização das regiões e para o escoamento dos produtos 
nelas produzidos, em razão do grande volume de carga que é transportado por elas. 

50% 
Algumas respostas podem ter contemplado a importância da integralização da 
produção industrial do Brasil, todavia, sem apresentar a explicação da relevância  
das rodovias para o desenvolvimento do país.  

0% 
É possível que respostas diversas apareçam, porém, sem destacar nem a 
importância da integralização nem das rodovias para o desenvolvimento do país. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão objetiva verificar se os alunos assimilaram as diferenças regionais brasileiras e sua 
relação com a industrialização e com o transporte de cargas no Brasil. Caso o rendimento,  
de modo geral, tenha se revelado insuficiente, selecione previamente manchetes de 
reportagens sobre a greve dos caminhoneiros ocorrida em 2018. Divida a sala em pequenos 
grupos de três ou quatro integrantes e distribua para cada grupo um conjunto de 
reportagens e manchetes. Instrua os alunos a procurar no material recebido as 
consequências do bloqueio do transporte rodoviário. Na sequência, promova e direcione  
um debate de modo que os alunos discutam em que medida o transporte rodoviário afeta  
o cotidiano dos brasileiros. Essa atividade tem o propósito de ressaltar aos alunos o papel  
do transporte de cargas no Brasil, bem como de elucidar as dúvidas deles sobre o tema. 
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5. Observe o mapa a seguir. 

Governo Federal/Ministério do Meio Ambiente 

 
Fonte: BRASIL. Agência Nacional de Águas (ANA). Disponível em: <http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sag/CobrancaUso/Cobranca/04_Doce.jpg>.  

Acesso em: 24 out. 2018. 

O mapa tem destaque para a Bacia do Rio Doce. Em novembro de 2015, um desastre ambiental 
ocorreu nessa bacia: uma barragem de rejeitos se rompeu na cidade de Mariana, em Minas Gerais. 
Explique em que medida esse rompimento afetou a bacia, destacando quais estados foram 
atingidos pelo desastre. 
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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. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C12/U4 

Grade de correção 

100% 
Espera-se que os alunos apontem que tudo que acontece em uma bacia afeta  
as demais regiões a jusante do ocorrido, bem como os estados de Minas Gerais  
e do Espírito Santo foram afetados pelo desastre. 

50% 
Algumas respostas podem contemplar apenas que o que acontece a montante  
na bacia influencia as demais partes a jusante, sem que conste, entretanto, a 
identificação dos estados que sofreram as consequências do desastre, ou vice-versa. 

0% 
É possível que outras respostas surjam, mas que não indiquem como o rompimento 
afeta o restante da bacia nem quais os estados afetados pelo desastre. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão objetiva averiguar a compreensão dos alunos acerca de temas ambientais com  
o apoio de mapas. Caso o rendimento, em geral, não tenha sido satisfatório, solicite uma 
pesquisa, como tarefa de casa, sobre as atividades nas bacias hidrográficas do país. Selecione 
previamente um mapa das diversas bacias hidrográficas e, na aula seguinte, apresente-o  
aos alunos no projetor de imagens ou, na ausência de recurso de projeção, imprima-o. 
Solicite que, de forma oral, eles indiquem as atividades realizadas em diversos pontos das 
bacias com base na pesquisa realizada como tarefa. A partir do mapa e com a participação 
dos alunos, prossiga mostrando as regiões que seriam afetadas por essas atividades 
considerando o uso da água. Essa atividade tem o intuito de possibilitar aos alunos  
a compreensão da espacialização da divisão de bacias hidrográficas e das atividades 
econômicas que nelas acontecem.  
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Analise o mapa para responder as duas questões a seguir. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

Brasil: domínios morfoclimáticos 

 
Fonte: elaborado com base em AB’SÁBER, Aziz. Os domínios de natureza no Brasil. São Paulo: Ateliê, 2003. p. 17. 

6. O mapa retrata os domínios morfoclimáticos do Brasil. Um deles apresenta uma das maiores  
florestas equatoriais do mundo. Com base na análise do mapa e em seus conhecimentos, responda 
às questões que seguem: 

a) Qual é o nome desse domínio morfoclimático?  

b) Em quais regiões brasileiras ele se encontra? 
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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. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade C11/U4 

Grade de correção 

100% 
Espera-se que os alunos apontem, no item “a”, que o domínio morfoclimático  
é o Amazônico e, no item “b”, que ele está presente nas regiões Norte, Nordeste  
e Centro-Oeste. 

50% 
Algumas respostas podem indicar corretamente apenas o domínio Amazônico,  
mas não a localização, ou vice-versa. 

0% 
É possível que respostas diversas surjam, todavia, sem contemplar de forma correta 
o domínio morfoclimático nem as regiões nas quais ele se encontra. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão objetiva aferir se os alunos assimilaram o conteúdo acerca da localização  
dos domínios morfoclimáticos e das regiões brasileiras, identificando-as em mapas. Caso  
o rendimento, em geral, tenha sido insuficiente, exiba para os alunos um mapa com os 
domínios morfoclimáticos brasileiros (no projetor, se possível, ou impresso). Peça que eles 
expliquem quais são as principais características de cada domínio morfoclimático de forma 
espontânea e, com base nessas indicações, construa na lousa uma tabela comparativa desses 
domínios. Solicite que os alunos copiem a tabela finalizada no caderno. Também selecione 
previamente um conjunto de imagens com as paisagens de cada domínio morfoclimático 
e explique as características predominantes. Essas atividades têm o intuito de aperfeiçoar  
o conhecimento dos alunos sobre os domínios morfoclimáticos e as regiões brasileiras.  
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7. Assinale a alternativa que indica o domínio morfoclimático predominante no Sertão nordestino  
e quais são suas principais características. 

a) A Araucária, que é caracterizada pela grande amplitude térmica. 

b) O Amazônico, que é caracterizado pela sua grande biodiversidade. 

c) O Cerrado, que é caracterizado por apresentar uma estação chuvosa e outra seca. 

d) A Caatinga, que é caracterizada pelas plantas xerófitas. 

 

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 C11/U4 

Justificativas 

a O domínio da Araucária se localiza predominantemente na região Sul. 

b 
O domínio Amazônico não está presente no Sertão nordestino, visto que se localiza, 
predominantemente, na região Norte.  

c 
O Cerrado não é um domínio presente no Sertão nordestino, pois se situa na porção 
central do país e não no Nordeste.  

d 
 A Caatinga é o domínio que compõe o Sertão nordestino e que apresenta plantas 
xerófitas, ou seja, que têm mecanismos de armazenamento de água para o período  
de seca. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão tem como objetivo verificar a compreensão dos alunos acerca da localização  
e da relação entre os domínios morfoclimáticos brasileiros, assim como de suas características 
principais. Se os resultados, em geral, não forem os esperados, selecione previamente uma 
imagem que mostre os componentes típicos da paisagem das regiões onde existe o domínio da 
Caatinga. Com o auxílio de um projetor ou de cópias impressas, exiba a imagem escolhida para 
os alunos. Incentive-os a estabelecer as relações entre o clima e a vegetação. Por fim, debata 
com os alunos quais são os elementos que determinam as características dos domínios 
morfoclimáticos brasileiros. Essa atividade tem por fim propiciar aos alunos a oportunidade  
de fazer análises de paisagem com vistas à identificação de componentes do ambiente. 
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8. Analise a fotografia a seguir:  

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Feira de Santana (BA), 2013. 

A imagem retrata a cidade de Feira de Santana (BA), uma das cidades mais importantes do interior 
do Nordeste. Assim como ela, diversas outras cidades da região vêm se desenvolvendo econômica 
e industrialmente a passos largos. Um dos motivos para esse desenvolvimento é  

a) a recente transposição do rio São Francisco. 

b) o incentivo fiscal para a instalação de empresas no Nordeste. 

c) a criação do Distrito Federal próximo à região. 

d) o aumento da migração de origem nordestina para o restante do Brasil. 
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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 C10/U4 

Justificativas 

a 

A transposição do São Francisco não se relaciona com o desenvolvimento industrial  
do Nordeste, já que foi uma obra relacionada à disponibilidade de água. Assinalar essa 
alternativa indica que foi considerado que essa obra influenciou na atratividade 
industrial da região. 

b 
No século passado, houve um grande incentivo fiscal para que empresas ocupassem  
o Nordeste brasileiro, impulsionando o desenvolvimento da região. 

c 
A criação do Distrito Federal não se relaciona com o desenvolvimento industrial  
do Nordeste, já que essa unidade federativa foi instalada na região Centro-Oeste. 
Marcar essa alternativa revela desconhecimento sobre a localização do fenômeno.  

d 

Após o início do desenvolvimento do Nordeste, as migrações de origem nordestina, 
inclusive, diminuíram, pois a própria região começou a oferecer mais empregos  
e melhores condições econômicas. Selecionar essa alternativa demonstra que não  
foi ponderado o tempo histórico em que o fenômeno da migração aconteceu.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão tem como objetivo verificar a compreensão dos alunos acerca da industrialização 
e do desenvolvimento regional. Se os resultados, de modo geral, não forem suficientes, 
elabore na lousa uma lista com diversos fatores – atrativos e repulsivos –, dispostos 
aleatoriamente (sem classificá-los), que influenciam a instalação de empresas. Instrua  
os alunos a se dividirem em grupos de até cinco integrantes. Então, explique brevemente  
o que são fatores repulsivos e atrativos e peça a eles que organizem uma tabela que 
contemple os fatores atrativos de um lado e os repulsivos do outro. Finalizada a atividade, 
corrija-a construindo uma tabela final na lousa, de modo que os grupos participem de seu 
preenchimento indicando os fatores e explicando o motivo de a resposta estar correta ou 
incorreta. A atividade tem o propósito de possibilitar aos alunos a apreensão dos motivos 
que favorecem ou dificultam a instalação de uma indústria em determinado local.  
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9. Leia o trecho de notícia a seguir: 

As empresas da Zona Franca de Manaus (AM) voltaram a apresentar desempenho 

positivo e faturaram quase R$ 82 bilhões em 2017. A recuperação da economia somada 

à queda da inflação e dos juros impulsionaram a demanda e as vendas da região. Com a 

proximidade da Copa do Mundo, 2018 promete ser um ano de nova alta. 

GOVERNO DO BRASIL. Faturamento da Zona Franca de Manaus volta a crescer depois de dois anos. 23 abr. 2018, atualizado em 11 jul. 

2018. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/economia-e-financas/2018/04/faturamento-da-zona-franca-de-manaus-

volta-a-crescer-depois-de-dois-anos>. Acesso em: 6 out. 2018. 

O trecho da notícia diz respeito à Zona Franca de Manaus. Criada em 1967, trata-se de uma área 
de livre comércio na região Norte do Brasil. Essa área foi criada com o intuito de  

a) implantar um polo industrial na região Norte. 

b) reduzir os impactos da industrialização em outras partes do país. 

c) gerar emprego para a população indígena. 

d) atrair trabalhadores para além da fronteira norte do Brasil. 

 

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 C11/U4 

Justificativas 

a 
A zona Franca de Manaus foi criada com o objetivo de ser um polo industrial na região 
Norte do país. Houve uma tentativa de descentralizar a indústria brasileira.  

b 
A criação da Zona Franca de Manaus não teve como objetivo reduzir os impactos  
da industrialização em outras partes do país, já que esses impactos devem ser 
solucionados nas próprias regiões. 

c 
A Zona Franca de Manaus gerou empregos, mas sua criação não tinha por intuito gerar 
empregos para a população indígena, já que essas populações, em geral, têm outros 
tipos de ocupação e o foco principal era o desenvolvimento econômico da região.  

d 
A Zona Franca de Manaus não foi instalada próximo à fronteira, e sim no centro, 
na cidade de Manaus. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar se os alunos compreenderam o conteúdo acerca de 
industrialização, impostos e desenvolvimento regional. Caso o rendimento, em geral, tenha 
sido insatisfatório, peça aos alunos que se reúnam em grupos de até cinco integrantes e 
busquem notícias e reportagens sobre a Zona Franca de Manaus. Em seguida, discuta com 
eles a importância da área para o desenvolvimento da região Norte e do Brasil e oriente-os  
a construir um mural com essas notícias. A atividade ora proposta tem o propósito de 
promover a atualização dos alunos quanto ao conteúdo sobre a situação da Zona Franca.  

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

4º bimestre – Gabarito 

10. Analise a fotografia a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Parque Estadual dos Pirineus, Goiás (GO), 2011. 

A foto retrata uma paisagem típica do Cerrado brasileiro. Presente em diversos estados brasileiros, 
o Cerrado tem como característica 

a) se estender por todo o litoral brasileiro. 

b) se estender ao longo da linha do equador. 

c) ser o domínio climático mais seco do Brasil.  

d) fazer parte das formações vegetais do Sudeste. 

 

  



 

 

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 C12/U4 

Justificativas 

a 
Essa característica corresponde aos Mares de Morros, já que esse domínio 
morfoclimático ocupa as áreas litorâneas.  

b 
Essa característica corresponde à Floresta Amazônica, pois ela se localiza na região 
Norte, próximo à linha do equador. 

c 
Essa característica corresponde à Caatinga, visto que esse domínio morfoclimático 
ocupa a única região semiárida do Brasil.  

d 
Parte das formações vegetais do Cerrado estão localizadas na região Sudeste, como  
em Minas Gerais.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão objetiva aferir o entendimento dos alunos acerca da biodiversidade no Brasil.  
Caso o rendimento, de modo geral, tenha sido insuficiente, peça aos alunos que se dividam 
em cinco grupos, com uma quantidade semelhante de membros em cada um. Designe um 
dos seguintes temas para cada grupo: Florestas Tropicais, Cerrado, Caatinga, Campos Sulinos 
e Mata de Araucária. Oriente os grupos a fazer uma pesquisa sobre esses temas e informe-os 
de que farão uma apresentação para os demais colegas. Na aula seguinte, verifique o que  
os alunos pesquisaram e dê dicas para que eles possam aprimorar o trabalho. Durante as 
apresentações, faça interferências e questionamentos de modo a reforçar as características 
de cada domínio morfoclimático. Essa atividade visa propiciar aos alunos o aperfeiçoamento 
do conhecimento sobre as principais formações vegetais do Brasil.  

 


