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AV. VER. RUBENS MAZIEIRO, 100 – OURO FINO PAULISTA – CEP: 09442-700 
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GEOGRAFIA 
SEMANA 14 

07/05/2021 A 11/06/2021 

NOME: Nº: 7ºSÉRIE: 

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

ENVIAR: FORMULÁRIO DO CLASSROOM DATA DE ENTREGA: ATÉ O DIA 11/06/2021 

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

NAVEGAÇÕES E O MERCANTILISMO – OCUPAÇÃO DA AMÉRICA PELOS EUROPEUS – O BRASIL VISTO PELOS ESTRANGEIROS - AMÉRICA PORTUGUESA – EXPLORAÇÃO 

DO PAU-BRASIL – O ENGENHO E A CANA DE AÇÚCAR - DO CAFÉ ÀS INDÚSTRIAS – PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO - CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO 

BRASILEIRA 

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. (EF07GE06) Discutir em que medida a 
produção, a circulação e o consumo de mercadorias provocam impactos ambientais, assim como influem na distribuição das riquezas, 
em diferentes lugares (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 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: LIVRO DIDÁTICO, GEOGRAFIA, ESPAÇO E INTERAÇÃO 7º ANO, EDITORA FTD – AULA AUDIOVISUAL – MATERIAL EM PDF – 
PLANTÃO DE DÚVIDAS - CLASSROOM 

ORIENTAÇÕES: APÓS ASSISTIREM A AULA GRAVADA E EFETUAR A CORREÇÃO NO CADERNO. RESPONDER AO QUESTIONÁRIO NO CLASSROOM PARA 

VALIDAR A PARTICIPAÇÃO. NÃO É NECESSÁRIO IMPRIMIR A FOLHA, FICA A CRITÉRIO PESSOAL. BONS ESTUDOS. 
LINK DA AULA GRAVADA: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1OWA72XXUL1PJELIMYS_C-WODRG2D5CC1/VIEW?USP=SHARING 

 
Link Classroom, Semana 13: https://classroom.google.com/c/Mjg1NDY4NTk1MDA1?cjc=7nlegox 
PLANTÃO DE DÚVIDAS: AS QUINTAS FEIRAS DAS 8H AS 10H 30M. 

Questões da semana 13, a serem respondidas. 

 
1) Qual a importância de estudar Geografia? 

R. 

 
2) Qual conteúdo dentro da matéria de Geografia que mais te interessou? 

R. 
 
 

3) Comente sobre qual é a importância dos mapas para as pessoas? 

R. 
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Correção - Semana 8 

1) “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? 

R. Mercantilismo, Expansão marítima, Grandes navegações 

 

 
2) “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? 

R. Tratado de Tordesilhas 

 
3) “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? 

R. Os primeiros estereótipos do Brasil, deu-se através dos relatos dos viajantes e das pinturas. Hoje em virtude 

dos meios de comunicação como TV e internet a imagem do Brasil é divulgada para o mundo. 

 

Correção - Semana 9 

1) “Em 1500 ao chegar no território que hoje é o Brasil, os portugueses entraram em contato com os povos 

originários. Os primeiros contatos foram estabelecidos principalmente com os Tupis-Guaranis, que em troca de 

mão de obra, recebiam mercadorias como espelhos, tecidos, facas e outro utensílios” 

 
Entre 1500 e 1530 qual foi a maior riqueza explorada no Brasil pelos portugueses? 

Assinale a alternativa correta. 

 
a) (  ) Drogas do Sertão 

b) ( ) Ouro 

c) (X) Pau-Brasil 

 
2) “Em 1532 foi fundada a primeira vila do Brasil, São Vicente, devido ao plantio da cana-de-açúcar que marcou 

o início de uma ocupação mais efetiva da América portuguesa. O açúcar nesse período era considerado um dos 

produtos mais caros” 

 
Qual era a maior parte dos trabalhadores nas fazendas de cultivo de cana-de-açúcar? 

Assinale a alternativa correta. 

 
a) ( ) Trabalhadores assalariados 

b) ( ) Trabalhadores contratados 

c) (X) Trabalhadores escravos 

 
 

Correção - Semana 10 

1) Em sua opinião, por que, nos anos de 1900, São Paulo já era, segundo o texto “a metrópole do café”? 

R. A maior parte dos capitais agrícolas obtidos em São Paulo, era principalmente do cultivo do café, isso fez com 

que São Paulo se destaca-se como a metrópole do café. 



2) Por que o centro da cidade de São Paulo era um “nó de ferrovias”? 

R. A riqueza gerada pela cafeicultura e a infraestrutura urbana e de transporte criadas no final do século XIX e início 

do século XX contribuíram para o transporte de mercadorias e para que as primeiras industrias se concentrassem em 

São Paulo. Desta forma o “nó de ferrovias” é uma forma de demonstrar a quantidade de ferrovias que existia na cidade 

naquele período 

 
 

Correção - Semana 11 

 

Quando foi registrada a maior taxa de crescimento da população brasileira? 

Assinale a alternativa correta. 

a)   (X) Em 1920 

b)   (   ) Em 2018 

c)   (   ) Em 1500 

 
2) Quais possíveis fatores contribuíram para a redução do número de membros por família. Tendo em vista 

que a média de filhos por mulher em 1950 era de 6 filhos e em 2018, menos de 2 filhos por mulher? 

R. O alto custo de vida nas cidades, os anticoncepcionais, a mulher no mercado de trabalho, 

 
 

Correção - Semana 12 

1) Quais as principais características das populações tradicionais? 

 

R. Povos e Comunidades Tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 

possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para 

sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. 

 

 

2) Como as comunidades tradicionais obtêm renda ou o sustento da sua família? 

 

R. De uma forma genérica, as comunidades tradicionais, buscam o sustento familiar com práticas agrícolas em pequena 

escala, além da pesca e do artesanato 

 

 

3) A população quilombola é formada principalmente por quais pessoas? 

R. Descendentes dos antigos escravos do período escravocrata brasileiro 


