
Proposta de acompanhamento da aprendizagem – Avaliação 
Componente Curricular: Geografia
Ano: 6º
Bimestre: 3º

NOME: ________________________________________________________________________________________________

ANO E TURMA: __________________________________NÚMERO: __________ DATA: __________________________

1. Observe a imagem e marque com X a alternativa que a descreve e explica corretamente a relação entre 
pressão atmosférica e altitude. 

BILETSKIY/Shutterstock.com

Homem no topo de uma montanha.

a) A imagem apresenta uma pessoa na praia, a altitude é menor, assim como é menor a pressão 
atmosférica.
b) Nas montanhas, como mostra a imagem, a altitude é elevada, por isso a pressão atmosférica é menor.
c) Nas planícies litorâneas, representadas na imagem, a altitude é elevada e a pressão atmosférica 
também é maior.
d) Em maiores altitudes, como a área mostrada na imagem, a pressão atmosférica também é maior.

2. A atmosfera é uma camada gasosa que envolve o planeta Terra em virtude da força da gravidade. Ela é 
formada por muitos gases, entre eles o oxigênio, o nitrogênio e o gás carbônico. 

De acordo com o que você aprendeu, apresente a importância da atmosfera para o planeta Terra. 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Material disponibilizado em licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC – 4.0 International). Permitida a 
criação de obra derivada com fins não comerciais, desde que seja atribuído crédito autoral e as criações sejam licenciadas sob os mesmos 
parâmetros.

133



3. Analise os climogramas a seguir, relacione-os aos tipos de clima e marque um X na afirmativa correta.
Imagem I

Climograma da cidade 1

Fonte: Serviço meteorológico da cidade.

Imagem II
Climograma da cidade 2

Ilustrações: Gilberto Alicio

Fonte: Serviço meteorológico da cidade.

a) Imagem II: clima subtropical, com altas temperaturas e baixo índice pluviométrico.
b) Imagem II: clima semiárido, com alto índice pluviométrico e elevadas temperaturas ao longo do ano.
c) Imagem I: clima subtropical, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano e baixas temperaturas no 
inverno.
d) Imagem I: clima semiárido, com chuvas mal distribuídas ao longo do ano e elevadas temperaturas.
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4. A ilha de Madagascar localiza-se no sudeste africano e é banhada pelo oceano Índico. Considerada um 
dos paraísos tropicais, conta com belas praias e rica biodiversidade. Observe na foto uma paisagem de 
Madagascar.

Lenisecalleja.Photography/shutterstock.com

Ilha de Madagascar, África.

Sabendo que o clima predominante na ilha de Madagascar é o equatorial, marque um X na alternativa 
correta sobre esse clima e os tipos de vegetação que ele possibilita. 
a) O clima equatorial caracteriza-se por elevadas temperaturas e elevados índices pluviométricos, 
possibilitando a presença de florestas tropicais e equatoriais. 
b) O clima equatorial caracteriza-se por temperaturas muito baixas e as vegetações que ocorrem são a 
tundra e a taiga.
c) O clima equatorial caracteriza-se por um período de seca e altas temperaturas, possibilitando a 
formação de pradarias e estepes.
d) O clima equatorial caracteriza-se por altas temperaturas, chuvas mal distribuídas ao longo do ano e 
vegetação de floresta de araucárias e savanas.
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5. Observe o mapa dos tipos de clima do Brasil e apresente duas das principais características de cada um 
deles. 

Brasil: climas

E. Cavalcante

Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro, 2012. p. 99.

Clima equatorial:______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Clima tropical típico:___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Clima tropical úmido:__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Clima semiárido:______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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Clima subtropical:_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

6. Leia o texto a seguir.
As correntes marítimas são como “rios” de água salgada, dentro dos mares e oceanos, com 
salinidade, temperaturas e velocidades diferentes. Elas ocorrem por causa do movimento de 
rotação da Terra e são fundamentais para a sobrevivência da vida marinha e para a dinâmica 
climática do planeta, pois influenciam a temperatura e a umidade das massas de ar que atingem 
os continentes. 

Marque um X na opção que completa corretamente a frase abaixo.
As correntes marítimas quentes:
a) ao se deslocarem em regiões de clima frio, tornam as temperaturas baixas.
b) ao se deslocarem em regiões de clima quente, tornam o ar ainda mais frio.
c) ao se deslocarem em regiões de clima seco, tornam as temperaturas mais secas.
d) ao se deslocarem em regiões de clima frio, tornam as temperaturas mais elevadas.

7. Descreva um exemplo da relação existente entre altitude e vegetação.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

8. Os recursos hidrográficos sempre foram primordiais para o desenvolvimento da humanidade, como é o 
caso do rio Nilo, que com suas cheias fertiliza as terras egípcias, garantindo uma elevada produção de grãos 
e o desenvolvimento dessa sociedade. Com o decorrer do tempo, os rios passaram a ser utilizados para 
outras finalidades, como a geração de energia. 

Marque um X na alternativa que apresenta a usina que utiliza o recurso hídrico para gerar energia elétrica. 
a) Usina termoelétrica.
b) Usina hidrelétrica.
c) Usina eólica. 
d) Usina nuclear.
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9. Leia o texto a seguir.
Transporte hidroviário
Transporte hidroviário é o tipo de transporte aquaviário realizado nas hidrovias (são percursos 
pré-determinados para o tráfego sobre águas) para transporte de pessoas e mercadorias. As 
hidrovias de interior podem ser rios, lagos e lagoas navegáveis que receberam algum tipo de 
melhoria/sinalização/balizamento para que um determinado tipo de embarcação possa trafegar 
com segurança por esta via. 

BRASIL. Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Transporte aquaviário. 12 set. 2014. 
Disponível em: <http://www.transportes.gov.br/conteudo/52-sistema-de-transportes/1432-transporte-
aquaviario.html>. Acesso em: 18 ago. 2018.

Marque um X na principal característica de um rio para ser favorável à realização da navegação. 
a) Rio de planalto.
b) Rio com quedas d’água.
c) Rio de planície. 
d) Rio poluído.

10. Analise as fotografias.
Cidade do Panamá – Panamá Dobele – Letônia

SL-Photography/Shutterstock.com ULD photo life/Shuttersctock.com

Agora, compare as imagens e descreva a relação da sociedade com a natureza em cada uma delas. 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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Gabarito e orientações com base nas respostas dos alunos

1. Habilidade avaliada: Esta questão avalia a habilidade de compreender e relacionar a pressão atmosférica 
com a altitude.

Habilidade relativa à BNCC: (EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações 
vegetais.
Resposta: Alternativa B.
Caso o aluno marque a alternativa A, C ou D, provavelmente apresenta dificuldades em relacionar que nas 
praias a altitude é menor, porém a pressão atmosférica é maior, ou em compreender que em maiores 
altitudes a pressão atmosférica é menor, ou seja, inversamente proporcional. Retome o conteúdo e cite 
exemplos voltados ao esporte, como a necessidade de adaptação da seleção brasileira de futebol quando
se apresenta em jogos realizados na cidade de La Paz, capital da Bolívia, situada a 3700 metros de 
altitude. Para superar essa dificuldade, desenhe na lousa uma montanha e uma praia, apresente a altitude 
em metros e a pressão atmosférica em uma barra vertical que represente uma coluna de ar e comece na 
superfície de cada um desses locais, finalizando na mesma altitude no céu. Peça aos alunos que copiem 
o desenho no caderno e notem que a diferença no tamanho da coluna de ar indica maior e menor pressão 
atmosférica. 

2. Habilidade avaliada: Esta questão avalia a habilidade de apresentar a importância da atmosfera para o 
planeta Terra.

Habilidade relativa à BNCC: (EF06GE03) Descrever os movimentos do planeta e sua relação com a 
circulação geral da atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões climáticos.
Resposta: Espera-se que o aluno argumente que a atmosfera mantém grande parte das formas de vida no 
planeta; entre os gases que a compõem, o ozônio filtra a radiação solar nociva. Caso o aluno apresente 
uma resposta contrária a essa, retome o conteúdo e confeccione um modelo de atmosfera: coloque um 
balão de ar azul de tamanho pequeno dentro de um balão transparente de tamanho médio; com uma 
bombinha de ar, encha primeiro o balão azul e amarre-o, de modo que ele fique solto dentro do balão 
transparente. Depois, encha o balão transparente (ele deve ficar maior que o azul) e amarre-o. 
O resultado é o balão azul, em formato esférico, representando a Terra, e o balão transparente 
representando a atmosfera. 

3. Habilidade avaliada: Esta questão avalia a habilidade de interpretar os climogramas e relacioná-los aos 
tipos de clima.

Habilidade relativa à BNCC: (EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações 
vegetais.
Resposta: Alternativa D.
Caso o aluno marque a alternativa A, ele identifica o clima subtropical, mas provavelmente 
apresenta dificuldades em compreender as características desse clima. Desenhe na lousa o climograma 
do clima subtropical e comente que as barras em azul (use giz ou caneta azul) representam o índice 
pluviométrico. Caso o aluno marque a alternativa B ou C, provavelmente apresenta dificuldades em 
identificar os tipos de clima de acordo com a interpretação do climograma. Retome o significado do termo
“índice pluviométrico” e apresente o climograma dos tipos de clima estudados. Depois, entregue a ele 
uma folha com vários climogramas e peça que escreva as características de cada um, identificando os 
respectivos climas.
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4. Habilidade avaliada: Esta questão avalia a habilidade de compreender a relação condicionante entre os 
tipos de clima e os diferentes tipos de formações vegetais do planeta.

Habilidade relativa à BNCC: (EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações 
vegetais.
Resposta: Alternativa A.
Caso o aluno marque a alternativa B, C ou D, provavelmente apresenta dificuldades em compreender as 
características do clima equatorial e dos demais climas, assim como as vegetações que os representam. 
Retome o conteúdo utilizando os mapas de clima e vegetações do mundo. Apresente as características 
de cada um dos tipos de clima e imagens impressas ou digitais das vegetações que os representam. 
Divida em grupos os alunos que não apresentaram a resposta esperada e peça a eles que elaborem um 
cartaz apresentando cada tipo de clima e as vegetações predominantes em cada um. Leve jornais e 
revistas de recorte para que os alunos possam usá-los. Depois, os grupos devem apresentar e explicar 
seus cartazes para a sala, a fim de socializar o conhecimento.

5. Habilidade avaliada: Esta questão avalia a habilidade de apresentar as principais características dos 
climas encontrados no Brasil.

Habilidade relativa à BNCC: (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.
Resposta: Entre as respostas esperadas estão as opções a seguir. Clima equatorial: predominante na 
região Norte, próximo às áreas por onde passa a linha do equador, apresenta elevadas temperaturas e alto
índice pluviométrico ao longo do ano, ou seja, é chuvoso e quente. Clima tropical típico: encontrado no 
interior do Brasil, apresenta duas estações bem definidas, com invernos secos e temperaturas amenas e 
verões quentes e chuvosos. Clima tropical úmido: ocorre no litoral brasileiro e é influenciado pela 
proximidade do oceano Atlântico, com altas temperaturas e chuvas ao longo de todo o ano, concentradas 
principalmente no verão; no inverno as temperaturas costumam ser mais amenas. Clima semiárido: 
presente no sertão nordestino, caracteriza-se por elevadas temperaturas e chuvas mal distribuídas ao 
longo do ano, apresentando períodos de estiagem. Clima subtropical: presente na região Sul do Brasil, 
abaixo do Trópico de Capricórnio, apresenta verões quentes e invernos frios, podendo ocorrer geadas e 
até precipitação de neve. Caso o aluno demonstre dificuldades nas respostas, retome o conteúdo e 
proponha um jogo da memória, com os nomes dos climas e suas características.

6. Habilidade avaliada: Esta questão avalia a habilidade de identificar a interação entre o clima e as correntes 
marítimas.

Habilidade relativa à BNCC: (EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações 
vegetais.
Resposta: Alternativa D.
Caso o aluno marque a alternativa A ou C, provavelmente apresenta dificuldades em compreender que as 
correntes marítimas quentes influenciam as massas de ar quente. Retome o conteúdo e apresente o 
mapa de correntes marítimas, identificando as correntes marítimas quentes nas regiões tropicais e as 
correntes marítimas frias próximo às áreas polares. Caso o aluno marque a alternativa B, provavelmente 
apresenta dificuldades em relacionar a influência das correntes marítimas sobre o ar atmosférico dos 
locais por onde passam. Retome a explicação do conteúdo e registre na lousa que as correntes marítimas
quentes possibilitam o aquecimento das águas e, por isso, propiciam o aquecimento do ar atmosférico 
das áreas por onde passam.
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7. Habilidade avaliada: Esta questão avalia a habilidade de estabelecer a relação entre altitude do relevo e 
vegetação.

Habilidade relativa à BNCC: (EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações 
vegetais.
Resposta: Espera-se que o aluno compreenda que, quanto maior a altitude, menor a temperatura e, por 
isso, menor a existência de vegetação. Caso o aluno ofereça uma resposta diferente dessa relação, 
apresente imagens impressas ou digitais que mostrem a vegetação de taiga e depois a formação de gelo 
e neve nos topos das mais altas montanhas. É importante que o aluno compreenda que, em baixas 
temperaturas, a vegetação tem dificuldades para se desenvolver. Pode ser mencionado o exemplo da 
alface, que precisa ficar na geladeira para ter maior durabilidade, porém, se colocada no congelador, não 
resiste à temperatura. Outro exemplo, agora relacionado à baixa altitude, é a Mata Atlântica, uma 
vegetação densa e de grande porte que se encontra nas áreas litorâneas do Brasil e se desenvolve 
principalmente pela umidade vinda da proximidade com o oceano Atlântico.

8. Habilidade avaliada: Esta questão avalia a habilidade de compreender a relação entre a utilização dos rios 
e a produção de energia hidrelétrica.

Habilidades relativas à BNCC: (EF06GE06) Identificar as características das paisagens transformadas pelo
trabalho humano a partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização. 
(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.
Resposta: Alternativa B.
Caso o aluno marque as alternativas A, C ou D, provavelmente apresenta dificuldades em compreender os 
diferentes processos de geração de energia elétrica. Retome o conteúdo, pesquise e apresente quatro 
vídeos que explicam como ocorre a geração de energia por usinas hidrelétrica, eólica, termoelétrica e 
nuclear. Depois, solicite ao aluno que registre no caderno um resumo das diferentes formas de geração de
energia: a usina hidrelétrica (que, por meio do movimento da água, faz girar as turbinas e produz energia 
elétrica) é considerada uma fonte de energia limpa; geralmente é instalada nos rios de planalto, 
aproveitando as quedas d’água. A usina eólica é um aglomerado de aerogeradores, que produzem energia 
elétrica por meio do movimento do vento. A usina termoelétrica gera energia elétrica por meio da queima 
do carvão mineral, gás natural ou óleo diesel, que aquece as caldeiras com água, liberando o vapor d’água,
que faz mover as turbinas do gerador. A usina nuclear produz energia elétrica por meio da fissão do átomo
de urânio, que libera energia e esquenta a água dos reatores, os quais, por meio do vapor d’água, movem 
as turbinas, gerando energia.

9. Habilidade avaliada: Esta questão avalia a habilidade de compreender a utilização dos rios e hidrovias.
Habilidade relativa à BNCC: (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.
Resposta: Alternativa C.
Caso o aluno marque a alternativa A, B ou D, provavelmente apresenta dificuldades em relacionar a 
navegação com os rios de planície. Retome o conteúdo e apresente imagens impressas ou digitais de 
navegação no rio Amazonas, rio Madeira, rio Tocantins ou em rios do Pantanal, a fim de que o aluno 
identifique o que são rios de planície. Depois, apresente uma imagem do rio Iguaçu, no trecho de 
corredeiras e quedas d’água, como exemplo de rio de planalto, e solicite que o aluno reflita sobre a 
possibilidade de navegação nesse rio.

10. Habilidade avaliada: Esta questão avalia a habilidade de analisar as imagens e comparar a relação entre a
natureza e a sociedade.

Habilidade relativa à BNCC: (EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e 
os usos desses lugares em diferentes tempos.
Resposta: Espera-se que o aluno responda que, na imagem da Cidade do Panamá, a presença de 
elementos naturais é escassa, sendo representados por poucas árvores, o que torna difícil identificá-los. 
Deve ficar claro que o ser humano transformou o espaço geográfico de modo intenso, construindo 
grandes edifícios, avenidas e casas. Já a imagem da região de Dobele, na Letônia, apresenta uma 
paisagem composta de elementos naturais, embora também tenha sido modificada pelo ser humano, o 
que se observa pela formação das pastagens e pelas construções vistas no fundo da imagem. É uma 
paisagem rural. Caso o aluno apresente uma resposta distinta, faça a análise de outras imagens (digitais 
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ou impressas) na sala de aula e peça a ele que exponha os principais elementos de cada uma. Como 
tarefa, solicite a ele que recorte de jornal ou revista uma paisagem que exemplifique a intervenção da 
sociedade na natureza. Adicionalmente, peça que elabore um texto apresentando as características da 
paisagem. 
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Grade de correção
Geografia – 6º ano – 3º bimestre

Aluno(a):

Turma: Número: Data:

Professor(a):

Legenda de desempenho: Desenvolveu totalmente (DT); Desenvolveu parcialmente (DP); Não 
desenvolveu (ND).

Questão Resposta do aluno Desempenho Observações
DT DP ND

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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