
 

 
E.M PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO 

AV. VER. RUBENS MAZIEIRO, 100 – OURO FINO PAULISTA – CEP: 09442-700 
FONE: (11) 4827-0948 / 4827-0948 

E-MAIL: EMVAYEGO@HOTMAIL.COM 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
SEMANA 7 

19/04/2021 A 23/04/2021 

NOME: Nº: 7ºSÉRIE: 

PROFESSOR: ANDERSON PINHO DA SILVA CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 AULAS 

ENVIAR: FORMULÁRIO DO CLASSROOM DATA DE ENTREGA: ATÉ O DIA 23/04/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA – DIVISÕES REGIONAIS - DIMENSÕES DO TERRITÓRIO BRASILEIRO 

– MAPAS TEMÁTICOS DO BRASIL – LIMITES E FRONTEIRAS - GRANDES NAVEGAÇÕES E O MERCANTILISMO – OCUPAÇÃO DA AMÉRICA PELOS 

EUROPEUS – O BRASIL VISTO PELOS ESTRANGEIROS - AMÉRICA PORTUGUESA – EXPANSÃO PARA O OESTE – MAPAS COMO FONTES HISTÓRICAS  

HABILIDADES: (EF07GE01) AVALIAR POR MEIO DE EXEMPLOS EXTRAÍDOS DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, IDEIAS E ESTEREÓTIPOS ACERCA DAS 

PAISAGENS E DA FORMAÇÃO TERRITORIAL DO BRASIL. (EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na 
formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e tensões históricas e contemporânea. 
(EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população Brasileira, considerando a diversidade étnico-cultura 
(indígena, africana, europeia e asiática), assim como os aspectos de renda, sexo e idade nas regiões Brasileiras. 
(EF07GE08) ESTABELECER RELAÇÕES ENTRE OS PROCESSOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA COM AS TRANSFORMAÇÕES 

SOCIOECONÔMICAS DOS TERRITÓRIO BRASILEIRO. (EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive 
utilizando tecnologias digitais, como informações demográficas e econômicas do Brasil. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: LIVRO DIDÁTICO, GEOGRAFIA, ESPAÇO E INTERAÇÃO 7º ANO, EDITORA FTD – AULA AUDIOVISUAL GRAVADA EM 

POWERPOINT – MATERIAL EM PDF – PLANTÃO DE DÚVIDAS - CLASSROOM  

ORIENTAÇÕES: PROVA BIMESTRAL DE GEOGRAFIA, RESPONDER AS QUESTÕES NO FORMULÁRIO DO CLASSROOM, NÃO É NECESSÁRIO FAZER NO 

CADERNO. PREENCHER O FORMULÁRIO COM O NOME COMPLETO E A SÉRIE. SOMENTE SERÁ ACEITA A PRIMEIRA ENTREGA. SEGUE ABAIXO AS 

QUESTÕES QUE DEVERÃO SER RESPONDIDAS EXCLUSIVAMENTE NO CLASSROOM.  
 
Link Classroom: https://classroom.google.com/c/Mjg1NDY4NTk1MDA1?cjc=7nlegox  
 
PLANTÃO DE DÚVIDAS:  AS QUINTAS FEIRAS DAS 8H AS 10H 30M. 
NÃO É NECESSÁRIO IMPRIMIR A FOLHA. FICA A CRITÉRIO PESSOAL. BONS ESTUDOS E BOA PROVA! 
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1) “A atual divisão política do território brasileiro nem sempre foi assim. Ao longo do tempo aconteceram diversas 

alterações. As últimas mudanças se deram em 1988, quando os territórios federais do Amapá e de Roraima se 

tornaram estados.” 

  

Assinale a alternativa correta. 

 

a) (   ) A divisão política do território brasileiro, portanto, é estática ao longo dos anos. 

b) (   ) A divisão política do território brasileiro, portanto, não é estática, ela poderá sofrer mudanças.  

c) (   ) A divisão política do território brasileiro, portanto, sempre foi a mesma. 

 

2) A regionalização do continente Americano em América Latina e Anglo-saxônica foi feita considerando quais 

características? Assinale a alternativa correta. 

 

a) (   ) Tipos climáticos e o relevo da região. 

b) (   ) Processo geológico, ao longo de milhares de anos. 

c) (   ) Processo de colonização e os aspectos culturais de cada região. 

 

3) “A expansão marítima pelo oceano Atlântico possibilitou a incorporação de novos territórios na América, Ásia 

e África. Os três continentes, então habitado pelos povos originários, foram transformados em colônias das 

quais foram extraídas matérias-primas e mercadorias para o povo europeu.”  

 

Como ficou conhecido esse período entre 1500 – 1750? Assinale a alternativa correta. 

 

a) (   ) Primeira Revolução industrial. 

b) (   ) Globalização – início da era moderna. 

c) (   ) Capitalismo comercial – mercantilismo. 

 

4) “A descoberta de novas terras pelos espanhóis despertou o interesse de Portugal, que passou a reivindicar o 

direito de explorá-las. Os portugueses alegavam que desde o início do século XV já realizavam viagens 

marítimas pelo oceano atlântico. Para evitar guerras os países assinaram um tratado, dando início aos primeiros 

limites territoriais do viria a ser no futuro o Brasil.”  

 

Qual é o nome do tratado que o texto acima se refere? Assinale a alternativa correta. 

 

a) (   ) Tratado de Madri 1750. 

b) (   ) Tratado de Tordesilhas. 

c) (   ) Tratado do Mercantilismo.  

 

5) “Embora o Brasil tenha florestas elas ocupam apenas uma parcela do território. Também não são todas as 

pessoas que jogam futebol e pulam carnaval. Ideias como essas, que fazem generalizações sobre fatos ou 

aspectos nem sempre verdadeiros e, ainda julgamentos sobre um grupo social, uma nacionalidade ou um assunto 

qualquer, são chamados estereótipos.” 

Como são formados os estereótipos do povo brasileiro para o mundo? Assinale a alternativa correta. 

a) (   ) As imagens sobre o Brasil começaram a ser veiculadas no exterior a partir do século XVI, por meio de 

pinturas e relatos. 

b) (   ) Com a expansão dos meios de comunicação em massa, sobretudo o rádio e a televisão, outras imagens 

e ideias estereotipadas do Brasil começaram a ser difundidas no exterior. 

c) (   ) Todas as alternativas estão corretas. 

 


