


Em 1970, o Brasil recebeu o desenho 
regional atual
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EXTENSÃO DO TERRITÓRIO 
BRASILEIRO
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01- Cite e explique dois fatores que contribuíram para a expansão da
economia cafeeira no Brasil.

# O primeiro fator que podemos mencionar foi a crise da economia
açucareira no século XVIII no Brasil assim o café foi a salvação
encontrada para esse problema.

# O segundo fator foi a luta pela independência do Haiti que era um
importante exportador cafeeiro para os europeus que, a partir do
século XIX, passou a adquirir esse produto do Brasil, alavancando as
vendas desse produto.
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02- A população do Brasil é:

a) regularmente distribuída no território.

b) irregularmente distribuída no território.

c) de elevado crescimento vegetativo.

d) de crescimento vegetativo nulo ou negativo.

e) com altíssima densidade demográfica.
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Em razão de sua larga extensão no sentido leste-oeste, o
Brasil apresenta uma variação grande de fusos horários,
totalizando quatro regiões distintas..
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O primeiro fuso está duas horas atrasado em relação ao Meridiano
de Greenwich (-2GMT, portanto) e abrange apenas as ilhas do
Atlântico.
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O segundo e mais importante fuso (-3GMT) abrange a maioria dos
estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal e a capital Brasília,
sendo, portanto, o horário oficial do país.
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O terceiro fuso (-4GMT) abrange alguns estados a oeste, a saber:
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e a maior
parte do Amazonas.
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Já o quarto fuso (-5GMT) abrange uma pequena parte oeste
do Amazonas e o estado do Acre
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AS FRONTEIRAS DO 
BRASIL

Ao todo, o Brasil apresenta 23.102 km de fronteiras, sendo
que 15.735 km são compostos por fronteiras terrestres e 7.367 km
são fronteiras marítimas.

Na América do Sul, o Brasil faz fronteira com quase todos os
países do continente, com exceção apenas do Chile e também do
Equador, o que representa toda a faixa de limitações terrestres do
nosso país.
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FORMAÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA

Sociedade brasileira

Até 1534 não se pode falar em uma
organização econômica e social brasileira, uma
vez que a economia era essencialmente de
subsistência, com cerca de 4 a 8 milhões de
índios de diferentes etnias vivendo da roça
itinerante, coleta de frutos, raízes, tubérculos,
caça e pesca.
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Diversidade étnica e miscigenação

Três grupos básicos deram origem à população brasileira:

Índio

Branco

Negro

No início do século XX, mais um grupo veio integrar a população
brasileira: o amarelo, de origem asiática recente, principalmente
japoneses e, em menor quantidade, chineses e coreanos.
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POVOS INDÍGENAS NO BRASIL
O contingente de brasileiros que se declaram índios aumentou 150% na década de 1990,
num ritmo quase seis vezes maior que o da população em geral.

O percentual de índios em relação à população total do País era de 0,2%, ou 294 mil
pessoas. 5
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DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA
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“A cultura brasileira teve, tem e sempre terá forte influência negra. E
não poderia ser diferente.” (FERRAZ Katia. Revista Cultural)

01- Qual a região brasileira mais influenciada pela cultura negra?
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02- A cara do Brasil é feita com todas as cores. A riquíssima fotografia
étnica vem sendo revelada no decorrer do processo histórico que
formou nosso povo. Quanto à composição étnica da população
brasileira, julgue os itens em verdadeiro ou falso.

I. ( ) Em números absolutos, houve uma diminuição da população
indígena, desde o descobrimento até hoje, provocada pela morte em
conflitos e pelas epidemias.

II. ( ) Os brancos que compõe a população brasileira possuem, em sua
maioria, origem europeia; nesse conjunto, os portugueses e italianos
formam os grupos mais numerosos na formação étnica do Brasil.

36



# Reconhecer os setores da economia 

# Avaliar os modelos de migração populacional

# Compreender a situação dos povos refugiados 
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