
Professora Larissa – AP 07 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 Leia o texto do seu livro didático – páginas 20 a 27.
 Leia os esquemas que fizemos em sala de aula e estão registrados no seu caderno.

01. Explique o que é o espaço geográfico, o objeto de estudo da Geografia.

02. Explique os elementos que compõem o espaço geográfico.

03. Caracterize o espaço geográfico do Brasil até o ano de 1500.

04. Esclareça como ocorreu a construção do espaço geográfico a partir da chegada dos colonizadores
portugueses.

05. O que os princípios mercantilistas influenciaram na chegada dos colonizadores portugueses em território
brasileiro?

06. Considerando o processo de colonização portuguesa, explique os principais acontecimentos do século XVI.

07. Durante os séculos XVII e XVIII, as atividades econômicas desenvolvidas por portugueses no Brasil vão se
tornando cada vez mais abrangentes. Apresente-as.

08. Defina “drogas do sertão”

09. Explique o que foi o Tratado de Tordesilhas, expresso na imagem:

10. Explique o que se entende por BANDEIRISMO.

11. Estabeleça as características dos tipos de bandeirismo:
a) Bandeirismo apresador
b) Bandeirismo minerador
c) Bandeirismo de contrato

12. Defina ‘donatário’.
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13. Observe a imagem e explique o que ela representa: 

 
 
14. Aponte as atividades econômicas que se tornaram “motores” da construção do espaço brasileiro. 
 
15. Observe o mapa da página 24: Figura 17. Brasil unidades político-administrativas – 2019. Observe a 

Unidade político-administrativa que você mora. Responda: 
a) Qual é a sua capital? 
b) Quais estados são fronteiriços? 

 
16. Qual a grande transformação responsável pelo início do capitalismo industrial? 
 
17. Apresente as principais mudanças estabelecidas pela mudança do capitalismo industrial em diversos países. 
 
18. Explique o que se entende por produto primário. 
 
19. Por que o Brasil continuou especializado na produção de produtos primários, mesmo após as duas 

primeiras Revoluções Industriais? 
 
20. Cite os elementos que contribuíram para a formação de novos espaços geográficos no Brasil durante o 

século XX. 
 

GABARITO 
 
01. Espaço geográfico é o espaço natural modificado pelo trabalho humano. 
 
02. O espaço geográfico é formado pela paisagem, que é tudo o que se vê na superfície terrestre e a 

sociedade, os seres humanos que modificam a paisagem. 
 
03. Até 1500, o espaço geográfico do Brasil era basicamente natural. Os povos indígenas, que o habitavam não 

produziam grandes transformações na paisagem natural. 
 
04. Ocorre a partir do século XVI e a primeira metade do século XVIII, durante o período em que predominou o 

capitalismo comercial ou mercantilismo. 
 
05. Os portugueses tiveram a visão exclusiva do lucro. Viam as riquezas naturais do Brasil como fonte de 

lucros. 
 
06.  

 Fixação portuguesa no litoral 
 Extração do pau-brasil; cultivos de cana de açúcar e tabaco; pequenas criações de gado. 
 A paisagem começa a ser modificada de acordo com os interesses dos portugueses. 

 
07.  

 Continuam os cultivos de cana de açúcar e tabaco; 
 Exploração das “drogas do sertão” 
 Pecuária no interior. 
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08. Drogas do sertão era o nome dado aos produtos extraídos da Floresta Amazônica: castanha; canela; cacau 
e cipós cujas raízes têm propriedades medicinais. 

 
09. O Tratado de Tordesilhas era uma linha imaginária que estabeleceu a divisão das terras do atual Brasil 

entre portugueses e espanhóis. 
 
10. Bandeirismo ou bandeiras é o nome que se dá às expedições armadas de colonos e de indígenas já 

integrados aos conquistadores que partiam da Vila de São Paulo em direção ao interior do Brasil.  
 
11.  

 Bandeirismo apresador – tinha como objetivo aprisionar indígenas para comercializá-los. 
 Bandeirismo minerador – motivado pela busca de ouro e de pedras preciosas. 
 Bandeirismo de contrato - objetivava a captura de escravos fugitivos e destruição de quilombos. 

 
12. Donatário nos tempos coloniais era aquele que recebia terras da Coroa portuguesa para serem povoadas e 

cultivadas. 
 
13. O mapa indica a produção dos espaços geográficos no Brasil durante o século XVIII. 
 
14.  

 Cultivos de cacau no Sul da Bahia 
 Cafeicultura no Rio de Janeiro e São Paulo 
 Extração do látex na Amazônia 

 
15.  

a) Goiânia 
b) Minas Gerais; Bahia; Tocantins; Mato Grosso; Mato Grosso do Sul. 

 
16. A substituição da manufatura pela Maquinofatura. 
 
17.  

 Consolidação do trabalho assalariado 
 Novas classes sociais- burguesia e proletariado 

 
18. Bem ou mercadoria produzido pela agricultura ou obtido por meio do extrativismo mineral, vegetal, pela 

pesca ou coleta. 
 
19. Porque era importante para os países industrializados que os países periféricos, como o Brasil, 

continuassem a produzir produtos primários para serem industrializados. 
 
20.  

 Industrialização brasileira 
 Urbanização 
 Avanço da fronteira agropecuária 
 Construção de Brasília. 
 

 
 
 


