QiD 2 – 6º ANO – PARTE 3 – HISTÓRIA
PARA A VALIDADE DO QiD, AS RESPOSTAS DEVEM SER APRESENTADAS EM FOLHA
PRÓPRIA, FORNECIDA PELO COLÉGIO, COM DESENVOLVIMENTO E SEMPRE A TINTA.
TODAS AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA DEVEM SER JUSTIFICADAS.
DATA DE ENTREGA: 03 / 05 / 2017

GABARITO
OBSERVAÇÃO: Na correção, só deve haver três tipos de pontuação por item corrigido:
0 – totalmente errada
0,5 – não totalmente correta
1,0 – totalmente correta
1.

(1,0) Fósseis são vestígios ou restos petrificados de seres vivos, tanto animais quanto vegetais, que
viveram há muito tempo. . Um fóssil, ou seja, um dente, um osso, um pedaço de crânio de um
indivíduo que viveu há milhares de anos pode oferecer informações sobre seu grupo. Por exemplo,
o formato dos dentes pode mostrar o que comiam. A maneira como estão enterrados, pode explicar
se preocupavam-se com o destino dos corpos.

2.

(1,0) A geração e o controle do fogo foi uma conquista muito importante, pois permitiram aos
hominídeos espantar animais predadores, se aquecer nos momentos de frio e assar carne e frutos,
tornando mais fácil a alimentação. 3. (1,0) Não. Segundo o autor, ainda que nossos antepassados
provavelmente possuíssem características mais parecidas com as de um chimpanzé do que com o
homem moderno, seria incorreto afirmarmos que descendemos dos chimpanzés.

3.

(1,0) Homo sapiens sapiens.

4.

(1,0) O aluno poderá responder qualquer uma das opções abaixo: Homo habilis, Homo erectus ou
Homo sapiens

5.

(1,0) O aluno poderá responder qualquer uma das opções abaixo: Ardipithecus,.

6.

(1,0) • Nossos antepassados provavelmente não andavam com a coluna ereta como nós.
• Nossos antepassados não tinham desenvolvido uma linguagem avançada.
• Nossos antepassados não tinham o cérebro do tamanho do nosso.

7.

(1,0) Pinturas rupestres.

8.

(1,0) O aluno poderá responder qualquer uma das opções abaixo: - Os grupos caçadores-coletores
eram nômades, - Viviam de atividades econômicas extrativas como a caça, a coleta e a pesca, Construíam moradias com galhos de árvores, ossos e peles de animais.

9.

(1,0) A técnica da “pedra lascada”.

10. "Porque, na verdade, não evoluímos do macaco atual, e sim de um antepassado em comum" ou
‘’Ainda não se sabe exatamente como era esse primata ancestral, apelidado na cultura pop de elo
perdido. Apenas que ele existiu há 80 milhões de anos e que, a partir dele, seguindo a teoria da
seleção natural de Charles Darwin (1809-1882), desenvolveram-se paralelamente o ser humano e
todos os macacos que conhecemos.”

QiD 2 – 6º ANO – PARTE 3 – GEOGRAFIA
PARA A VALIDADE DO QiD, AS RESPOSTAS DEVEM SER APRESENTADAS EM FOLHA
PRÓPRIA, FORNECIDA PELO COLÉGIO, COM DESENVOLVIMENTO E SEMPRE A TINTA.
TODAS AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA DEVEM SER JUSTIFICADAS.
DATA DE ENTREGA: 03 / 05 / 2017

GABARITO
OBSERVAÇÃO: (caro monitor, por favor, considerar ao máximo as respostas dos alunos, dando
metade do ponto, se necessário)
1. (1,0) Para ele a FORMA representa o aspecto visível de um objeto, ou seja, como estão construídos.
Exemplo: Uma casa, o bairro, uma loja, etc. E o professor Roberto Lobato define a FUNÇÃO como
sendo uma atividade ou tarefa desempenhada por uma forma, ou seja, que tipo de atividade é
realizada por aquele objeto.
2. (1,0) Rugosidades seriam as formas encontradas no espaço geográfico, ou seja, permanece o que
foi construído no passado, porém exercendo uma nova função.
3. (1,0) Sequência: Espaço, Natureza, Paisagem, Terra, Homem, Lugar, Identidade.
4. (1,0) o espaço geográfico pode ser entendido como o espaço natural modificado permanentemente
pelos seres humanos por meio de seu trabalho e das técnicas por ele utilizadas.
5. (1,0) No passado, observa-se uma paisagem predominantemente natural que se assemelha à costa
da Região Sudeste do Brasil. Nela, destaca-se o mar, o estuário de um rio, a planície litorânea com
praias, dunas e vegetação litorânea (possivelmente a restinga), além de uma área montanhosa
recoberta de floresta (provavelmente a Mata Atlântica).
Ao longo do tempo, a paisagem foi transformada pela ocupação humana, observa-se o desmatamento
nas encostas, a implantação de uma torre de telecomunicações no topo com maior altitude, a
urbanização da planície litorânea, inclusive com edifícios elevados (verticalização) e infraestrutura
viária. O contorno do litoral foi visivelmente alterado com a instalação de uma zona portuária e de
marinas para embarcações. Possivelmente, a ocupação levou a uma perda de parte da biodiversidade
original em decorrência da remoção dos ecossistemas originais e do aumento da poluição na zona
costeira.
6. (1,0) O conceito de lugar é muito importante para a Geografia, pois representa a porção do espaço
geográfico dotada de significados particulares e relações humanas. Lugar é um determinado espaço
no qual o individuo desenvolve para com ele relação de identidade, afetividade, do bem estar.
7. (1,0) Com o avanço tecnológico, o homem criou uma série de mecanismos para facilitar a
manipulação dos elementos da natureza, máquinas e equipamentos facilitaram a vida do homem e
dinamizaram o processo de exploração de recursos, como os minerais, além do desenvolvimento de
toda produção agropecuária com a inserção de tecnologias, como tratores, plantadeiras,
colheitadeiras e muitos outros.
8. (1,0) Norte, sul, leste e oeste. São conhecidos como pontos cardeais.
9. a) (0,5) Planisfério.
b) (0,5) Globo Terrestre.
10. (1,0) Rosa-dos-Ventos.

