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# Reconhecer os conceitos básicos da ciência geográfica 

# Avaliar as transformações do espaço geográfico 

# Compreender o que estrutura uma rede geográfica
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# reconhecer formação e organização do
território brasileiro

# avaliar as transformações do espaço geográfico brasileiro

# compreender as atividades econômicas do cenário brasileiro

Recursos :

Lousa digital
Vídeos
Imagens em alfa
Croma
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FORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO 
TERRITÓRIO BRASILEIRO

Os primeiros núcleos urbanos surgiram no litoral
em decorrência do modo de ocupação do território
brasileiro.
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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.
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A população brasileira está

irregularmente distribuída,

pois grande parte da

população habita na região

litorânea, onde se

encontram as maiores

cidades do país.
6



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.
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A ocupação limitava-se ao litoral, a
principal atividade econômica desse
período foi o cultivo de CANA para
produzir o açúcar, as propriedades rurais
eram grandes extensões de terra,
cultivadas com força de trabalho escrava.
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No século 
XVI



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.
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Século XVII e 
XVIII



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.
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Século XIX



A INDUSTRIALIZAÇÃO
brasileira no período militar
(1964 – 1985) tivemos
fortes investimentos:
transporte, energia e
comunicação formando um
parque industrial.
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Século XX



Neoliberalismo com as
privatizações onde ocorreu
a venda das empresas
estatais desestatização
Globalização.
O campo começa a se
modernizar cada vez mais;
• A produção de soja, trigo,

arroz e milho se tornam
muito importantes.
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Século XXI
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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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Em 1970, o Brasil recebeu o desenho 
regional atual
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EXTENSÃO DO TERRITÓRIO 
BRASILEIRO
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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..

http://brasilescola.uol.com.br/brasil/afinal-quantos-fusos-tem-brasil.htm


01- O Brasil possui uma relativa diversidade em termos de horas legais, 
ou seja, aqueles horários oficialmente adotados para as diferentes 
localidades. Essa característica pode ser explicada por um fator 
territorial brasileiro e um aspecto geofísico da Terra, que são, 
respectivamente:

a) ampla extensão longitudinal – movimento de rotação

b) posição territorial específica – formato geoide do planeta

c) longa distanciação norte-sul – movimento em torno do sol

d) expansão colonial interna – transformações geomorfológicas

e) fragmentação sociopolítica – deslocamento aparente do sol
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02- Supondo que um passageiro saia às 7h da manhã de Fernando de
Noronha (PE) com destino a Campo Grande (MS) para uma reunião e
sabendo-se que a viagem teve duração de 6 horas e 30 minutos, assinale a
alternativa que apresenta, corretamente, o horário local em que o
passageiro deve chegar a Campo Grande (MS).

a) 05h30min

b) 09h30min

c) 10h30min

d) 11h30min

e) 13h30min
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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.

26



03- 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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“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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