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Capítulo 9 –  
Trabalho, tecnologia 
e mudanças 

(G) Território, redes e urbaniza-
ção 
 
 
 
 
 
(G) Trabalho e inovação tecno-
lógica 
 
 
 
 
 
 
 
(G) Mapas e imagens de satélite 
 
 
 
(G) Representação das cidades 
e do espaço urbano 
 
 
(H) As tradições orais e a valori-
zação da memória 
(H) O surgimento da escrita e a 
noção de fonte para a transmis-
são de saberes, culturas e histó-
rias 

(EF05GE03) Identificar as formas e funções das cidades 
e analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais 
provocadas pelo seu crescimento. 
(EF05GE04) Reconhecer as características da cidade e 
analisar as interações entre a cidade e o campo e entre 
cidades na rede urbana. 
 
(EF05GE05) Identificar e comparar as mudanças dos ti-
pos de trabalho e desenvolvimento tecnológico na agro-
pecuária, na indústria, no comércio e nos serviços. 
(EF05GE06) Identificar e comparar transformações dos 
meios de transporte e de comunicação. 
(EF05GE07) Identificar os diferentes tipos de energia 
utilizadas na produção industrial, agrícola e extrativa e 
no cotidiano das populações. 
 
(EF05GE08) Analisar transformações de paisagens nas 
cidades, comparando sequência de fotografias, fotogra-
fias aéreas e imagens de satélite de épocas diferentes. 
 
(EF05GE09) Estabelecer conexões e hierarquias entre di-
ferentes cidades, utilizando mapas temáticos e repre-
sentações gráficas. 
 
(EF05HI06) Comparar o uso de diferentes linguagens no 
processo de comunicação e avaliar os significados soci-
ais, políticos e culturais atribuídos a elas. 

Capítulo 10 –  
O uso da linguagem 
e a memória 

(G) Diferenças étnico-culturais e 
desigualdades sociais 
 
 
(G) Trabalho e inovação tecno-
lógica 
 
(H) O que forma um povo?: da 
sedentarização aos primeiros 
povos 
 
(H) Cidadania, diversidade cul-
tural e respeito às diferenças 
sociais, culturais e históricas 
 
(H) As tradições orais e a valori-
zação da memória  
(H) O surgimento da escrita e a 
noção de fonte para a transmis-
são de saberes, culturas e histó-
rias 
 
 
 
 
 
 
(H) Os patrimônios materiais e 
imateriais da humanidade 

(EF05GE02) Identificar diferenças étnico-culturais e de-
sigualdades sociais entre grupos em diferentes territó-
rios. 
 
(EF05GE06) Identificar e comparar transformações dos 
meios de transporte e de comunicação. 
 
(EF05HI01) Identificar os processos de formação das cul-
turas e dos povos, relacionando-os com o espaço geo-
gráfico ocupado. 
 
(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista 
de direitos dos povos e das sociedades, compreen-
dendo-o como conquista histórica. 
 
(EF05HI06) Comparar o uso de diferentes linguagens no 
processo de comunicação e avaliar os significados soci-
ais, políticos e culturais atribuídos a elas. 
(EF05HI07) Identificar os processos de produção, hierar-
quização e difusão dos marcos de memória e discutir a 
presença e/ou a ausência de diferentes grupos que 
compõem a sociedade na nomeação desses marcos de 
memória. 
(EF05HI08) Identificar formas de marcação da passagem 
do tempo em distintas sociedades,incluindo as popula-
ções indígenas. 
 
(EF05HI10) Inventariar os patrimônios materiais e ima-
teriais da humanidade e analisar mudanças e perma-
nências desses patrimônios ao longo do tempo. 
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Capítulo 11 –  
Energia e 
movimento: 
transformações 
em seu corpo 

(C) Nutrição do organismo 
(C) Hábitos alimentares 
(C) Integração entre os sistemas 
digestório, respiratório e circu-
latório 
 
 
 
 
(H) O que forma um povo?: da 
sedentarização aos primeiros 
povos 
 
(H) Os patrimônios materiais e 
imateriais da humanidade 

(EF05CI06) Selecionar argumentos que justifiquem por 
que os sistemas digestório e respiratório são considera-
dos corresponsáveis pelo processo de nutrição do orga-
nismo, com base na identificação das funções desses sis-
temas. 
(EF05CI07) Justificar a relação entre o funcionamento 
do sistema circulatório, a distribuição dos nutrientes 
pelo organismo e a eliminação dos resíduos produzidos. 
 
(EF05HI01) Identificar os processos de formação das cul-
turas e dos povos, relacionando-os com o espaço geo-
gráfico ocupado. 
 
(EF05HI10) Inventariar os patrimônios materiais e ima-
teriais da humanidade e analisar mudanças e perma-
nências desses patrimônios ao longo do tempo. 

Capítulo 12 –  
Alimentos: muito 
além da energia 

(C) Nutrição do organismo 
(C) Hábitos alimentares 
 
 
 
 
 
 
 
 
(H) Cidadania, diversidade cul-
tural e respeito às diferenças 
sociais, culturais e históricas 

(EF05CI08) Organizar um cardápio equilibrado com base 
nas características dos grupos alimentares (nutrientes e 
calorias) e nas necessidades individuais (atividades reali-
zadas, idade, sexo etc.) para a manutenção da saúde do 
organismo. 
(EF05CI09) Discutir a ocorrência de distúrbios nutricio-
nais (como a obesidade) entre crianças e jovens, a partir 
da análise de seus hábitos (tipos de alimento ingerido, 
prática de atividade física etc.). 
 
(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princí-
pios de respeito à diversidade e à pluralidade 


