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EM CASA
TAMBÉM SE
APRENDE

7º Ano - 4

GEOGRAFIA

NESSA AULA VOCÊ IRÁ APRENDER
SOBRE:
➢ FLUXOS ECONÔMICOS NA FORMAÇÃO
SOCIECONÔMICA E TERRITORIAL DO
BRASIL
Habilidade: (EF07GE02) Avaliar, a influência dos
fluxos econômicos e populacionais na formação
socioeconômica
e
territorial
do
Brasil,
compreendendo os conflitos e as tensões históricas
e contemporâneas.

NÃO ESQUEÇA!!!!!

O texto ao lado demonstra como o
Brasil se formou, isto é, como seu
território
foi
adquirindo
os
contornos
que
conhecemos
atualmente.
No entanto, esses contornos tiveram
a influência de fatores variados. Um
deles foi quanto aos ciclos
econômicos, que juntamente a eles
houve uma brutal utilização de mãode-obra escravizada.
Nesse sentido, os índios foram os
primeiros a experimentar
tal
julgoseguidos posteriormente pelos
negros trazidos do continete
africano.
Em ambos os casos os bandeirantes
sempre tiveram papel importante no
desempenho de funções que se
constituiram em captura, exploração
de território e busca por metais
preciosos.

VAMOS LÁ!
1) Observe os mapas abaixo e descreva o que ocorreu ao longo dos períodos destacados,
de acordo com os detalhes apresentados pelas figuras dos mapas.

Importante! Responda no seu caderno de
geografia.

2) Observando as imagens abaixo, considerando os principais grupos que auxiliaram na
formação do povo brasileiro (Negros africanos, Índios e Portugueses). Responda: O que
cada grupo representou na formação do território brasileiro? Quais as contribuições de
cada um? Explique.

Vamos assistir o vídeo
“Evolução do Território
Brasileiro”?
Clique na imagem ao lado 
Importante! Se não puder assistir
o vídeo, pesquise a “Evolução do
Território Brasileiro” no seu livro
didático ou no seu caderno.

Responda as perguntas sobre o vídeo:
3) No início do video há uma imagem que mostra um período de tempo que
representou o período colonial brasiliero. Qual o período compreendido?
4) As primeiras vilas se concentravam em qual localização?
5) Qual a mão-de-obra que garantia a produção da cana-de-açúcar?
6) Qual a localização dos poucos portos existentes no início da colonização?
7) Qual ciclo econômico, após ociclo da cana-de-açucar, auxiliou a interiorização
(expansão da exploração de atividades para o interior do território) no território
brasileiro?
Tudo bem?! Para parar e pensar!

8) Assinale a alternativa correta.
As atividades de extração do pau-brasil e da monocultura da cana-de-açúcar
ocorreram ao longo do litoral brasileiro por causa de:
A) Ocorrência desse tipo de vegetação na faixa litorânea, a coloração avermelhada
da madeira, Condições climáticas e de solo, apropriadas, proximidade com o
continente europeu.
B) Havia mão-de-obra contratada para realização desses trabalhos.
C) Não era lucrativo,e, portanto, não tendo o que fazer fizeram qualquer coisa.
D) Havia uma concorrência muito intensa com o açúcar.

Parabéns, você realizou as
atividades de Geografia!

Até a próxima aula! 
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