
 

    
 EMEF – ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ CLÁUDIO MAGNANTE 
 
 ATIVIDADES REMOTAS – 2021 
 
 DISCIPLINA:  GEOGRAFIA      PROFESSOR (A): Marcia Jasmine 
 
 ANO/TURMA:  71,72   e 73            DATA: 03/05//21 

 

 

                    ATIVIDADES ECONÔMICAS   NA  FORMAÇÃO  DO TERRITÓRIO BRASILEIRO           

.  

O território do Brasil ocupa uma área de 8 514 876 km². Em virtude de sua extensão territorial, o Brasil é 

considerado um país continental por ocupar grande parte da América do Sul. O país se encontra em quinto lugar 

em tamanho de território. 

A população brasileira está irregularmente distribuída, pois grande parte da população habita na região litorânea, 

onde se encontram as maiores cidades do país. Isso nada mais é do que uma herança histórica, resultado da forma 

como o Brasil foi povoado, os primeiros núcleos urbanos surgiram no litoral. Até o século XVI, o Brasil possuía 

apenas a área estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 por Portugal e Espanha. Esse tratado 

dividia as terras da América do Sul entre Portugal e Espanha. 

Os principais acontecimentos históricos que contribuíram para o povoamento do país: 

 

No século XVI ( 1501/1600) até meados  do século XVII (1601/1700): a ocupação teve início em 1516 e 

limitava-se ao litoral, a principal atividade econômica desse período foi o cultivo de cana para produzir o açúcar 

até meados de 1680, produto muito apreciado na Europa, a produção era destinada à exportação. As propriedades 

rurais eram grandes extensões de terra, cultivadas com força de trabalho escravo africano. O crescimento da 

exportação levou aos primeiros centros urbanos no litoral, as cidades portuárias. Regiões açucareiras   eram  

Pernambuco ,Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. 

Século XVII e XVIII( 1601/ 1800): foram marcados pela produção pastoril que adentrou a oeste do país e 

também pela descoberta de jazidas de ouro e diamante nos estados de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Esse 

período foi chamado de aurífero e fez surgir várias cidades. 

Século XIX( 1801/1900): a atividade que contribuiu para o processo de urbanização foi a produção de café, 

principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Essa atividade também 

contribuiu para o surgimento de várias cidades. A ocupação da Amazônia, devido a extração do látex para a 

produção  da borracha, também levou grande quantidade de mirantes nordestinos à região. 

 

RESPONDA: 

 

1. Onde vivem grande parte da população brasileira? 

2. Por que a população brasileira está irregularmente distribuída? 

3. Qual  era  a atividade econômica desenvolvida no litoral no século XVI? 

4. Qual o produto explorado com a ocupação da Amazônia? 

5. Quando se  deu o ciclo do ouro no Brasil?  

6. Quais as  regiões  que contribuíram para o processo de urbanização com a produção de café? 
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