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Conteúdos 
A pele e seus anexos:  
A pele como proteção.  
As glândulas sudoríparas e o controle da temperatura.  
Sistema nervoso.  
Agravos à saúde, ocasionados pelo uso de fumo, de álcool, medicamentos e outras drogas. 
 
Eixo temático 
Corpo humano e saúde. 
 
Expectativas de aprendizagem 

 Identificar a pele como um dos maiores órgãos do nosso corpo e reconhecer suas funções nos processos 
de regulação da temperatura do corpo e recepção de estímulos externos.  

 Entender a pele humana como uma barreira entre o ambiente interno e o externo ao corpo com a 
função de proteção que, associada às substâncias presentes no suor, lágrimas e sebo, dificulta a entrada 
de microrganismos.  

 Relacionar puberdade e aumento da produção de óleos com espinhas e acne.  

 Identificar práticas adequadas de higiene e proteção da pele aos agravos do ambiente como, a poluição 
e o excesso de exposição ao sol.  

 Compreender o funcionamento do sistema nervoso humano, relacionando o efeito das drogas na 
alteração da saúde. 

 Identificar como cada grupo de drogas altera a percepção dos estímulos ambientais e sua interpretação 
pelo sistema nervoso.   

 Conhecer os critérios históricos, econômicos e sociais determinantes na classificação das drogas em 
lícitas e ilícitas. 

 
 
 
 
 
 

MATERIAL DO PROFESSOR 
8º ANO ENSINO FUNDAMENTAL / 3º BIMESTRE/2018 
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ATIVIDADES 
 
1. A camada mais externa da epiderme é formada por células mortas com grande quantidade de um tipo de 
proteína no citoplasma, chamada de 
 
(A) quitina.                         
(B) queratina.                        
(C) hipoderme. 
(D) células epiteliais. 

Disponível em: <http://atividadesdiversasclaudia.blogspot.com/2011/11/avaliacao-de-ciencias-corpo-humano-e.html>. Acesso em: 
05 jun. 2018 (adaptado). 

Gabarito: B 
Comentário 
A queratina é uma proteína que impermeabiliza o corpo, é encontrada na epiderme. Ela evita a perda de 
água e o protege contra a desidratação.  
 
2. O suor ajuda a manter o equilíbrio da temperatura do corpo, além de eliminar substâncias presentes na 
pele. O suor é produzido pelas glândulas 
 
(A) sebáceas. 
(B) do hipotálamo. 
(C) sudoríparas. 
(D) do suor. 

Disponível em: <http://atividadesdiversasclaudia.blogspot.com/2011/11/avaliacao-de-ciencias-corpo-humano-e.html>. Acesso em: 
05 jun. 2018 (adaptado). 

Gabarito: C 
Comentário 
O suor é a secreção produzida pelas glândulas sudoríparas que, além de garantir a eliminação de algumas 
substâncias do corpo, promove o resfriamento corporal. 
 
3. A pele possui algumas estruturas especializadas que auxiliam em diversas funções do corpo. Essas 
estruturas são os chamados anexos da pele e incluem os pelos, unhas e glândulas sebáceas e sudoríparas.  
Sobre as glândulas, marque a alternativa correta. 
 
(A) As glândulas sebáceas produzem o chamado sebo, substância que não apresenta função conhecida. 
(B) As glândulas sebáceas possuem a função principal de lubrificar pele e pelos. 
(C) As glândulas sudoríparas são responsáveis por eliminar o suor, que aumenta a temperatura do corpo. 
(D) As glândulas sebáceas e sudoríparas são exemplos de glândulas endócrinas, ou seja, que eliminam sua 
secreção na corrente sanguínea. 
Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-pele.htm#questao-2>. Acesso em: 05 

jun. 2018. 
Gabarito: B 
Comentário 
As glândulas sebáceas produzem uma substância conhecida popularmente por sebo, que possui por função 
principal a lubrificação de pelos e da 
 
4. Podemos dividir a pele em duas camadas principais: epiderme e derme. A camada mais superficial é a epiderme, 
que é formada por tecido 
 
(A) conjuntivo. 
(B) muscular. 
(C) nervoso. 
(D) epitelial. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-as-camadas-pele.htm>. 
Acesso em: 06 jun. 2018. 
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Gabarito: D 
Comentário 
A epiderme é formada por tecido epitelial vascularizado e possui células justapostas. 
 
5. Qual a importância da pele? 
Sua importância está principalmente na proteção. É uma das barreiras naturais contra agentes estranhos 
ao corpo humano. Além da proteção, impede o excesso de evaporação da água, regula a temperatura do 
corpo, produz vitamina D e detecta sinais como a temperatura e a dor. 
 
6. O sistema tegumentar tem como principal função proteger nosso corpo da invasão de microrganismos. 
Quais são os componentes desse sistema? 
 
(A) Pele e anexos (pelos, unhas, glândulas sudoríparas e sebáceas).  
(B) Pele e glóbulos brancos e vermelhos.  
(C) Pelos e esqueleto. 
(D) Pele e músculos.  
Disponível em: <http://www.universiaenem.com.br/sistema/faces/pagina/publica/conteudo/atividade.xhtml?redirect=90706842984591897523735 

2148&e=1>. Acesso em: 06 jun. 2018 (adaptado). 

Gabarito: A 
Comentário 
O sistema tegumentar é composto pela pele e anexos (glândulas, unhas, cabelos, pelos e receptores 
sensoriais) e tem importantes funções, sendo a principal agir como barreira, protegendo o corpo da invasão 
de microrganismos e evitando o ressecamento e perda de água para o meio externo. 
 
7.Observe a charge que segue:  
 
Níquel Náusea – Fernando Gonsales 
 

 
Os materiais citados nesta charge aumentam a proteção da pele contra os problemas provocados pela 
radiação solar, diminuindo também o risco do desenvolvimento de câncer de pele. Mesmo que tais 
materiais não estejam disponíveis, o nosso organismo ainda dispõe de um mecanismo inato que protege a 
pele, produzindo 
 
(A) mielina.  
(B) melanina.  
(C) serotonina. 
(D) adrenalina. 

Disponível em: <https://enem.estuda.com/questoes/?resolver=&prova=&q=&inicio=7&q=&cat=6&subcat%5B%5D=376&dificuldade=>. Acesso em: 
06 jun. 2018 (adaptado). 

Gabarito: B 
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Comentário 
A melanina é uma proteína que contribui para a coloração da pele e evita danos da radiação ultravioleta ao 
nosso DNA. 
 
8.(UFMG) Observe o esquema a seguir de um corte transversal de pele: 
 

 
 
Indique o nome e a função das estruturas enumeradas.  
1- Pelo: proteção, ajuda no controle de temperatura.  
2- Epiderme: impede a entrada da maioria das bactérias, vírus e outras substâncias estranhas no 
organismo. A epiderme (juntamente com as outras camadas da pele) também protege os órgãos internos, 
os músculos, os nervos e os vasos sanguíneos contra qualquer tipo de trauma. 
3- Glândula sebácea: secretam sebo nos folículos pilosos. O sebo é um óleo que mantém a pele úmida e 
macia, agindo como uma barreira contra substâncias estranhas. 
4- Glândula sudorípara: produzem suor em resposta ao calor e estresse. 
 
9. A acne atinge com maior frequência os adolescentes, independentemente do sexo, uma das causas é 
 
(A) a elevação de hormônios androgênicos, como a testosterona, que gera um aumento na produção de 

sebo pelas glândulas sebáceas. 
(B) o aumento dos hormônios aumenta a produção de suor no organismo, estimulando a produção do 

sebo. 
(C) a diminuição de hormônios androgênicos, como a testosterona, que gera um aumento na produção de 

sebo pelas glândulas sebáceas. 
(D) a elevação de hormônios em mulheres, como a progesterona, que gera um aumento na produção de 

sebo pelas glândulas sebáceas. 
Gabarito: A 
Comentário 
O surgimento da acne está relacionado com a quantidade de hormônios sexuais masculinos, pois eles 
promovem um aumento na produção de sebo, que está diretamente associado à formação da lesão. A acne 
atinge tanto homens quanto mulheres, pois ambos produzem hormônios sexuais masculinos, também 
chamados de andrógenos. 
 
10. Na puberdade os hormônios, especialmente a testosterona, intensificam a atividade das glândulas 
sebáceas, tendo a acne como consequência mais visível. Explique como ocorre esse processo inflamatório. 
Este processo inflamatório ocorre pela obstrução dos canais das glândulas de gordura da pele, formando 
erupções conhecidas como espinhas. 
 
11. A pele e seus anexos estão em contato direto com inúmeros organismos, como fungos, bactérias, 
insetos, ácaros e outros que podem causar danos a nossa saúde. Cite alguns cuidados necessários para 
evitar as micoses. 
Para evitar as micoses, é necessário manter a pele sempre seca, não usar objetos de outras pessoas, como 
toalha, bonés etc. 
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12. (UECE) Banho de sol é benéfico à saúde, em certas horas do dia. Outrora, as pessoas davam prioridade 
às aparências sem atentar para a saúde. Exemplo disso, era a exposição indiscriminada ao Sol para obter 
bronzeamento. Hoje em dia, verifica-se um cuidado maior com a pele, por meio do uso de protetores 
solares. 
 
Esta prática protege o corpo contra os raios 
 
(A) ultravioleta, causadores de melanoma. 
(B) infravermelhos, causadores de leucemia. 
(C) ultravioleta, causadores de leucemia. 
(D) infravermelhos, causadores de melanoma. 
Gabarito: A 
Comentário 
Os raios ultravioletas B (UVB) são considerados os maiores causadores de melanoma, pois são eles que 
levam à formação de queimaduras solares e geram danos e alterações aos cromossomos. 
 
13. “Na nossa pele há um tipo de célula conhecida como melanócito, que é responsável pela produção e 
acúmulo de melanina. Apesar de parecer nome de menina charmosa, a melanina é um pigmento. Isso quer 
dizer que ela dá a coloração típica de cada indivíduo. ” 

Disponível em: <http://chc.cienciahoje.uol.com.br/revista/revista-chc-2009/208/ai-ui-estou-
ardendo/?searchterm=cor%20da%20pele.>. Acesso em: 06 jun. 2018. 

 
Diante dessa informação, assinale a alternativa que explica a razão pela qual nossa pele escurece quando 
em contato com o Sol. 
 
(A) As células se agregam e morrem. 
(B) As células incham e se hidratam. 
(C) As células se reproduzem rapidamente. 
(D) A produção de melanina aumenta e o resultado é o bronzeado. 

Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/1190321/DLFE-208007.pdf/1.0>. Acesso em: 06 jun. 2018 (adaptado). 

Gabarito: D  
Comentário 
Quando a pele é exposta à radiação solar, a produção de melanina aumenta como forma de nos proteger 
dos raios, e o resultado é o bronzeado, a mudança da cor da pele da pessoa. 
 
14. O sistema nervoso central é responsável por receber e transmitir informações para todo o organismo. 
Observe a imagem. 

 
Disponível em: <http://www.maedeguri.com.br/um-alerta-para-meningite-e-motivo-para-panico/>. Acesso em: 18 jun.2018. 

 
 
 
 
 
 

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/revista/revista-chc-2009/208/ai-ui-estou-ardendo/?searchterm=cor%20da%20pele
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/revista/revista-chc-2009/208/ai-ui-estou-ardendo/?searchterm=cor%20da%20pele
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Os principais componentes do Sistema Nervoso Central (SNC), representados pelo número 1 e 2 são 
 
(A) encéfalo e medula espinhal. 
(B) cabeça e membros. 
(C) cabeça e tórax. 
(D) ossos e órgãos. 
Gabarito: A 
Comentário 
O Sistema Nervoso Central (SNC) é a parte do sistema nervoso formada pelo encéfalo e pela medula 
espinhal. O encéfalo está contido no interior da caixa craniana e a medula espinhal, no interior da coluna 
vertebral. 

Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/sistema-nervoso-central.htm>. Acesso em: 10 jun.2018 
(adaptado). 

 
15. O sistema nervoso é responsável pela maioria das funções de controle em um organismo, coordenando 
e regulando as atividades corporais.  
 
Os anestésicos, largamente usados pela medicina, têm a capacidade de 
 
(A) bloquear a vontade de comer e aumenta a sensação de dor e a capacidade de movimento. 
(B) bloquear a percepção local de sensações como a dor e a capacidade de promover o movimento. 
(C) desbloqueia o sistema de sensibilidade das sensações como a alegria e a capacidade de sorrir. 
(D) desbloqueia o sistema urinário fazendo com que haja maior produção de urina. 
Gabarito: B 
Comentário 
Para que ocorra a transmissão do impulso nervoso deve ocorrer as sinapses entre os neurônios. São elas que 
fazem a conexão entre células vizinhas, dando continuidade à propagação do impulso nervoso por toda a 
rede neuronal. Os anestésicos ao agir nas sinapses impedem que o impulso se propague de uma célula para 
outra, não propagando a sensação de dor. 
 
16. Um homem alcoolizado, como consequência, sofre efeitos  
 
(A) estimulantes e depressores. 
(B) estimulantes e de euforia. 
(C) depressores e de euforia. 
(D) perturbadoras e estimulantes. 
Gabarito: A 
Comentário 
O cérebro de um homem alcoolizado sofre efeitos danosos começando com os efeitos estimulantes (a 
alegria inicial, a desinibição), depois com os efeitos depressores (o descontrole, a falta de coordenação 
motora e de autocontrole).  
 
17. Todas aquelas substâncias que alteram o metabolismo dos seres vivos são consideradas drogas. 
Diferentes tipos de drogas também apresentam efeitos diferentes em nosso organismo, principalmente em 
nosso sistema nervoso. Diferencie o efeito de cada um dos tipos de drogas assinalados a seguir. 
 
a) Drogas estimulantes. 
b) Drogas depressoras. 
c) Drogas alucinógenas. 
a) Drogas estimulantes são capazes de ativar o cérebro, aumentando a atividade mental. Dessa forma o 
cérebro trabalha de forma mais acelerada e consome mais energia. 
b) Drogas depressoras diminuem a atividade cerebral, causando redução da atenção, da concentração, da 
tensão emocional e da capacidade intelectual. 
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c) Drogas alucinógenas alteram o funcionamento do cérebro modificando nossa percepção da realidade. O 
cérebro passa a funcionar de forma desordenada. 

Disponível em: <http://www.joseferreira.com.br/blogs/ciencias/2013/dezembro/8o-ano-atividades-sistema-nervoso-drogas-e-
medicamentos-7a-serie-vol-3-cap-8b/atividades-sistema-nervoso-drogas-e-medicamentos-7a-serie-vol.-3-cap.-8b-

gabarito.doc+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 16 jun.2018 (adaptado). 

 
18.O principal componente do cigarro que causa dependência é  
 
(A) o filtro do cigarro. 
(B) a fumaça. 
(C) a nicotina. 
(D) o fumo. 
Gabarito: C 
Comentário 
A nicotina estimula a produção do hormônio do prazer, fazendo com que a pessoa sinta necessidade de 
fumar, causando dependência. 
 
19.Bebidas alcoólicas são drogas consideradas lícitas, pois sua comercialização é permitida. Como toda 
droga, este tipo de bebida causa diversos problemas em nosso organismo. Sobre este assunto responda: 
 
a) Quais os problemas que o álcool pode causar em nosso organismo? 
b) Além dos problemas causados ao nosso corpo quais outros problemas o álcool pode causar? 

Disponível em: <https://brainly.com.br/tarefa/7346869>. Acesso em: 06 jun. 2018 (adaptado). 

 
a) O álcool traz problemas no funcionamento adequado do sistema nervoso, assim a pessoa apresenta 
quadro de embriaguez: tontura, desorientação, diminuição dos reflexos. Além disso, o álcool pode 
prejudicar o funcionamento do fígado. 
b) Como o álcool provoca mudanças no comportamento, pessoas que fazem uso desse tipo de droga pode 
se tornar mais violentas ou provocar acidentes por falta de atenção (como em situações de embriaguez do 
trânsito). Dessa forma, outras pessoas que não fazem uso da droga podem ser prejudicadas por quem o faz. 

Disponível em: <https://brainly.com.br/tarefa/7346869>. Acesso em: 06 jun 2018 (adaptado). 
 
20. Hoje no Brasil, o consumo de álcool pelos adolescentes cada vez mais cedo, é causa de grande 
preocupação. É estimado que 25% dos adolescentes bebem quantidades perigosas de bebidas alcoólicas. O 
uso precoce do álcool (por volta dos 13 anos) antecipa a ocorrência de problemas sérios de saúde, como: 
hepatite alcoólica, gastrite, síndrome de má absorção, hipertensão arterial, acidentes vasculares, 
cardiopatias, diferentes tipos de câncer (esôfago, boca, garganta, cordas vocais, intestinos), pancreatite e 
polineurite alcoólica. 

Disponível em: <http://www.erbsaude.com.br/o-progressivo-aumento-uso-de-alcool-pelo-adolescente-e-seus-riscos/>. Acesso em: 
13 maio 2018 (adaptado). 

 
As bebidas alcoólicas podem ser classificadas como 
 
(A) perturbadoras e ilegais. 
(B) estimulantes e ilegais. 
(C) depressoras e legais. 
(D) mistas e legais. 
Professor (a), essa atividade tem como objetivo conhecer os critérios históricos, econômicos e sociais 
determinantes na classificação das drogas em lícitas e ilícitas. 
Gabarito: C 
Comentário 
As drogas depressoras do sistema nervoso central são drogas que apresentam uma diminuição das 
atividades cerebrais de seu usuário, deixando-o mais devagar, desligado e alheio; menos sensível aos 
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estímulos externos. Algumas dessas drogas depressoras são: bebidas alcoólicas, inalantes/solventes, 
soníferos, ansiolíticos, antidepressivos e morfina. 
 
21.“Uma estudante de 18 anos morreu em março deste ano depois de inalar gás de buzina”. A buzina é feita de 
um gás composto de butano e propano, derivados do petróleo. Esses gases são encontrados também no isqueiro, 
geladeira e ar-condicionado. No organismo pode causar náuseas, vômitos, asfixia e no sistema nervoso pode 
causar euforia, desmaio, convulsão e alucinações. Como entra em uma temperatura muito baixa (cerca de -20°C) 
queima o sistema respiratório, pode causar edema pulmonar e no coração, agir nos músculos e causar arritma e 
infarto. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2016/03/jovem-morre-depois-de-inalar-
gas-de-buzina-em-festa-em-rio-preto.html>. Acesso em: 13 maio 2018 (adaptado). 

 
Os gases da buzina podem ser classificados como drogas 
 
(A) mistas e ilegais. 
(B) depressoras e ilegais. 
(C) estimulantes e legais. 
(D) perturbadoras e legais. 
Gabarito: D 
Comentário 
As drogas Perturbadoras são aquelas com efeito alucinógeno, acelerando o funcionamento do cérebro além 
do normal, causando perturbações na mente do usuário. Como exemplos dessas drogas temos: LSD 
(sintetizadas a partir do ácido lisérgico), a maconha e o haxixe (produto e subproduto extraídos da planta 
Cannabissativa) e os solventes orgânicos (cola de sapateiro). Os gases propano e butano, derivados do 
petróleo e presentes na buzina, podem ser classificados como drogas perturbadoras do sistema nervoso central, 
pois apresentam efeitos alucinógenos e eufóricos. Devido ao fato da buzina poder ser comprada facilmente 
por qualquer pessoa, esta droga pode ser classificada como lícita. É imprescindível o conhecimento dos 
malefícios e perigos desta droga que está sendo comumente utilizadas pelos jovens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATER 
 
Conteúdos 
Espaços mundiais e problemas ambientais no mundo. 
Recursos naturais, energia e fontes energéticas. 
 

Eixo temático 
Social – Cartográfico – Físico territorial.  

 
Expectativas de aprendizagem 

 Relacionar os problemas ambientais locais com os regionais e mundiais e produzir textos de opinião apontando 
alternativas para diminuir e/ou evitar os impactos ambientais locais. 

 Desenvolver noções básicas e distinguir energia de fontes energéticas. 
 Entender o que são recursos naturais e distinguir recursos naturais de fontes energéticas. 
 Compreender e analisar a atuação dos órgãos governamentais responsáveis pela distribuição e consumo dos 

recursos hídricos no país e posicionar-se perante estas questões. 
 Perceber a influência das ações antrópicas, dos interesses comerciais e financeiros na alteração das paisagens 

mundiais.  

 Reconhecer as diferentes fontes de energia no mundo e n o Brasil e suas relações com as questões ambientais da 
atualidade. 

 Problematizar a questão dos recursos hídricos no planeta, suas diferentes formas de apropriação e distribuição e 
as consequências sociais e ambientais desse processo. 

 Reconhecer as diferentes fontes de energia no mundo e no Brasil e suas relações com as questões ambientais da 
atualidade. 

 Reconhecer as fontes alternativas de energia locais e globais e posicionar-se quanto à defesa de uso em escala 
local e global. 

 Analisar a produção e o consumo brasileiro de energia e entender as políticas públicas que regulam o uso 
energético no país. 

 Refletir sobre questões de dependência e independência do Brasil em relação às fontes energéticas e produção de 
energia na América do Sul, no continente americano e no Mundo. 

 Entender a questão ambiental e de consumo de energia na vida prática e refletir sobre a postura individual e 
coletiva diante destas questões. 

 Compreender os conflitos entre a necessidade de preservação da natureza e do uso de seus recursos. 

MATERIAL DO PROFESSOR 
8º ANO ENSINO FUNDAMENTAL / 3º BIMESTRE/2018 

CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 
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ATIVIDADES 
 
Observe as imagens e responda a atividade 1. 
 

    
Disponível em: <https://alunosonline.uol.com.br/upload/conteudo_legenda/2f2b8cd28cb0afb5555d56e823faf794.jpg; 

https://s1.static.brasilescola.uol.com.br/artigos/98ceccd87c52452c00535bf0b5b33ddc.jpg?i=https://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/imag
es/98ceccd87c52452c00535bf0b5b33ddc.jpg&w=600&h=350&c=FFFFFF&t=1; https://www.colegioweb.com.br/wp-

content/uploads/2014/03/Recursos-naturais-renov%C3%A1veis.jpg>. Acesso 26 jun. 2018. 

1. Responda:  
 
a. Quais são os recursos apresentados nas imagens? Defina-os. 
As imagens apresentam os recursos naturais. São aqueles obtidos da natureza e usados para construir o mundo ao 
nosso redor.  
b. Onde esses recursos são utilizados? 
Os recursos naturais são utilizados como matérias-primas retiradas da natureza para serem transformadas de acordo 
com as atividades desenvolvidas na indústria. 
DG6 – Interpretar mapas, imagens, gráficos e tabelas. 
Expectativa de aprendizagem 
• Entender o que são recursos naturais e distinguir recursos naturais de fontes energéticas 
 
Observe a imagem e responda as atividades 2 a 4. 

 
Disponível em:  <https://www.ageradora.com.br/tipos-e-fontes-de-geracao-de-energia-eletrica/>. Acesso em: 22 jun. 2018 (adaptada). 

 
2. Responda: 
 
a. Qual assunto a imagem apresenta?  
Apresenta fontes de energia. 
b. Quais as fontes de energia demonstradas na imagem? 
Os tipos de fontes de energia são: nuclear, combustíveis fósseis, eólica, solar, hidrelétrica e biomassa. 
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DG6 - Interpretar mapas, imagens, gráficos e tabelas. 
Expectativa de aprendizagem 
• Entender o que são recursos naturais e distinguir recursos naturais de fontes energéticas. 
 
3. Qual a diferença entre recursos naturais e fontes de energia?  
Os recursos naturais são tirados de forma direta ou indireta da natureza, ou seja, são matérias-primas. As fontes de 
energia são recursos naturais ou artificiais que são usados para produzir energia.   
DG6 - Interpretar mapas, imagens, gráficos e tabelas. 
Expectativa de aprendizagem 
• Entender o que são recursos naturais e distinguir recursos naturais de fontes energéticas 
 
4. As fontes naturais ou fontes de energia primária são classificadas em dois tipos. Quais são? 
São classificadas em fontes de energia renováveis e não renováveis. São recursos renováveis aqueles que não se 
esgotam rapidamente, apresentando capacidade de renovação, tais como o solo, a água, o sol, os vegetais e as 
florestas. São recursos não renováveis aqueles que são considerados finitos, ou seja, que se esgotarão à medida que 
forem explorados. Exemplos: minerais em geral (ouro, prata, cobre etc.), petróleo, entre outros. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-recursos-naturais.htm#resposta-1385 > 
Acesso em: 20 jun. 2018 (adaptado). 

DG6 - Interpretar mapas, imagens, gráficos e tabelas. 
Expectativa de aprendizagem 
• Entender o que são recursos naturais e distinguir recursos naturais de fontes energéticas. 
 
5. Relacione a segunda coluna conforme os itens enumerados na primeira. 
 
(1) Recursos Renováveis 

(2) Recursos Não Renováveis 

 (        ) Ouro 
 (        ) Diamante  
 (        ) Solo 
 (        ) Água 
 (        ) Vegetais 
 (        ) Luz solar 
 (        ) Petróleo 
 (        ) Florestas 

Solução: 2 – 2 – 1 – 1 – 1 – 1 – 2 – 1.  
DG33 - Relacionar as mudanças ambientais globais às alterações nas dinâmicas socioambientais. 
Expectativa de aprendizagem 

 Identificar recursos naturais renováveis e não-renováveis no Brasil e no mundo.  
 
 
Leia e responda as atividades 6 e 7. 

 
Disponível em: <http://meo-petroleo.blogspot.com/2008/11/o-grfico-seguinte-mostra-percentagem-da.html>. Acesso em: 22 jun. 2018. 

 
6. O gráfico apresenta a percentagem da utilização dos recursos energéticos. Qual é o recurso mais usado e o menos 
utilizado?  
A principal fonte energética utilizada nos países industrializados é o petróleo com 39% e a menos utilizada é a Energia 
Nuclear com 6%. 
DG6 -  Interpretar mapas, imagens, gráficos e tabelas. 
Expectativa de aprendizagem 
• Entender o que são recursos naturais e distinguir recursos naturais de fontes energéticas. 
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7. Retire do gráfico uma fonte de energia não-renovável, que é essencial para a vida humana e para as indústrias. Dê 
exemplos de sua utilização. 
Uma fonte de energia não renovável essencial para a vida humana e para as indústrias apresentada no gráfico é o 
petróleo. São alguns exemplos de sua utilização: plástico, piche para asfalto, combustíveis (gasolina e diesel), dentre 
outros. 
DG6 - Interpretar mapas, imagens, gráficos e tabelas. 
Expectativa de aprendizagem 
• Entender o que são recursos naturais e distinguir recursos naturais de fontes energéticas. 
 
Observe a imagem e leia o texto para responda a atividade 8. 
 

 
Imagem: Reprodução/Aneel 

 
A importância do uso da água na produção energética advém da própria relevância da água em escala geral, 

já que esta é o recurso mais abundante em todo planeta Terra. Os recursos hídricos estão presentes em todo o 
mundo, embora não de forma homogênea, dispostos em oceanos, calotas polares, rios, lagos e aquíferos. Quando o 
assunto é água, o Brasil é um país privilegiado, pois concentra importantes reservatórios. 

Disponível em: <https://www.estudopratico.com.br/energia-hidreletrica-vantagens-e-desvantagens/>.  Acesso em: 19 jun. 2018 (adaptado). 

 
8. Responda. 
 
a. Quais são os três maiores produtores de energia hidrelétrica? 
Os três maiores produtores de energia hidrelétrica são: China, Rússia e Brasil.  
b. Cite uma vantagem da construção de barragens para a geração de energia a partir das hidrelétricas. 
Entre as vantagens podemos citar, inicialmente, que a água é um recurso renovável – desde que seja garantida a 
preservação das nascentes dos rios. Em segundo lugar, está o fato de que o seu custo é bem inferior ao de outros tipos 
de usinas, como as termelétricas, as eólicas e as nucleares. Podemos destacar ainda que as hidrelétricas não 
contribuem para a geração de poluentes na atmosfera, a exemplo das termelétricas. 

Disponível em: <https://geografiacriticanaveia.wordpress.com/2015/10/20/a-maiores-usinas-hidreletricas-do-brasil/>. Acesso em: 26 jun. 2018 
(adaptada). 

DG6 – Interpretar mapas, imagens, gráficos e tabelas.  
Expectativa de aprendizagem 

 Problematizar a questão dos recursos hídricos no planeta, suas diferentes formas de apropriação e distribuição e as 
consequências sociais e ambientais desse processo. 
 
9. As hidrelétricas são um exemplo da intervenção do homem sobre a natureza. Quais são as consequências 
ambientais da construção de barragens para a produção de energia? 



13 
 

Uma das consequências da construção de barragens em hidrelétricas é a grande área ocupada. Em caso de áreas 
florestais, a inundação gera a morte de parte da floresta, que, ao decompor-se, emite CO2 e outros gases na 
atmosfera. Além disso, a área ocupada pode ser habitat de comunidades indígenas e populações tradicionais, que 
veem nesse espaço não somente um local de moradia, mas também um espaço afetivo, longe do qual dificilmente irão 
se adaptar. 
DG33 - Relacionar as mudanças ambientais e globais às alterações na dinâmica socioambientais. 
Expectativa de aprendizagem 

 Perceber a influência das ações antrópicas, dos interesses comerciais e financeiros na alteração das paisagens 
mundiais.  
 
10. Apesar das muitas críticas e oposições, as usinas hidroelétricas são amplamente empregadas em países com 
elevado potencial hidráulico, tais como o Brasil, Estados Unidos, Rússia e China. Uma das vantagens de sua utilização 
em comparação com outras fontes de energia é 
 
(A) a remoção quase nula da vegetação circundante. 
(B) a utilização de fonte de energia gratuita e renovável. 
(B) o maior grau de conservação dos ecossistemas locais. 
(C) a maior geração de empregos em todo o seu processo produtivo. 
Gabarito: B 
DG33 – Relacionar as mudanças ambientais globais às alterações nas dinâmicas socioambientais. 
Expectativa de aprendizagem 

 Refletir sobre questões de dependência e independência do Brasil em relação às fontes energéticas e produção de 
energia na América do Sul, no continente americano e no Mundo. 

Comentário 
Esclareça aos estudantes que, apesar de ser uma fonte de energia gratuita e renovável, é criticada, pois a construção 
das hidrelétricas geram impactos ambiental e social. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-energia-hidreletrica.htm#resposta-821> 
Acesso em: 22 jun. 2018 (adaptada). 

 
Leia o texto e responda a atividade 11. 
  
 "Se cada pessoa da Terra tivesse computador, celular e carro, consumisse a mesma quantidade de água, de cereais 
e de energia que os americanos, seria preciso quatro planetas para dar conta do recado.” 

(Revista Isto É, n. 1719, 11 set. 2002. p. 75.) 

 
11. (UEL) Com base no texto e nos conhecimentos sobre a apropriação de bens de consumo e recursos no mundo 
atual, é correto afirmar: 
 
(A) O padrão de consumo norte-americano é sustentável pelo fato de os Estados Unidos possuírem recursos próprios 

em quantidade suficiente para atender sua demanda. 
(B) As bases do padrão de consumo norte-americano são a sustentabilidade, o conservacionismo e o 

preservacionismo ambiental. 
(C) Para atingir uma economia sustentável, o padrão de consumo norte-americano deve ser disseminado entre os 

diferentes povos. 
(D) O padrão de consumo norte-americano evidencia uma relação socioambiental predatória e insustentável. 
Gabarito: D 
DG32 – Identificar os problemas ambientais em diferentes continentes. 
Expectativa de aprendizagem 

 Identificar recursos naturais renováveis e não-renováveis no Brasil e no mundo 
Comentário 
O texto revela que o nível de consumo e de utilização dos recursos naturais com base no padrão de vida estadunidense 
é insustentável, pois supera a capacidade de renovação desses mesmos recursos no planeta. Por isso, é preciso 
repensar a forma com que a sociedade capitalista explora o meio natural. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-recursos-naturais.htm#resposta-1385 > 
Acesso em: 20 jun.2018 (adaptada). 

 

 
 
 
 

https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-energia-hidreletrica.htm#resposta-821
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Leia e responda a atividade 12. 
 
(UNIFEI) 
             À medida que crescem a população e as cidades, ocorre também uma crescente demanda pela água, que é 
utilizada de diversas formas, como no uso doméstico, nas indústrias, na agricultura e pecuária.  
 
12. Com relação à demanda de água, assinale a alternativa que mostra onde a água é utilizada em maior quantidade. 
 
(A) Na pecuária, na dessedentação de animais. 
(B) Na agricultura, principalmente na irrigação de lavouras. 
(C) No uso doméstico, pelas atividades cotidianas, como as de limpeza e lazer. 
(D) Na indústria, principalmente nos parques industriais, para mover máquinas, resfriar peças e gerar energia. 
Gabarito: B 
DG33 – Relacionar as mudanças ambientais globais às alterações nas dinâmicas socioambientais. 
Expectativa de aprendizagem 

 Problematizar a questão dos recursos hídricos no planeta, suas diferentes formas de apropriação e distribuição e as 
consequências sociais e ambientais desse processo.  
Comentário 
Todas as atividades mencionadas consomem água. Entretanto, dentre elas, a que mais se utiliza desse recurso é a 
agricultura. Para a produção de um quilo de soja, por exemplo, são utilizados milhares de litros de água. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-recursos-naturais.htm#resposta-1385 > 
Acesso em: 20 jun.2018 (adaptada). 

 

Leia o texto e responda a atividade 13. 
 
(Enem) 
Segundo uma organização mundial de estudos ambientais, em 2025, duas de cada três pessoas viverão situações de 
carência de água, caso não haja mudanças no padrão atual de consumo do produto. 
 
13. Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando-se a disponibilidade global, seria 
 
(A) captar águas pluviais. 
(B) explorar leitos de água subterrânea. 
(C) importar água doce de outros estados. 
(D) desenvolver processos de reutilização da água. 
Gabarito: D 
DG33 – Relacionar as mudanças ambientais globais às alterações nas dinâmicas socioambientais. 
Expectativa de aprendizagem 

 Problematizar a questão dos recursos hídricos no planeta, suas diferentes formas de apropriação e distribuição e as 
consequências sociais e ambientais desse processo.  
Comentário 
Numa perspectiva global, a reutilização de água seria a alternativa mais adequada para prevenir a escassez desse 
recurso. Essa atitude aliada à redução do desperdício, eliminação da poluição dos cursos d’água e desenvolvimento de 
projetos para uma melhor distribuição de água, poderá proporcionar água de boa qualidade para grande parte da 
população. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-Agua.htm#questao-2>. Acesso em: 26 jun. 2018 
(adaptado). 

 
 
14. A poluição da água aliada ao desperdício tem gerado vários problemas para a manutenção desse bem tão 
precioso. Com o intuito de contribuir para a qualidade e uso responsável da água, cite algumas possíveis atitudes a 
serem tomadas. 
Sugestão de resposta 
- Aproveitar as águas da chuva, armazenado-as de maneira correta; 
- desligar o chuveiro ao ensaboar e não tomar banhos demorados; 
- fechar a torneira enquanto escova os dentes; 
- acumular a roupa e lavar tudo uma vez; 
- aproveitar a água utilizada para lavar a roupa e reutilizá-la na limpeza da casa; 
- lavar o carro utilizando baldes ao invés de mangueiras; 
- reduzir o consumo doméstico de água potável; 
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- não contaminar os cursos d’água; 
- agir como consumidores conscientes e exigir que as empresas produzam detergentes e produtos de limpeza que 
diminuam a poluição do meio ambiente (biodegradáveis); 
- evitar o desperdício, cuidando dos vazamentos de água; 
- não lavar as calçadas utilizando água potável; 
- instalar aerador (peneirinha) nas torneiras da casa para reduzir a vazão de água; 
DG33 – Relacionar as mudanças ambientais globais às alterações nas dinâmicas socioambientais. 
Expectativa de Aprendizagem 

 Problematizar a questão dos recursos hídricos no planeta, suas diferentes formas de apropriação e distribuição e as 
consequências sociais e ambientais desse processo.  

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-Agua.htm#questao-6>. Acesso em: 26 jun. 2018 
(adaptado). 

 
 
Observe a imagem e responda a atividade 15 e 16. 
 

 
Disponível em: <http://guiadecompras.casasbahia.com.br/eletrodomesticos/conheca-o-selo-procel-de-economia-de-energia/>. Acesso em: 24 jun. 

2018. 

 
O consumo de energia elétrica tem aumentado no comércio, nas indústrias e nas residências. Para economizar 
energia elétrica, precisamos seguir orientações importantes. A imagem acima é o selo do PROCEL de economia de 
energia, portanto identifica aparelhos elétricos que consomem menos energia. 
 
15. Conforme apresentado no selo PROCEL, a letra que representa maior eficiência na economia de energia é 
 
(A) A 
(B) G 
(C) F 
(D) E 
Gabarito: A 
DG6 – Interpretar mapas, imagens, gráficos e tabelas. 
Expectativa de aprendizagem 

 Analisar a produção e o consumo brasileiro de energia e entender as políticas públicas que regulam o uso energético 
no país. 
Comentário 
O selo apresenta uma tabela progressiva, de A a G, sendo a letra A mais eficiente na economia de energia e o G menos 
eficiente. 
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16. Identifique uma atitude que contribui para a diminuição do consumo de energia elétrica. 
 
(A) Dormir com a televisão ligada. 
(B) Deixar a porta da geladeira aberta. 
(C) Evitar o uso de lâmpadas incandescente. 
(D) Comprar aparelhos elétricos identificados com o selo do Procel. 
Gabarito: C 
DG6 – Interpretar mapas, imagens, gráficos e tabelas. 
Expectativa de aprendizagem 
• Analisar a produção e o consumo brasileiro de energia e entender as políticas públicas que regulam o uso energético 
no país. 
Comentário 
Nos dias de hoje, há um incentivo muito grande para a substituição das lâmpadas incandescentes e fluorescentes por 
de LED, e as razões são simples, a economia de consumo e longa vida útil da lâmpada de LED. 

Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/1190321/DLFE-208005.pdf/1.0> Acesso em: 21 jun. 2018 (adaptado). 

 
17. A construção das grandes usinas hidrelétricas foi uma tônica central no âmbito da produção de eletricidade e 
fontes de energia do Brasil. No entanto, em virtude das ressalvas, polêmicas e protestos contra os impactos 
ambientais gerados, o governo brasileiro vem adotando alternativas a essa estratégia. 
 
Além da busca por outras matrizes energéticas, uma medida adotada foi a 
 
(A) construção das PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas), com menor impacto ambiental. 
(B) migração das centrais para áreas de baixa densidade demográfica, como a região norte do país. 
(C) substituição das hidrelétricas antigas por construções mais modernas e com efeitos atenuantes. 
(D) substituição de todos os equipamentos existentes para aumentar a eficiência nos sistemas de produção e 

distribuição. 
Gabarito A 
DG33 – Relacionar as mudanças ambientais e globais às alterações na dinâmica socioambientais. 
Expectativa de aprendizagem 
• Analisar a produção e o consumo brasileiro de energia e entender as políticas públicas que regulam o uso energético 
no país. 
Comentário 
Para diminuir os impactos ambientais e o apelo social causado pela construção das grandes hidrelétricas, o governo 
brasileiro nos últimos anos optou pela construção das PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas), distribuídas por todo o 
território nacional. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-geografia-brasil/exercicios-sobre-fontes-energia-brasil.htm> Acesso 
em: 22 jun. 2018 (adaptado).  

 
Observe as imagens e responda a atividade 18. 
 
 
 

Imagem 1 

 

 

Imagem 2 

 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/1190321/DLFE-208005.pdf/1.0
https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-geografia-brasil/exercicios-sobre-fontes-energia-brasil.htm
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Imagem 3 

 

 

Imagem 4 

 

Nossos hábitos em casa são importantes para evitar o desperdício e fazer uso eficiente de energia elétrica.  
 
18. Qual das imagens melhor representa o uso correto da energia elétrica? Por quê? 
Sugestão de resposta 
A imagem 4 mostra uma pessoa apagando a luz ao sair de casa. Retrata assim, uma atitude consciente ao uso e 
consumo de energia.  
DG6 – Interpretar mapas, imagens, gráficos e tabelas. 
Expectativa de aprendizagem 
• Entender a questão ambiental e de consumo de energia na vida prática e refletir sobre a postura individual e coletiva 
diante destas questões. 

Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/1190321/DLFE-208005.pdf/1.0 > Acesso em: 21 jun. 2018 (adaptado). 
 

 

Leia o texto e responda a atividade 19. 
 
(UFES) 

Em junho de 2012, foi realizada, no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, denominada Rio+20. A ilustração abaixo chama a atenção para os principais problemas abordados no 
evento. 

 
(Fonte: INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O futuro que queremos. Cartilha ilustrada sobre economia verde, desenvolvimento 

sustentável e erradicação da pobreza. 2012. Disponível em: Acesso em: 9 jul. 2012. Adaptado). 

 
19. Entre as situações apresentadas destacamos: 
a. Quais países são os maiores consumidores dos recursos naturais da Terra? 
Os países que mais exploram os recursos naturais são os Estados Unidos e o Canadá. 
 
b. Quais são os países que utilizam menos os recursos naturais? 
Os países que menos degradam o meio ambiente são a África do Sul e a Somália. 
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c. Quais as razões fazem dos Estados Unidos um dos países que mais degradam o meio ambiente. 
Os Estados Unidos é o país que mais degrada o meio ambiente em função da sua estrutura econômica, com um 
desenvolvimento industrial muito grande e assim fazendo-se necessário o uso de muita matéria-prima, garantindo o 
crescimento industrial e monopólio comercial de diversos produtos. 
 
d. Explique as diferenças apresentadas ao compararmos a exploração feita pela América do Norte e pela América 
Latina. 
Sugestão de resposta 
São apresentados os padrões médios de consumo por região do mundo em comparação aos recursos existentes no 
planeta. Assim, se todo o mundo consumisse mesmos, comparado aos padrões norte-americanos, mais de cinco 
planetas Terra seriam necessários, o que mostra que a adoção do modelo de consumo norte-americano é 
insustentável. Os recursos necessários à sustentação de um padrão de consumo elevado como esse são explorados em 
todo o planeta. Os países desenvolvidos e industrializados produzem artigos com tecnologias mais avançadas e 
aplicam estratégias comerciais para renovação rápida desses artigos. A economia se mantém aquecida, mas as 
consequências ambientais são negativas, seja pela superexploração dos recursos naturais, pela matriz energética 
adotada (baseada no petróleo), seja pela produção de lixo e pela poluição atmosférica. Os países latino-americanos 
são, em geral, industrializados e em desenvolvimento, sendo, ao mesmo tempo, fornecedores de bens primários 
(commodities) e consumidores dos produtos e das tecnologias dos países industrializados desenvolvidos. Entre todas as 
regiões apontadas na figura, os níveis de consumo dos países da América Latina seriam relativamente próximos ao que 
o planeta Terra poderia suportar; contudo, os níveis de consumo nesses países são muito desiguais, havendo áreas de 
consumo equivalente ao dos países desenvolvidos e áreas de extrema pobreza.  
DG32 - Identificar os problemas ambientais em diferentes continentes. 
Expectativa de aprendizagem 
• Relacionar os problemas ambientais locais com os regionais e mundiais e produzir textos de opinião apontando 
alternativas para diminuir e/ou evitar os impactos ambientais locais. 

Disponível em: <http://geoconceicao.blogspot.com/2011/12/provas-e-gabaritos-sobre-problemas.html>. Acesso em: 18 jun. 2018 (adaptado). 

 
 
Leia o texto e responda a atividade 20. 
(UNICAMP) 

Na discussão atual sobre a sustentabilidade do planeta, o termo “3R” tem sido usado para se referir as 
práticas - Reutilizar, Reciclar e Reduzir - que podem ser adotadas para diminuir o consumo de materiais e energia na 
produção de objetos. 
 
20. Responda. 
 
a. Tendo em vista a sustentabilidade do planeta, ordene os verbos “reutilizar”, “reciclar” e “reduzir”, colocando em 
primeiro lugar a ação que levaria a uma diminuição mais significativa do consumo energético e material e, em último, 
a ação que levaria a uma diminuição menos significativa. 
Sugestão de resposta 
Ordenando os verbos temos: REUTILIZAR (reaproveitamento dos objetos sem grandes gastos de energia); RECICLAR 
(reaproveitamento dos materiais com gastos de energia); REDUZIR (retirar novos materiais do planeta com gastos de 
energia). 
b. Em um condomínio residencial há quatro grandes recipientes para receber, separadamente, metais, vidros, papéis e 
plásticos. Seria importante que houvesse outro recipiente, que até poderia ser menor, para receber outro tipo de 
material. Que material seria esse, sabendo-se que, do ponto de vista ambiental, ele é mais prejudicial que os outros 
mencionados? Explique por que esse material é muito prejudicial ao ambiente, quando aí descartado. 
O outro recipiente, que poderia até ser menor, é para receber LIXO ELETRÔNICO (pilhas, baterias, dispositivos elétricos 
e eletrônicos). Esses materiais contêm metais pesados e outros contaminantes (ácidos e bases) que são mais 
prejudiciais ao meio ambiente do que os outros mencionados. 
DG32 – Identificar os problemas ambientais em diferentes continentes. 
Expectativa de aprendizagem 
• Relacionar os problemas ambientais locais com os regionais e mundiais e produzir textos de opinião apontando  
alternativas para diminuir e/ou evitar os impactos ambientais locais. 

Disponível em: <https://brainly.com.br/tarefa/13203647>. Acesso em: 22 jun. 2018.  

 
 
 
 

http://geoconceicao.blogspot.com/2011/12/provas-e-gabaritos-sobre-problemas.html%3e.%20Acesso%20em:%2018%20jun.%202018%20(todos
https://brainly.com.br/tarefa/13203647
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Leia o texto e a charge para responder a atividade 21. 
(PUC-RI0) 

As discussões em torno do Desenvolvimento Sustentável foram as tônicas nos eventos Rio 92 e Rio+20. 
Todavia, o estabelecimento de agendas sustentáveis em parte dos países e regiões do mundo ainda é muito 
complicado. 
 

 
Disponível em: . Publicado em: 16 jun. 2012. Acesso em 29 jul. 2012. 

 
21. Responda. 
 
a. Indique duas condições geopolíticas ocorridas no planeta, entre 1990 e 2012, que afetaram o controle da poluição 
ambiental na atualidade. 
Dentre as mudanças geopolíticas ocorridas no mundo entre 1990 e 2012 e que afetaram no aumento dos problemas 
ambientais destacam-se: desequilíbrios de forças mundiais após o fim da Guerra Fria; a emergência chinesa; a Guerra 
do Golfo; a invasão do Iraque pelos EUA; o desmonte da URSS; as guerras civis na África pós-Guerra Fria e o 
desmatamento das florestas úmidas. 
 
b. Explique a charge acima com base em duas causas de aceleração do Efeito Estufa no planeta. 
Sugestão de resposta 
Por mais que os acordos multilaterais estejam nas agendas políticas dos mais variados países do mundo, o 
aquecimento global aumenta devido: aumento do consumo em escala internacional, aumentando o uso de fontes 
energéticas diversas; ampliação exponencial das áreas de cultivo no mundo; a impermeabilização dos solos com a 
urbanização do planeta; o não acatamento das regras internacionais de controle de gases estufa pelos países mais 
industrializados do mundo. 
 
DG32 – Identificar os problemas ambientais em diferentes continentes. 
Expectativa de aprendizagem 
• Relacionar os problemas ambientais locais com os regionais e mundiais e produzir textos de opinião apontando 
alternativas para diminuir e/ou evitar os impactos ambientais locais. 

Disponível em: <http://geoconceicao.blogspot.com/2011/12/provas-e-gabaritos-sobre-problemas.html>. Acesso em: 26 jun. 2018 (adaptado). 
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MATER 
 
Conteúdos 
Goiás: transição da economia mineradora para a economia agropastoril.  
Brasil Império. 
 
Eixo(s) temático(s) 
Apogeu e crise do Antigo Regime.  
Independências na América.  

 
Expectativas de aprendizagem 

 Identificar as consequências do refluxo da produção de ouro em Goiás na vida dos diferentes sujeitos do mundo 
colonial.  

 Estabelecer relações entre a decadência da mineração e a ruralização de Goiás.  

 Analisar as características arquitetônicas e urbanísticas das vilas e cidades que se desenvolveram à sombra do 
ouro.  

 Discutir as representações sociais dos sujeitos coloniais (brancos, negros índios e mulheres) na literatura brasileira 
em sua fase romântica.  

 Identificar no movimento de expansão colonial a formação de segmentos sociais que enraizaram seus interesses 
materiais e políticos no mundo colonial.  

 Identificar a diversidade de interesses econômicos, políticos e culturais envolvidos no questionamento do sistema 
colonial.  

 Avaliar e discutir a caracterização dos movimentos nativistas e as inconfidências como movimentos nacionalistas.  

 Caracterizar as mudanças políticas e econômicas decorrentes da transferência da Família Real Portuguesa para o 
Brasil.  

 Comparar os processos políticos do 1º Reinado, Regências e 2º Reinado.  

 Contextualizar o projeto de construção do Estado na formulação da Constituição de 1824, da Lei de Terras de 1850 
e das leis abolicionistas.  

 Discutir trabalho escravo e mão de obra livre.  

 Compreender a dinâmica das relações econômicas no processo de transformação da realidade histórica.  

 Valorizar a ação dos movimentos sociais em prol da democracia e da igualdade de direitos.  

 

 
 

MATERIAL DO PROFESSOR 
8º ANO ENSINO FUNDAMENTAL / 3º BIMESTRE/2018 

CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 
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ATIVIDADES 
 
Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 1. 
 

Após a decadência do ouro em Goiás, várias medidas administrativas foram tomadas por parte do governo, 
sem alcançar, no entanto resultado satisfatório. A economia do ouro, sinônimo de lucro fácil, não encontrou, de 
imediato, um produto que a substituísse em nível de vantagem econômica. A decadência do ouro afetou a sociedade 
goiana, sobretudo no regresso a uma economia de subsistência.  
 
1. Que aspectos podem ser caracterizados, como resultado desse processo da decadência do ouro em Goiás? 
Sugestão de resposta 

Podemos destacar como resultado desse processo a ruralização da sociedade goiana, diminuição da população, 

dispersão pelo sertão de Goiás e  regressão de sua economia para a subsistência. 

DH28 - Analisar processos econômicos em diferentes períodos históricos. 
Expectativa de Aprendizagem 

 Estabelecer relações entre a decadência da mineração e a ruralização de Goiás.  
 
2. (UEG-2005) O brilho e a escassez do metal precioso são marcas de nascença do mundo goiano entre os séculos XVIII 
e XIX que, lentamente, foram apagadas pelos rastros das boiadas e pelos trilhos do trem. Nesse longo processo de 
formação, destaca-se que  
  
(A) o transporte ferroviário ingressou no território goiano no final dos anos de 1920, propiciando forte modernização 
da economia por meio da agroindústria. 
(B) a pecuária desenvolveu-se de forma extensiva e ganhou projeção graças à capacidade de deslocamento dos 
animais para os mercados consumidores. 
(C) a herança do período minerador permitiu a acumulação de capital suficiente para a formação de um grande 
rebanho bovino que permitiu a Goiás, no século XIX, transformar-se no principal criador de bovinos do Brasil.  
(D) a cidade de Vila Boa acompanhou os distintos ritmos do desenvolvimento econômico de Goiás: da extração do 
ouro à implantação das ferrovias, a cidade manteve-se como polo de desenvolvimento econômico até o final de 1930. 
Gabarito: B 
DH28 – Analisar processos econômicos em diferentes períodos históricos. 
Expectativa de Aprendizagem 

 Identificar as consequências do refluxo da produção de ouro em Goiás na vida dos diferentes sujeitos do mundo 
colonial.  
Comentário 
Com a decadência da mineração em Goiás, começou-se a explorar outra atividade econômica, a pecuária. Essa passou 
a ocupar grandes áreas de pastagens que tinha como principal objetivo o abastecimento do mercado consumidor 
interno. Serviu, portanto, para promover a ligação do Estado com outras regiões por meio do abastecimento de 
animais, utilizados como meio de transporte e também como forma de subsistência. Assim,  a pecuária ganha força no 
Estado e serve para promover o crescimento interno e a sustentação econômica de Goiás, ampliando cada vez mais o 
mercado consumidor. 

Disponível em: <https://pt.scribd.com/doc/252151503/Exercicios-Geo-historia-de-Goias  >. Acesso em: 12  jun. 2018 (adaptado). 

 
Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 3. 

“A fundação de uma cidade não era problema novo para os portugueses; eles viram nascer cidades nas ilhas e 
na África, ao redor de fortes ou ao pé das feitorias; aqui na América, dar-se-ia o mesmo e as cidades surgiriam...”  

João Ribeiro, História do Brasil. 

 
3. (Fuvest) Baseando-se no texto, é correto afirmar que as cidades e as vilas, durante o período colonial brasileiro 

(A) foram uma adaptação dos portugueses ao modelo africano de aldeias junto aos fortes para proteção contra 
ataques das tribos inimigas. 
(B) surgiram a partir de missões indígenas, de feiras do sertão, de pousos de passagem, de travessia dos grandes rios e 
próximas aos fortes do litoral. 
(C) situavam-se nas áreas de fronteiras para facilitar a demarcação dos territórios também disputados por espanhóis e 
holandeses. 
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(D) foram núcleos originários de engenhos construídos perto dos grandes rios para facilitar as comunicações e o 
transporte do açúcar. 
Gabarito: B 
DH5 - Compreender a História como produto histórico, social e cultural. 
Expectativa de aprendizagem 

 Identificar no movimento de expansão colonial a formação de segmentos sociais que enraizaram seus interesses 
materiais e políticos no mundo colonial.  
Comentário 
Não tendo um tipo de motivação único, o processo de exploração e ocupação do território brasileiro acabou  
desenvolvendo-se por meio de diferentes modos. Nesse sentido, a alternativa abrange de forma bem diversificada as 
formas pelas quais, a interiorização pelo território e a fundação de vilas e cidades se transcorreu durante a 
colonização. 
Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia-do-brasil/exercicios-sobre-sociedade-colonial.htm>. Acesso em: 14 jun. 

2018 (adaptada). 

 
4. No século XVIII, a exploração do ouro e de outras riquezas minerais levou ao surgimento de muitas vilas e povoados 
no atual estado de Minas Gerais.  
 
a. Que atividades econômicas deram origem ao surgimento de vilas e cidades? 
As atividades que deram origem ao surgimento de vilas e cidades foram primeiro, a exploração da cana-de-açúcar e, 
depois, a descoberta de ouro e pedras preciosas na região do atual estado de Minas Gerais. 
b. Muitas das antigas vilas surgidas no período colonial em função da atividade mineradora tornaram-se cidades 
importantes. Hoje, que atividade é exercida nessas cidades? Justifique a sua resposta. 
O turismo. Além das construções históricas, que constituem Patrimônio Histórico e Cultural d a Humanidade,  a região 
apresenta belas paisagens naturais, compostas por montanhas e cachoeiras, e é palco de importantes festas 
religiosas. Professor, se achar oportuno, promova uma pesquisa sobre os festejos da Semana Santa em São João del 
Rei e Ouro Preto. Nesses locais, é intensa a manifestação popular. 

Disponível em:<http://colegiodomhelder.com.br/wp-content/uploads/2012/05/As_cidades_do_ouro.pdf>. Acesso em 15 jun. 2018 (adaptada). 

DH5 - Compreender a História como produto histórico, social e cultural. 
Expectativa de aprendizagem 
• Analisar as características arquitetônicas e urbanísticas das vilas e cidades que se desenvolveram a sombra do ouro.  
 
Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 5. 
 

A sociedade colonial brasileira "herdou concepções clássicas e medievais de organização e hierarquia, mas 
acrescentou-lhe sistemas de graduação que se originaram da diferenciação das ocupações, raça, cor e condição social. 
(...) as distinções essenciais entre fidalgos e plebeus tenderam a nivelar-se, pois o mar de indígenas que cercava os 
colonizadores portugueses tornava todo europeu, de fato, um gentil-homem em potencial. A disponibilidade de índios 
como escravos ou trabalhadores possibilitava aos imigrantes concretizar seus sonhos de nobreza. (...) Com índios, 
podia desfrutar de uma vida verdadeiramente nobre. O gentio transformou-se em um substituto do campesinato, um 
novo estado, que permitiu uma reorganização de categorias tradicionais. Contudo, o fato de serem aborígines e, mais 
tarde, os africanos, diferenças étnicas, religiosa e fenotipicamente dos europeus, criou oportunidades para novas 
distinções e hierarquias baseadas na cultura e na cor."  

(STUART B. Schwartz, Segredos internos.)  

 
5. (Fuvest) A partir do texto pode-se concluir que 
 
(A) a diferenciação clássica e medieval entre clero, nobreza e campesinato, existente na Europa, foi transferida para o 
Brasil por intermédio de Portugal e se constituiu no elemento fundamental da sociedade brasileira colonial. 
(B) a diferenciação de raças, culturas e condição social entre brancos e índios, brancos e negros tendeu a diluir a 
distinção clássica e medieval entre fidalgos e plebeus europeus na sociedade. 
(C) a presença de índios e negros na sociedade brasileira levou ao surgimento de instituições como a escravidão, 
completamente desconhecida da sociedade europeia nos séculos XV e XVI. 
(D) os índios do Brasil, por serem em pequena quantidade e terem sido facilmente dominados, não tiveram nenhum 
tipo de influência sobre a constituição da sociedade colonial. 
Gabarito: B 
DH9 - Reconhecer visões historicamente construídas sobre indivíduos e grupos. 
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Expectativa de aprendizagem 

 Discutir as representações sociais dos sujeitos coloniais (brancos, negros índios e mulheres) na literatura brasileira 
em sua fase romântica. 

Comentário 
Na construção da sociedade colonial, observamos que os nativos e os negros compuseram a base dessa nova 
conjuntura, onde os europeus ocupavam a mais elevada condição econômica. Diferente da sociedade feudal, onde a 
posse da terra era o elemento fundamental de distinção social, no espaço colonial essas diferenciações também 
abraçaram a questão cultural, étnica e religiosa.    
Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia-do-brasil/exercicios-sobre-sociedade-colonial.htm>. Acesso em: 15 jun. 

2018 (adaptada). 

 
6. Assentada na propriedade monocultora e na escravidão, a sociedade colonial não tem mecanismos de mobilidade 
social, a sociedade colonial é basicamente voltada para a/as 
 

(A) urbanização, principalmente no sul no sul da colônia onde prevalecia o trabalho dos primeiros imigrantes italianos. 

(B) famílias viviam isoladas nas cidades; eram muito frequentes os contatos sociais, principalmente em grandes 

eventos sociais que reuniam a elite. 

(C) agricultura e o comércio externo, na grande propriedade e no trabalho escravo, a sociedade colonial é agrária, 

escravista e patriarcal. 

(D) região nordeste cuja sociedade é basicamente urbana, como focos e núcleos urbanos nas grandes cidades que 

enriqueceram com a exportação do açúcar. 

Gabarito: C 
Disponível em: <https://rachacuca.com.br/quiz/51474/sociedade-colonial-brasileira-i/>. Acesso em: 15 jun. 2018 (adaptada). 

DH16 - Compreender o papel das instituições políticas, econômicas e sociais em diferentes contextos. 
Expectativa de aprendizagem 

 Identificar no movimento de expansão colonial a formação de segmentos sociais que enraizaram seus interesses 
materiais e políticos no mundo colonial.  
Comentário 
A sociedade que se estruturou durante o período colonial era extremamente conservadora e patriarcal, cujas rendas 
baseavam  na exploração das atividades agrícolas e nas grandes propriedades rurais. A produção era monocultora 
cuja venda era destinada, em sua maioria, para o mercado externo e a  mão de obra utilizada era escrava.  
 
7. (Cesgranrio) A colonização brasileira foi sempre marcada por confrontos que refletiam a diversidade de interesses 
presentes na sociedade colonial como pode ser observado nos(as) 

 

(A) conflitos internos, sem conteúdo emancipacionista, como as Guerras dos Emboabas e dos Mascates.  

(B) reações contrárias aos monopólios, como na Conjuração Baiana, organizada pelos comerciantes locais.  

(D) ideais monárquicos e democráticos defendidos pelos mineradores e agricultores na Conjuração Mineira.  

(D) projetos imperiais adotados pela Revolução Pernambucana de 1817 por influência da burocracia lusitana.  
Disponível em: <http://historiacsd.blogspot.com/2012/11/brasil-colonia-revoltas-e-rebelioes.html>. Acesso em: 15 jun. 2018 (adaptada). 

Gabarito: A 
DH11 - Identificar diferentes lutas e conflitos no decorrer da História. 
Expectativa de aprendizagem 
• Avaliar e discutir a caracterização dos movimentos nativistas e as inconfidências como movimentos nacionalistas.  
Comentário 
No período colonial, em diferentes momentos, surgiram movimentos que questionavam as ações do governo 
português e seu sistema intervencionista e político. Nesse contexto se insere a Guerra dos Emboabas que ocorreu na 
região das gerais em razão do desejo dos bandeirantes em manter o monopólio sobre a região rica em minérios e a 
tentativa de expulsão dos estrangeiros. No que se refere à Guerra dos Mascates, essa foi uma rebelião de caráter 
nativista, ocorrida em Pernambuco entre os anos de 1710 e 1711, que envolveu as cidades de Olinda e Recife pela 
disputa do controle do poder político em Pernambuco. Recife era uma cidade próspera e com um comércio em 
ascensão e Olinda era um reduto da aristocracia rural. O resultado desse processo e a intervenção de Portugal e a 
indicação de um novo governo geral e Recife passou a ser a capital. 
  
 

 

 

http://historiacsd.blogspot.com/2012/11/brasil-colonia-revoltas-e-rebelioes.html
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Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 8.  

(PUCPR/2016)  Discutiu-se muito, no segundo semestre de 2015, no Brasil, a problemática do aumento dos impostos 

devido ao déficit de 30 milhões nas contas públicas. Nesse debate é possível visualizar recorrências a episódios da 

história política brasileira, conforme observamos na charge a seguir: 

 

 
 
8. A charge faz menção à 
 
(A) marca do pensamento católico no contexto do Brasil Colonial, que deu base ideológica para criminalizar e punir os 
políticos corruptos.    
(B) Conjuração Mineira, revolta que ocorreu em Minas Gerais devido à derrama declarada pela Coroa Portuguesa e 
aos preços abusivos que eram cobrados pelas mercadorias importadas.    
(C) restrição da liberdade de imprensa, no contexto do século XIX, que dificultou a emergência de movimentos 
contrários à excessiva cobrança de impostos pela Coroa Portuguesa.  
(D) Revolução Pernambucana, que eclodiu devido ao aumento de impostos que foi decretado com a chegada da 
família real portuguesa ao Brasil em 1808. Esse movimento também foi marcado pela luta pelo fim da escravidão.      

Disponível em: <http://www.portaldovestibulando.com/2015/06/brasil-colonia-revoltas-nativistas-e.html>. Acesso em 15 jun. 2018 (adaptada). 

Gabarito: B 
DH11- Identificar diferentes lutas e conflitos no decorrer da História.  
Expectativa de aprendizagem 
• Avaliar e discutir a caracterização dos movimentos nativistas e as inconfidências como movimentos nacionalistas.  
Comentário: 
A charge faz uma crítica ao sistema econômico durante o período colonial onde recaia sobre os mineradores a carga 
de impostos elevados cobrados pelo governo português o que elevava o custo de vida e o valor das mercadorias 
vendidas na região. Para tentar mudar essa política, um grupo de pessoas, chamadas de inconfidentes, passou a se 
reunir e a conspirar contra o governo. Mas, o movimento não teve o sucesso desejado e seus líderes foram presos e 
Tiradentes condenado à forca, servindo assim como símbolo da força portuguesa, conforme mostra na charge. 
 
Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 9. 
 

Seus objetivos foram mais abrangentes, não se limitando apenas aos ideais de liberdade e independência. O 
levante do final do século XVIII propunha mudanças verdadeiramente revolucionárias na estrutura da colônia. Pregava 
a igualdade de raça e de cor, o fim da escravidão, a abolição de todos os privilégios, podendo ser considerada a 
primeira tentativa de revolução social brasileira.  

Fonte: COSTA & MELO. História do Brasil. São Paulo: Scipione, 1999. p. 118. 

https://1.bp.blogspot.com/-38gYbOTgvWg/V4diFbfsbwI/AAAAAAAAFQs/MCO3CzxjPic3QXqb2x-mVDBOhAcbAZIXQCLcB/s1600/Tiradentes.png
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9. (Ufsm 2012)  Assinale a alternativa que contém o nome desse movimento e indica a fonte de uma das principais 
influências externas por ele recebidas. 
 
(A) Conjuração Baiana – Revolução Francesa.    
(B) Guerra dos Mascates – Revolução Inglesa.  
(C) Confederação do Equador – Congresso de Viena.    
(D) Inconfidência Mineira – Independência dos Estados Unidos.    

Disponível em: <http://www.portaldovestibulando.com/2015/06/brasil-colonia-revoltas-nativistas-e.html>. Acesso em 15 jun. 2018. 

Gabarito: A 
DH11- Identificar diferentes lutas e conflitos no decorrer da História.  
Expectativa de aprendizagem 
• Avaliar e discutir a caracterização dos movimentos nativistas e as inconfidências como movimentos nacionalistas.  
Comentário: 
A atividade explora a Conjuração baiana, movimento que surgiu na Bahia e que seguia os princípios da Revolução 
Francesa. Esse foi um movimento diferente dos demais, pois ele defendia a liberdade para os escravos, o fim dos 
privilégios e a igualdade social. 
 
Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 10. 
 
 “A ruas estão, em geral,  repletas de mercadorias inglesas. A cada porta as palavras Superfino de Londres saltam aos 
olhos: algodão estampado, panos largos, louças de cerâmica, mas acima de tudo, ferragens de Birmingham podem ser 
obtidas nas lojas do Brasil e a um preço um pouco mais alto do que em nossa terra.”  

(Diário de Maria Graham, artista e escritora inglesa que morou no Rio de Janeiro no começo do século XIX.)  

 
10. Explique o que foram a abertura dos portos e os Tratados de 1810 assinados com a Inglaterra e como eles 
influenciaram a economia do Brasil. 
Sugestão de resposta: 
Com a chegada da família real ao Brasil em 1808, uma das primeiras medidas tomadas pelo governo foi a Abertura 
dos Portos, que foi assinado entre Portugal e Inglaterra. Este se caracterizou pela possibilidade das colônias 
portuguesas, na América, estabelecerem relações comerciais com outras nações europeias. Este tratado pôs fim à 
exclusividade portuguesa de ser a única nação europeia a manter relações comerciais com o Brasil. Alguns estudiosos 
consideram que a Abertura dos Portos foi o primeiro passo do processo de Independência do Brasil (1822). Abertura 
dos Portos somou-se a outras medidas: fim do exclusivo ou pacto colonial; revogação do Alvará de 1785 que proibia a 
instalação de manufaturas nas colônias portuguesas, o que possibilitou a criação dos primeiros núcleos 
manufatureiros na região; fundação do Banco do Brasil; criação do primeiro jornal de grande circulação, a Gazeta do 
Rio de Janeiro; criação da Biblioteca Real Portuguesa no Brasil, com milhares de livros trazidos de Portugal e, ainda em 
1810, a assinatura de outro Tratado econômico denominado de Tratado de Cooperação e Amizade, ampliando a 
possibilidade de o Brasil estabelecer relações comerciais com outras nações do mundo. Apesar desta ampliação, foi a 
Inglaterra que saiu mais uma vez na vantagem por consequência das tarifas alfandegárias especiais. 

http://www.infoescola.com/historia/independencia-do-brasil/
http://www.infoescola.com/historia/pacto-colonial/
http://3.bp.blogspot.com/-n_bZgFxscpk/VZBCHMVPL2I/AAAAAAAACqw/G5P3tZlt1go/s1600/Inconfid%C3%AAncia+Mineira.png
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DH16 - Compreender o papel das instituições políticas, econômicas e sociais em diferentes contextos. 
Expectativa de aprendizagem 
• Caracterizar as mudanças políticas e econômicas decorrentes da transferência da Família Real Portuguesa para o  
Brasil.  
 
Observe a charge e, a seguir, responda a atividade 11.  
(PITÁGORAS) 

 
 (Fonte: NOVAES, Carlos Eduardo & LOBO, César. História do Brasil para principiantes. São Paulo, Ática, 1998.)  

 
11. A charge SATIRIZA  
 
(A) o estabelecimento de casas comerciais inglesas no Brasil.  
(B) a procura de produtos ingleses pela população devido aos baixos preços.  
(C) a entrada maciça de produtos ingleses no Brasil após a assinatura do Tratado de 1810.  
(D) o incremento do comércio de produtos brasileiros devido ao desenvolvimento industrial.  

Disponível em: <http://mestresdahistoria.blogspot.com/2011/08/os-caminhos-da-politica-imperial-da.html>. Acesso em: 18 jun 2018 (adaptada). 

Gabarito: C 
DH34 - Analisar processos econômicos em diferentes períodos históricos. 
Expectativa de aprendizagem 

 Caracterizar as mudanças políticas e econômicas decorrentes da transferência da Família Real Portuguesa para o 
Brasil.  
Comentário 
A entrada em grande escala de produtos industrializados no mercado brasileiro atende ao Tratado de 1810, onde o 
Brasil estabelece relações comerciais com outros países, ou seja, as nações “amigas”.  Nesse contexto produtivo,  a 
Inglaterra era o maior abastecedor do mercado europeu de produtos industrializados, assim o Brasil seria o mercado 
ainda mais amplo para seus produtos, tornando-se inviável qualquer desejo de se instalar uma manufatura no Brasil, 
pois não poderia competir em qualidade e preço com os produtos ingleses. 
 
Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 12. 
 
(UNICAMP 2009) Sobre a transferência da Corte de D. João VI para o Brasil, o historiador Kenneth Maxwell afirma: 
Novas instituições foram criadas pela coroa portuguesa, e a maioria delas foi estabelecida no Rio de Janeiro, que, 
assim, assumiu um papel centralizador dentro de uma América portuguesa que antes era muito fragmentada no 
sentido administrativo. Houve resistência a isso, principalmente em Pernambuco, em 1817. Mas, no final, o poder 
central foi mantido.  

(Adaptado de Kenneth Maxwell, “Para Maxwell, país não permite leituras convencionais”. Entrevista concedida a Marcos Strecker. Folha de São 
Paulo, 25/11/2007, Mais, p. 5.)  

 

http://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_152934297719412&key=172579b97fa4d5e8c1a3c2918a03e499&libId=jikj8slc01012xfz000DA6egq976v&loc=http://mestresdahistoria.blogspot.com/2011/08/os-caminhos-da-politica-imperial-da.html&v=1&out=http://1.bp.blogspot.com/-xB_fe8ID644/Tlv7masu3mI/AAAAAAAADXQ/j9n5x6Jnuio/s1600/aaa.png&title=MH : Teste seus conhecimentos sobre o per%C3%ADodo Joanino (1808-1821)&txt=
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12. Responda: 
a. Segundo o texto, QUAIS as mudanças suscitadas pela transferência da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 
1808?  
Sugestão de resposta:  
O estabelecimento da Corte Lusitana no Brasil, a partir de 1808, exigiu a criação de órgãos político-administrativos, 
como ministérios, a imprensa oficial, o Banco do Brasil, a Casa da Moeda e outros. Esse processo representou a 
constituição de um aparelho de Estado central que assumiu relevante papel na independência concretizada em 1822.  
 
b. EXPLIQUE os objetivos do movimento de Pernambuco em 1817.  
Sugestão de resposta:  
A chamada Revolução Pernambucana de 1817 levantou os setores liberais mais radicais, entre civis e militares, com o 
intuito de romper o domínio colonial português e estabelecer uma república federativa no país segundo o modelo 
norte-americano de Estado livre vigente desde 1776. 

Disponível em: <http://mestresdahistoria.blogspot.com/2011/08/os-caminhos-da-politica-imperial-da.html>. Acesso em: 18 jun 2018 (adaptada). 

DH16 - Compreender o papel das instituições políticas, econômicas e sociais em diferentes contextos. 
Expectativa de aprendizagem 

 Caracterizar as mudanças políticas e econômicas decorrentes da transferência da Família Real Portuguesa para o 
Brasil.  
 
 
Observe a imagem e, a seguir, responda a atividade 13.  

(UEL)  

 
13. Na visão do cartunista, a Independência do Brasil, ocorrida em 1822 
 
(A) foi resultado das manifestações populares ocorridas nas ruas das principais cidades do país.  
(B) resultou dos interesses dos intelectuais que participaram das conjurações e revoltas.  

(C) decorreu da visão humanitária dos ingleses em relação à exploração da colônia.  
(D) representou um negócio comercial favorável aos interesses dos ingleses.  

Disponível em: <http://historiacsd.blogspot.com/p/gabaritos-das-questoes-de-vestibulares.html>. Acesso em: 18  jun. 2018 (adaptada). 

Gabarito: D 
DH34 – Analisar processos econômicos em diferentes períodos históricos. 
Expectativa de aprendizagem 
• Compreender a dinâmica das relações econômicas no processo de transformação da realidade histórica.  
Comentário 
O cartum expressa o retrato do que era o Brasil em 1822, uma sociedade que vivia a parte das ações políticas, restrita 
aos aristocratas brasileiros. Mesmo com a independência política do Brasil, economicamente o país continuava 
dependente dos produtos e recursos ingleses. Dessa forma, a verdadeira independência ainda estava por ser 
conquistada. 
 
Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 14. 
 
(UFU-MG) A Primeira Constituição Brasileira: 
 

Em 3 de maio de 1823 instalou-se no Brasil a Assembleia Constituinte, que contava com uma maioria ligada 
aos interesses da aristocracia rural. 
 

http://3.bp.blogspot.com/-yTuvd81u5h8/TtkRoUnsO_I/AAAAAAAABDA/7RZUTKP0aio/s1600/Viva+a+Independ%C3%AAncia.jpg
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Essa Assembléia designou uma comissão de seis deputados para redigir o anteprojeto constitucional, que 
ficou conhecido como “Constituição da Mandioca”. 
 
14. Responda: 
a. Dê três princípios defendidos por este anteprojeto. 

Voto censitário, com renda baseada na terra, divisão em três poderes e legislativo forte. 

 

b. Explique por que ele ficou conhecido como “Constituição da Mandioca”. 

A renda que possibilitava o direito ao voto deveria originar-se do valor líquido correspondente a 150 alqueires de 

farinha de mandioca. 
Disponível em:< https://www.exerciciosweb.com.br/historia/a-primeira-constituicao-brasileira-questoes/>. Acesso em: 18 jun 2018. 

DH12 - Compreender diferentes manifestações de poder ao longo da História. 
Expectativa de aprendizagem 
• Contextualizar o projeto de construção do Estado na formulação da Constituição de 1824, da Lei de Terras de 1850 e 
das leis abolicionistas.  

Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 15. 

 
                                  Do Folclore pernambucano 
 

“Por subir Pedrinho ao trono 
Não fique o povo contente 
Não pode ser coisa boa 
Servindo com a mesma gente” 

(In: CALMON, Pedro. História do Brasil na poesia do povo. Rio de Janeiro: A Noite, s/d.) 

15. Responda: 

a. Os versos representam qual fato da história do Brasil? 
Os versos representam a subida de Dom Pedro II ao trono, quando houve o chamado Golpe da Maioridade, com o 
imperador assumindo o trono aos 14 anos. 

b. Comente sucintamente os motivos que apontaram o Segundo Reinado como um período de Estado centralizador e 

aristocrático
Essas afirmações se devem ao fato de que durante o final do Período Regencial houve o fortalecimento da centralidade 
dos poderes executivos existentes no Império em detrimento da função legislativa das províncias, sendo revogada, em 
1840, a autonomia legislativa dessas. A contenção de toda a tentativa de separação territorial, expressas nas 
reivindicações das várias revoltas regionais do período e a manutenção da unidade territorial garantiu prestígio ao 
governo central e à aristocracia, classe proprietária de terras que controlava o Estado na época. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia-do-brasil/exercicios-sobre-periodo-regencial.htm#questao-4>. Acesso 
em: 18 jun. 2018. 

DH17 - Caracterizar as diferentes formas de governo em contextos históricos distintos. 
Expectativa de aprendizagem 

 Comparar os processos políticos do 1º Reinado, Regências e 2º Reinado.  
 
16. (UFSM) Durante a segunda metade do século XIX, o Brasil experimentou um progresso jamais visto, quando houve 
a expansão da economia brasileira, apoiada pelo imperador D. Pedro II. Podem-se citar como razões desse progresso 
 
I. a introdução do trabalho livre do imigrante e o crescimento urbano. 
II. a expansão da lavoura cafeeira e a implantação do sistema ferroviário. 
III. a implantação da Lei de Terras e a dinamização das atividades industriais. 
IV. a solidificação do tráfico negreiro e os maciços investimentos do capital alemão. 
 
Está (ao) correta (s): 
 
(A) Apenas II. 
(B) Apenas a III. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas I, II e III. 
Gabarito: D 
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DH34 - Analisar processos econômicos em diferentes períodos históricos. 
Expectativa de aprendizagem 

 Comparar os processos políticos do 1º Reinado, Regências e 2º Reinado.  
Comentário 
Na época do Segundo Reinado, D. Pedro II não se valeu do investimento do Império Alemão, e o tráfico negreiro 
também foi abolido nessa época, apesar de a escravidão só ter sido efetivamente extinta em 1888, no penúltimo ano 
do Império. Dessa forma, os imigrantes foram chegaram  ao Brasil para trabalhar nas lavouras de café, na construção 
e nas linhas férreas, que proporcionou o crescimento das cidades. Outro aspecto importante foi à criação da Lei de 
Terras, na qual o governo determinou parâmetros e normas sobre a posse, manutenção, uso e comercialização de 
terras no período do Segundo Reinado. A partir dessa homologação, a compra seria a única forma de obtenção de 
terras, transformando-a em propriedade privada, o que dificultou ainda mais para a classe mais pobre.  
 
Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 17. 
 

"O negro não só é o trabalhador dos campos, mas também o mecânico, não só racha a lenha e vai buscar 
água, mas também, com a habilidade de suas mãos, contribui para fabricar os luxos da vida civilizada. O brasileiro usa-
o em todas as ocasiões e de todos os modos possíveis..." 

                                                                                                 (Thomaz Nelson - 1846) 
 
17. (Fatec) Com relação à utilização do trabalho escravo na economia brasileira do século XIX, é correto afirmar que a  
 
(A) abolição da escravidão, em 1888, deve-se principalmente à resistência dos escravos nos quilombos e às ideias 
abolicionistas dos setores mercantis. 
(B) independência de 1822, a sociedade escravista se modificou profundamente, abrindo espaços para uma produção 
industrial voltada para o mercado interno. 
(C) utilização de ferramentas e máquinas foi muito restrita na sociedade escravista; com isso, o escravo negro foi o 
elemento principal de toda a atividade produtiva colonial. 
(D) utilização do negro africano na economia colonial brasileira gerou um grande conflito entre os vários proprietários 
de terras que mantinham o monopólio de utilização do braço indígena. 

Disponível em: <http://historiacsd.blogspot.com/2011/07/questoes-de-vestibulares-brasil-no-2.html>. Acesso em: 19 jun. 2018 (adaptada). 

Gabarito: C 
DH36 - Reconhecer formas de organização do trabalho humano em diferentes sociedades. 
Expectativa de aprendizagem 
• Discutir trabalho escravo e mão de obra livre.  
Comentário 
Mesmo com a implementação de leis que restringia a exploração do trabalho escravo, esse ainda continuava a ser a 
principal força de trabalho utilizada no Brasil, mesmo com a presença, ainda que pequeno dos imigrantes. Dessa forma 
eles realizavam todas as atividades produtivas sendo essas no campo ou nas cidades, mas era uma mão de obra muito 
cara, uma vez que estava proibido o tráfico,  portanto aos poucos foram sendo substituídos. 
 
Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 18. 
 
“(...) Muitos fazendeiros  afirmam que a colonização sob as atuais condições [o colonato] é o sistema de trabalho  mais 
seguro e menos dispendioso. O mais seguro por que determina os custos de produção em proporção com a produção, 
e o menos dispendioso (...)  que qualquer outro tipo de trabalho assalariado. (...).”  

(L. Couty, Rio de Janeiro, 1883.)  
 

18. Explique como funcionava o sistema de trabalho  dos colonos imigrantes no Brasil, a parceria e o colonato.  
Sugestão de resposta 
Existia uma parceria onde o fazendeiro cedia um pedaço de terra para o imigrante cuidar do café. Depois, dividiam os 
resultados líquidos de venda. O problema era de que os parceiros já chegavam à fazenda devendo dinheiro para o 
fazendeiro, pois muitos tinham suas viagens pagas por eles. O colonato era um sistema onde as famílias de imigrantes 
recebiam parte do cafezal para cuidar, uma das vantagens era que os pés de café eram de boa qualidade e de alta 
produtividade, ao contrário dos tempos da parceria. 

SCHIMIDT, Mario Fleury. Nova História Crítica São Paulo: Nova Geração, 1999 Pág. 299.. 

DH36 - Reconhecer formas de organização do trabalho humano em diferentes sociedades. 
Expectativa de aprendizagem 
• Discutir trabalho escravo e mão de obra livre.  
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19. (UNESP) A expansão da economia do café para o Oeste Paulista, na segunda metade do século XIX, e a grande 
imigração para a lavoura de café trouxeram modificações na história do Brasil, como 
 
(A) a diversificação econômica e o avanço do processo de urbanização. 
(B) o fim da república oligárquica e o crescimento do movimento camponês. 
(C) a divisão dos latifúndios no Vale do Paraíba e a crise da economia paulista. 
(D) o fortalecimento da economia de subsistência e a manutenção da escravidão. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia-do-brasil/exercicios-sobre-cafeicultura-no-segundo-
reinado.htm#questao-1>. Acesso em: 19 jun. 2018 (adaptada). 

Gabarito: A  
DH34 - Analisar processos econômicos em diferentes períodos históricos. 
Expectativa de aprendizagem 
• Compreender a dinâmica das relações econômicas no processo de transformação da realidade histórica.  
Comentário 
A expansão cafeeira e o seu acúmulo de capital, aliados à vinda de imigrantes para trabalharem como assalariados 
exerceram uma forte pressão para a diversificação da economia cafeeira e também para o processo de urbanização, 
principalmente no estado de São Paulo. 
 
20. A economia cafeeira sustentou financeiramente o Brasil durante o Segundo Império, sendo ainda a fonte de 
acumulação de capitais necessários ao posterior processo de industrialização da economia nacional. Mas qual outro 
setor foi estimulado com a economia cafeeira? 
 
(A) Setor de transportes fluviais. 
(B) Setor de transporte rodoviário. 
(C) Setor de transporte ferroviário. 
(D) Setor de transportes marítimos. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia-do-brasil/exercicios-sobre-cafeicultura-no-segundo-
reinado.htm#questao-1>. Acesso em: 19 jun. 2018 (adaptada). 

Gabarito: C 
DH34 - Analisar processos econômicos em diferentes períodos históricos. 
Expectativa de aprendizagem 
• Compreender a dinâmica das relações econômicas no processo de transformação da realidade histórica.  
Comentário 
Com o desenvolvimento da economia cafeeira, foi necessária a construção de ferrovias para o escoamento do café dos 
locais de produção para os portos. 
 
21. (UFPR) O conceito de cidadania adotado no Brasil Império foi extremamente restritivo, excluindo do direito de 
votar a grande maioria da população. Indique como era o sistema eleitoral no Império.  
Sugestão de resposta  
O sistema era censitário, ou seja, baseado em rendas e de forma indireta com níveis diferentes de eleitores. 

Disponível em: <http://mestresdahistoria.blogspot.com/2014/02/a-politica-no-segundo-reinado.html>. Acesso em: 19 jun. 2018 (adaptada). 

DH16 - Compreender o papel das instituições políticas, econômicas e sociais em diferentes contextos. 
Expectativa de aprendizagem  
• Comparar os processos políticos do 1º Reinado, Regências e 2º Reinado.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


