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Capítulo 10 – 
Uso dos recursos 
naturais 

(C) Misturas 
(C) Transformações reversíveis e 
não reversíveis 
 
 
 
 
 
 
 
 
(G) Produção, circulação e con-
sumo 
 
 
(G) Preservação e degradação da 
natureza 
 
 
 
(H) A ação das pessoas e grupos 
sociais no tempo e no espaço: 
grandes transformações da his-
tória da humanidade (sedentari-
zação, agricultura, escrita, nave-
gações, indústria, entre outras) 
 
(H) A circulação de pessoas e as 
transformações no meio natural 

(EF04CI01) Identificar misturas na vida diária, com base em 
suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua 
composição. 
(EF04CI02) Testar e relatar transformações nos materiais do 
dia a dia quando expostos a diferentes condições (aqueci-
mento, resfriamento, luz e umidade). 
(EF04CI03) Concluir que algumas mudanças causadas por 
aquecimento ou resfriamento são reversíveis (como as mu-
danças de estado físico da água) e outras não (como o cozi-
mento do ovo, a queima do papel etc.). 
 
(EF04GE08) Descrever e discutir o processo de produção 
(transformação de matérias-primas), circulação e consumo 
de diferentes produtos. 
 
(EF04GE11) Identificar as características das paisagens natu-
rais e antrópicas (relevo, cobertura vegetal, rios etc.) no am-
biente em que vive, bem como a ação humana na preserva-
ção ou degradação dessas áreas. 
 
(EF04HI01) Reconhecer a história como resultado da ação do 
ser humano, no tempo e no espaço, com base na identifica-
ção de mudanças ocorridas ao longo do tempo. 
 
 
 
 
(EF04HI05) Relacionar os processos de ocupação do campo a 
intervenções na natureza, avaliando os resultados dessas in-
tervenções. 

Capítulo 11 – 
Percorrendo  
distâncias  

(G) Produção, circulação e  
consumo 
 
 
(H) A ação das pessoas e grupos 
sociais no tempo e no espaço: 
grandes transformações da his-
tória da humanidade (sedentari-
zação, agricultura, escrita, nave-
gações, indústria, entre outras) 
 
(H) A invenção do comércio e a 
circulação de produtos 
 
 
(H) As rotas terrestres, fluviais e 
marítimas e seus impactos para 
a formação de cidades e as 
transformações do meio natural 

(EF04GE08) Descrever e discutir o processo de produção (trans-
formação de matérias-primas), circulação e consumo de diferen-
tes produtos. 
 
(EF04HI01) Reconhecer a história como resultado da ação do 
ser humano, no tempo e no espaço, com base na identifica-
ção de mudanças ocorridas ao longo do tempo. 
 
 
 
 
(EF04HI06) Identificar as transformações ocorridas nos pro-
cessos de deslocamento das pessoas e mercadorias, anali-
sando as formas de adaptação ou marginalização. 
 
(EF04HI07) Identificar e descrever a importância dos cami-
nhos terrestres, fluviais e marítimos para a dinâmica da vida 
comercial. 

Capítulo 12 –  
Os meios de  
comunicação 

(G) Relação campo e cidade 
 
 
 

(EF04GE04) Reconhecer especificidades e analisar a interde-
pendência do campo e da cidade, considerando fluxos 
econômicos, de informações, de ideias e de pessoas. 
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(H) A ação das pessoas e grupos 
sociais no tempo e no espaço: 
grandes transformações da his-
tória da humanidade (sedentari-
zação, agricultura, escrita, nave-
gações, indústria, entre outras) 
 
 
 
(H) O mundo da tecnologia: a in-
tegração de pessoas e as exclu-
sões sociais e culturais 

(EF04HI01) Reconhecer a história como resultado da ação do 
ser humano, no tempo e no espaço, com base na identifica-
ção de mudanças ocorridas ao longo do tempo. 
(EF04HI02) Identificar mudanças ocorridas ao longo do 
tempo, com base nos grandes marcos da história da humani-
dade, tais como o desenvolvimento da agricultura e do pas-
toreio e a criação da indústria, colocando em questão pers-
pectivas evolucionistas. 
 
(EF04HI08) Identificar as transformações ocorridas nos meios 
de comunicação (cultura oral, imprensa, rádio, televisão, ci-
nema e internet) e discutir seus significados para os diferen-
tes estratos sociais. 

 


