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Professor,
nós, da Editora Moderna, temos como propósito uma 

educação de qualidade, que respeita as part icular idades 

de todo o país. Desta maneira, o apoio ao professor é 

de máxima importância. Sabemos de sua preocupação 

em escolher o mater ial didát ico que mais atenda 

às suas necessidades, para elaborar instrumentos 

avaliat ivos, desenvolver a metodologia apropr iada e 

dar tratamento aos conteúdos de ensino.

Assim, elaboramos os comparat ivos de 

nossas obras com o currículo de seu Estado, 

com o intuito de faci litar sua análise 

e demonstrar que todos os conteúdos 

básicos nacionais estão contemplados. Você p
ode 

confe
r ir o

s 

comparat ivos
 de o

utra
s 

disci
pli nas

 em noss
o sit

e:

www.moder
na.c

om.br/
pnld

Canal
 de A

tend
imento:

0800 13 0033

e
juntas 

no

LOGOTIPO MACMILLAN BRASIL

Utilização colorido; preto/branco e negativo

MG_geografia.indd   1 7/8/14   7:52 PM



2

CONTEÚDOS BÁSICOS COMUNS

Código da coleção:27645COL05

LYGIA TERRA | REGINA ARAÚJO | RAUL BORGES GUIMARÃES

Conexões - Estudos de 
Geografia Geral e do Brasil

eixo Temático i Problemas e Perspectivas do Urbano

Tema 1: O Processo 
de Urbanização 
Contemporâneo: a 
Cidade, a Metrópole, 
o Trabalho, o Lazer e 
a Cultura

O espaço urbano

Compreender a relação entre o crescimento 
urbano e as mudanças na vida das cidades.

Capítulo 9 - Item 9.1 
(1º ano) e Capítulo 15 - 
Item 15.1 (1º ano)

Cidade e metrópole

Compreender os fenômenos urbanos relacio-
nados à metropolização.

Capítulo 9 - Item 9.2 e 
9.3 (1º ano) e Capítulo 
15 - Item 15.2 (1º ano)

Território e territorialidade

Compreender as mudanças nas relações de 
trabalho na cidade.

Capítulo 15 - Item 15.1 
(1º ano)

Redes e região

Reconhecer na hierarquia urbana as funções e 
centralidades das redes.

Capítulo 9 - Item 9.2 (1º 
ano); Capítulo 15 - Item 
15.1 (1º ano)

eixo Temático ii as Transformações do mundo rural

Tema 2: As Novas 
Territorialidades
no Campo

Espacialidade rural

Reconhecer os fenômenos espaciais que evi-
denciam as transformações no mundo rural.

Capítulos 10 e 14 
(2º ano)

Produção e tecnologia no campo

Compreender a organização da produção 
agropecuária sob a ótica da tradição, da
modernidade e da sustentabilidade ambien-
tal.

Capítulos 10 e 14
(2º ano)

Desenvolvimento sustentável no campo

Compreender a reapropriação da Natureza na 
perspectiva de valores relacionados à diversi-
dade biológica, heterogeneidade cultural, plu-
ralidade política e democracia participativa.

Capítulo 10 - Item 10.3 
e 15 (2º ano)
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minas gerais

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e a Geografia da Editora Moderna

Conexões - Estudos de  
Geografia Geral e do Brasil

eixo Temático iii mutações no mundo natural

Tema 3: A Relação 
Sociedade e 
Natureza em 
Questão

Fontes de energia

Compreender os impasses da sociedade
contemporânea sob a ótica da produção 
e do consumo de energia.

Capitulos 11 e 13 - Item 
13.2 (2º ano)

Compreender a geopolítica do petróleo e 
do gás natural no contexto contemporâneo.

Capitulos 11 e 13 - Item 
13.2 (2º ano)

Ordem ambiental internacional

Reconhecer na sociedade global instrumen-
tos de políticas ambientais.

Capítulos 5 e 8 (2º ano) 

Aquecimento global

Explicar os desdobramentos da matriz ener-
gética da sociedade industrial, considerando 
seus impactos sobre o aquecimento global.

Capítulo 5 - Item 5.2 
(2º ano) 

Domínios de natureza no Brasil

Reconhecer os domínios de natureza que 
compõem o território brasileiro, avaliando a 
interferência humana na exploração de seus 
recursos.

Capítulo 7 (2º ano)

eixo Temático iV Os Cenários da globalização e Fragmentação

Tema 4: As Novas 
Fronteiras do 
Capitalismo Global: 
os Territórios 
nas Novas 
Regionalizações

Globalização e regionalização

Compreender a produção do espaço na 
tensão da globalização e da fragmentação.

Capítulo 1 (3º ano)

Comércio Internacional

Compreender a organização do capital no es-
paço da produção global.

Capítulo 1 - Item 1.3  
(3º ano); Capítulo 3  
(1º ano)

Reordenamento do território

Explicar os novos ordenamentos espaciais 
exigidos pelas indústrias de alta tecnologia.

Capítulo 9 (2º ano)
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CONTEÚDOS COMPLEMENTARES
eixo Temático V Problemas e Perspectivas do Urbano

Tema 5: O Processo 
de Urbanização 
Contemporâneo: 
a Cidade, a 
Metrópole, o 
Trabalho, o Lazer 
e a Cultura

Produção e Consumo

Relacionar produção e consumo para avaliar a 
qualidade de vida no ambiente urbano.

Capítulo 1 (2º ano)

Políticas Públicas Urbanas: o público e o privado

Avaliar a relação entre as políticas públicas e a 
produção do espaço urbano.

Capítulo 9 - Itens 9.3 
e 9.4 (1º ano); Capítulo 
15 - Item 15.1 e seções 
“Perspectiva Cidadã” e 
“Estudo de Caso” (1º ano)

Espacialidade urbana

Compreender as práticas sociais espacializa-
das na complexidade da vida na metrópole 
nos países centrais e periféricos.

Capítulo 9 - Itens 9.1 e 
9.2 (1º ano)

Gestão da cidade

Avaliar o crescimento populacional e suas im-
plicações na gestão da cidade nos países cen-
trais e periféricos.

Capítulo 10 (1º ano)

eixo Temático Vi as Transformações no mundo rural

Tema 6: As Novas 
Territorialidades
no Campo

Trabalho no campo

Analisar o sistema de trabalho no campo nos 
países centrais e periféricos.

Capítulo 10 - Itens 10.1 e 
10.2 (2º ano); Capítulo 
14 - Item 14.1 (2º ano)

Estrutura fundiária

Confrontar os efeitos das disparidades territo-
riais e sociais relativas à distribuição da terra e 
às políticas de desenvolvimento rural nos paí-
ses centrais e periféricos.

Capítulo 15 (2º ano)

Territorialidades no campo

Avaliar projetos agropecuários nos países 
centrais e periféricos.

Capítulo 10 - Itens 10.1 e 
10.3  (2º ano)

Código da coleção:27645COL05

LYGIA TERRA | REGINA ARAÚJO | RAUL BORGES GUIMARÃES

Conexões - Estudos de 
Geografia Geral e do Brasil
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Tema 6: As Novas 
Territorialidades 
no Campo

Relação campo e cidade

Reconhecer o significado da identidade do 
campo e da cidade nas sociedades dos países 
centrais e periféricos.

Capítulo 10 - Item 
10.1 (2ºano); Capítulo 
15 - Item 15.1 (2º ano); 
Capítulo 9 - Item 9.1 (1º 
ano); Capítulo 15 - Item 
15.1 (1º ano)

Reforma agrária e movimentos sociais

Avaliar os projetos de reforma agrária nos paí-
ses centrais e periféricos.

Capítulo 15 - Item 15.1 
(2ºano)

Espaço rural

Prognosticar sobre o futuro da produção do 
espaço rural nos países centrais e periféricos. Capitulo 10 - Item 10.3 

(2º ano); Capítulo 14 - 
Itens 14.2 e 14.3 (2º ano); 
Capítulo 15 - Itens 15.2 e 
15.3 (2º ano)

Diversidade cultural.

Identificar a transformação da identidade cul-
tural da vida no campo em mercadoria.

eixo Temático Vii mutações no mundo natural

Tema 7: A Relação 
Sociedade e 
Natureza em 
Questão

Recursos hídricos

Avaliar os acordos e controles da gestão am-
biental da água.

Capítulo 4 - Item 4.3 
(2º ano)

Padrão de produção e consumo

Prognosticar sobre o futuro do planeta, ten-
do como referência os padrões de produção e 
consumo do capitalismo global.

Capítulo 5 (2º ano)

Dinâmica terrestre

Reconhecer os fenômenos responsáveis pela 
dinâmica terrestre.

Capítulo 2 (2º ano)

Desertificação

Reconhecer os processos ecológicos e antró-
picos da desertificação.

Capítulo 10 - Item 10.3 
(2º ano); Capítulo 12 - 
Item 12.2 (1º ano)

minas gerais

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e a Geografia da Editora Moderna

Conexões - Estudos de  
Geografia Geral e do Brasil
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Tema 7: A Relação 
Sociedade e 
Natureza em 
Questão

Diversidade biológica

Avaliar o potencial da biodiversidade dos am-
bientes tropicais.

Capítulo 5 - Item 5.3 
(2º ano); Capítulo 7 - 
Itens 7.2 e 7.3 (2º ano); 
Capítulo 8 - Item 8.4 
(2º ano)

CONTEÚDOS COMPLEMENTARES

eixo Temático Viii Os Cenários da globalização e Fragmentação

Tema 8: As Novas 
Fronteiras do 
Capitalismo Global: 
os Territórios 
nas Novas 
Regionalizações

Terceiro setor

Reconhecer a importância dos projetos de in-
clusão social nos países periféricos.

Capítulo 12 (1º ano)

Fluxos econômicos

Analisar os fluxos econômicos que expressam 
uma territorialidade visível, tais como: Nafta, 
Mercosul, União Européia, Apec e Asean.

Capítulo 1 - Item 1.4 
(3º ano)

Desterritorialização e redes de solidariedade

Avaliar as possibilidades de reterritorialização 
a partir de projetos de inclusão digital e de es-
tratégias dos migrantes.

Capítulo 11 - Item 11.2 
e Seção “Perspectiva 
Cidadã: Direitos 
Humanos para os 
imigrantes” (1º ano)

Fronteiras

Analisar as causas e os efeitos da migração 
clandestina nos países centrais e periféricos.

Capítulo 11 - Itens 11.2 e 
11.3 (1º ano)

Sociedade da informação

Avaliar a importância das redes mundiais de 
informação na produção do espaço mundial.

Capítulo 1 - Itens 1.2 e 1.3 
(1º ano)

Conexões - Estudos de 
Geografia Geral e do Brasil
Código da coleção:27645COL05

LYGIA TERRA | REGINA ARAÚJO | RAUL BORGES GUIMARÃES
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minas gerais

Conexões - Estudos de  
Geografia Geral e do Brasil

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e a Geografia da Editora Moderna
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eixo Temático ii as Transformações do mundo rural

Tema 2: As Novas 
Territorialidades no 
Campo

Espacialidade rural

Reconhecer os fenômenos espaciais que evi-
denciam as transformações no mundo rural.

Capítulos 4 e 5 (2º ano)

Produção e tecnologia no campo

Compreender a organização da produção 
agropecuária sob a ótica da tradição, da
modernidade e da sustentabilidade ambien-
tal.

Capítulos 4 e 5 (2º ano)

Desenvolvimento sustentável no campo

Compreender a reapropriação da Natureza na 
perspectiva de valores relacionados à diver-
sidade biológica, heterogeneidade cultural, 
pluralidade política e democracia participati-
va.

Capítulo 10 - Itens 1 e 4 
a 6 (2º ano)

CONTEÚDOS BÁSICOS COMUNS
eixo Temático i Problemas e Perspectivas do Urbano

Tema 1: O Processo 
de Urbanização 
Contemporâneo: 
a Cidade, a 
Metrópole, o 
Trabalho, o Lazer 
e a Cultura

O espaço urbano

Compreender a relação entre o crescimento 
urbano e as mudanças na vida das cidades.

Capítulos 8 e 9 (2º ano)

Cidade e metrópole

Compreender os fenômenos urbanos relacio-
nados à metropolização.

Capítulos 8 e 9 (2º ano)

Território e territorialidade

Compreender as mudanças nas relações de 
trabalho na cidade.

Capítulo 8 - Itens 4 e 5 
(2º ano)

Redes e região

Reconhecer na hierarquia urbana as funções e 
centralidades das redes.

Capítulo 8 - Item 4 (2º 
ano); Capítulo 9 - Item 
3 (2º ano)

Código da coleção:27546COL05

ANGELA CORRÊA DA SILVA | NELSON BACIC OLIC | RUY LOZANO

Geografia - Contextos e Redes
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eixo Temático iii mutações no mundo natural

Tema 3: A Relação 
Sociedade e 
Natureza em 
Questão

Fontes de energia

Compreender os impasses da sociedade
contemporânea sob a ótica da produção 
e do consumo de energia.

Capítulo 9 (1º ano)

Compreender a geopolítica do petróleo e 
do gás natural no contexto contemporâneo.

Capítulo 9 - Item 1 
(1º ano)

Ordem ambiental internacional

Reconhecer na sociedade global instrumentos 
de políticas ambientais.

Capítulo 10 (1º ano)

Aquecimento global

Explicar os desdobramentos da matriz ener-
gética da sociedade industrial, considerando 
seus impactos sobre o aquecimento global.

Capítulo 10 - Item 3 
(1º ano)

Domínios de natureza no Brasil

Reconhecer os domínios de natureza que 
compõem o território brasileiro, avaliando a 
interferência humana na exploração de seus 
recursos.

Capítulo 8 - Itens 5 e 7 
(1º ano)

eixo Temático iV Os Cenários da globalização e Fragmentação

Tema 4: As Novas 
Fronteiras do 
Capitalismo Global: 
os Territórios 
nas Novas 
Regionalizações

Globalização e regionalização

Compreender a produção do espaço na 
tensão da globalização e da fragmentação.

Capítulos 1 e 3 (3º ano)

Comércio internacional

Compreender a organização do capital no 
espaço da produção global.

Capítulo 2 (3º ano)

Reordenamento do território

Explicar os novos ordenamentos espaciais 
exigidos pelas indústrias de alta tecnologia.

Capítulo 1 - Itens 1, 2 e 4 
(2º ano)

minas geraisGeografia - Contextos e Redes Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e a Geografia da Editora Moderna
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CONTEÚDOS COMPLEMENTARES
eixo Temático V Problemas e Perspectivas do Urbano

Tema 5: O Processo 
de Urbanização 
Contemporâneo: 
a Cidade, a 
Metrópole, o 
Trabalho, o Lazer 
e a Cultura

Produção e consumo

Relacionar produção e consumo para avaliar a 
qualidade de vida no ambiente urbano.

Capítulo 1 - Itens 1 a 3 
(2º ano); Capítulo 2 - 
Item 1 (2º ano)

Políticas públicas urbanas: o público e o privado

Avaliar a relação entre as políticas públicas e a 
produção do espaço urbano.

Capítulo 8 - Itens 2, 3, 
5, 7 e Seção “Você no 
Mundo: Planejamento 
Urbano” (2º ano)

Espacialidade urbana

Compreender as práticas sociais espacializa-
das na complexidade da vida na metrópole 
nos países centrais e periféricos.

Capítulo 6 - Itens 1 a 6 
(2º ano)

Gestão da cidade

Avaliar o crescimento populacional e suas im-
plicações na gestão da cidade nos países cen-
trais e periféricos.

Capítulo 6 - Item 4 
(2º ano)

eixo Temático Vi as Transformações no mundo rural

Tema 6: As Novas 
Territorialidades
no Campo

Trabalho no campo

Analisar o sistema de trabalho no campo nos 
países centrais e periféricos.

Capítulos 4 e 5 (2º ano)

Estrutura fundiária

Confrontar os efeitos das disparidades territo-
riais e sociais relativas à distribuição da terra e 
às políticas de desenvolvimento rural nos paí-
ses centrais e periféricos.

Capítulos 4 e 5 (2º ano)

Territorialidades no campo

Avaliar projetos agropecuários nos países 
centrais e periféricos.

Capítulos 4 e 5 (2º ano)

Geografia - Contextos e Redes
Código da coleção:27546COL05

ANGELA CORRÊA DA SILVA | NELSON BACIC OLIC | RUY LOZANO
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Tema 6: As Novas 
Territorialidades 
no Campo

Relação campo e cidade

Reconhecer o significado da identidade do 
campo e da cidade nas sociedades dos países 
centrais e periféricos.

Capítulo 5 - Itens 3 a 5 
(2º ano); Capítulo 8 - 
Item 2 (2º ano); Capítulo 
9 - Item 5 (2º ano)

Reforma agrária e movimentos sociais

Avaliar os projetos de reforma agrária 
nos países centrais e periféricos.

Capítulo 4 - Item 2 (2º 
ano) ; Capítulo 5 - Itens 
1 e 3 (2º ano)

Espaço rural

Prognosticar sobre o futuro da produção do 
espaço rural nos países centrais e periféricos.

Capítulo 4 - Itens 1 e 5 
(2º ano); Capítulo 5 - 
Item 6 (2º ano)

Diversidade cultural

Identificar a transformação da identidade 
cultural da vida no campo em mercadoria.

eixo Temático Vii mutações no mundo natural

Tema 7: A Relação 
Sociedade e 
Natureza em 
Questão

Recursos hídricos

Avaliar os acordos e controles da gestão 
vambiental da água.

Capítulo 7 - Item 7  
(1º ano)

Padrão de produção e consumo

Prognosticar sobre o futuro do planeta, tendo 
como referência os padrões de produção e 
consumo do capitalismo global.

Capítulo 10 (1º ano)

Dinâmica terrestre

Reconhecer os fenômenos responsáveis pela 
dinâmica terrestre.

Capítulo 5 - Item 4 (1º 
ano); Capítulo 6 (1º ano)

Desertificação

Reconhecer os processos ecológicos e antró-
picos da desertificação.

Capítulo 6 - Item 4  
(1º ano)

minas geraisGeografia - Contextos e Redes Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e a Geografia da Editora Moderna
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Tema 7: A Relação 
Sociedade e 
Natureza em 
Questão

Diversidade biológica

Avaliar o potencial da biodiversidade dos am-
bientes tropicais.

Capítulo 7 - Item 6 
(1º ano)

CONTEÚDOS COMPLEMENTARES

eixo Temático Viii Os Cenários da globalização e Fragmentação

Tema 8: As Novas 
Fronteiras do 
Capitalismo Global: 
os Territórios 
nas Novas 
Regionalizações

Terceiro setor

Reconhecer a importância dos projetos de 
inclusão social nos países periféricos.

Capítulo 4 - Item 4 
(3ºano)

Fluxos econômicos

Analisar os fluxos econômicos que expressam 
uma territorialidade visível, tais como: Nafta, 
Mercosul, União Europeia, Apec e Asean.

Capítulo 3 - Itens 3 a 6 
(3º ano)

Desterritorialização e redes de solidariedade

Avaliar as possibilidades de reterritorialização 
a partir de projetos de inclusão digital e de 
estratégias dos migrantes.

Capítulo 6 - Item 
7 e Seção “Leitura 
Complementar: A 
imigração na França”
(2º ano)

Fronteiras

Analisar as causas e os efeitos da migração 
clandestina nos países centrais e periféricos.

Capítulo 6 - Item 7 
(2º ano)

Sociedade da informação

Avaliar a importância das redes mundiais de 
informação na produção do espaço mundial.

Capítulo 1 (3º ano)

Geografia - Contextos e Redes
Código da coleção:27546COL05

ANGELA CORRÊA DA SILVA | NELSON BACIC OLIC | RUY LOZANO
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Q ueremos unir as suas experiências com as nossas
  para desenhar uma nova dinâmica no Ensino Médio.

CONEXÕES
COM A HISTÓRIA

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27643COL06

CONEXÕES
COM A BIOLOGIA

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27518COL20

CONEXÕES
COM A MATEMÁTICA

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27519COL02

HISTÓRIA 
DAS CAVERNAS AO TERCEIRO MILÊNIO

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
25642COL06

FILOSOFANDO 
INTRODUÇÃO À FILOSOFIA 

CÓDIGO DO LIVRO: 
42383L2928

HIGH UP
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27560COL44

BIOLOGIA
EM CONTEXTO

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27644COL20

MATEMÁTICA
PAIVA

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27583COL02

CONEXÕES
ESTUDOS DE GEOGRAFIA GERAL E DO BRASIL

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27645COL05

SOCIOLOGIA 
EM MOVIMENTO

CÓDIGO DO LIVRO: 
42404L2828

CONEXÕES
COM A FÍSICA

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27646COL22

GEOGRAFIA 
CONTEXTOS E REDES

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27546COL05

FÍSICA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27647COL22

PORTUGUÊS
CONTEXTO, INTERLOCUÇÃO E SENTIDO

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27611COL01

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27527COL43

ENLACES
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL

capa_MG.indd   9 7/8/14   5:47 PM


	MG_geografia_capa
	MG_geografia_miolo



