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705 

Atividade No 1 – Lista com 
exercícios 

Final de 
out/2019 

1,0 Caracterização da estrutura fundiária no Brasil 
e as regiões brasileiras. 

 

Atividade No 2  - Lista com 
exercícios 

Final de 
out/2019 

1,0 Caracterização da estrutura fundiária no Brasil 
e as regiões brasileiras. 

 
Atividade de pesquisa: 

Identificação geográfica da 
origem de lista de produtos 

alimentícios 

Final de 
out/2019 

1,0 Caracterização da estrutura fundiária no Brasil 
e as regiões brasileiras. 

Teste Início de 
novembro

/2019 

1,0 Regionalização brasileira e regiões brasileiras 

 
Prova 

1° semana 
de 

dezembro 

 
6,0 

Relações cidade-campo no Brasil 
• Caracterização da estrutura fundiária. 
• Modernização no campo. 
• Movimentos sociais no campo. 
• Industrialização e urbanização. 
• Problemas das cidades brasileiras. 
• Rede urbana. 
• Movimentos sociais na cidade. 

 
Regionalização brasileira 

a) Por que regionalizar? 
b) Critérios de regionalização no Brasil. 

ANO LETIVO:  2019 
CERTIFICAÇÃO: 3a  
SÉRIE: 7° ano 



 
As regiões brasileiras 

a) Região Norte. 
b) Região Nordeste. 
c) Região Centro-Oeste. 
d) Região Sudeste. 
e) Região Sul. 

 
ORIENTAÇÃO DE LEITURA NO LIVRO:  

Relações cidade-campo no Brasil 
• Caracterização da estrutura fundiária. 
• Modernização no campo. 
• Movimentos sociais no campo. 
 
à Indicação de leitura: Capítulo 4  
Módulo 1 _ “Evolução da agricultura no Brasil”; “Concentração de terras”, “Modernização da agricultura”, “A agricultura familiar”, “A expansão da fronteira 
agrícola” 
Módulo 2 _ “A importância do agronegócio”, “A pecuária no Brasil”, “A pequena propriedade moderna”. 
Módulo 3 _ “A questão do trabalhador rural”, “Os assalariados rurais temporários”, “Reforma agrária”, “Os assentamentos e a reforma agrária”. 
Síntese (pg. 121) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

• Industrialização e urbanização. 
• Problemas das cidades brasileiras. 
• Rede urbana. 
• Movimentos sociais na cidade. 
 
à Indicação de leitura: Capítulo 6  
Módulo 1 _ “O fenômeno urbano”; “Urbanização brasileira”, “Os grandes movimentos migratórios”, “As grandes metrópoles”, “O crescimento acelerado” 
Módulo 2 _ “A integração nacional”, “A interiorização”. 
Síntese (pg. 179) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Regionalização brasileira 
a) Por que regionalizar? 
b) Critérios de regionalização no Brasil. 
 
à Indicação de leitura: Capítulo 1  
Módulo 3 _ “Os estados da federação”, “A divisão do território em regiões”, “As regionalizações do Brasil”. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 
As regiões brasileiras _ algumas caracteresticas 

a) Região Norte. 
b) Região Nordeste. 
c) Região Centro-Oeste. 
d) Região Sudeste. 
e) Região Sul. 
 
à Indicação de leitura: Capítulo 7.  
Módulo 2 _ “As duas metrópoles nacionais”, “Problemas urbanos nas grandes metrópoles”, “Economia”, “A descentralização industrial”. 
Módulo 4 _ “Industrialização do Sul do Brasil”, “Agropecuária”, “As cidades do Sul”. 
Síntese (Pg. 211) 
à Indicação de leitura: Capítulo 8.  
Módulo 1 _ “Amazônia legal e internacional”, “As populações amazônicas”, “Características da ocupação”, “A descentralização industrial”. 
Módulo 3 _ “Histórico da ocupação”, “A atual dinâmica econômica”, “A integração econômica do Centro-Oeste”. 
Síntese (Pg. 241) 
à Indicação de leitura: Capítulo 9.  
Módulo 2 _ “A questão da terra”, “Dinamismo da economia atual”. 
Módulo 3 _ “Condições de vida”, “O índice de Desenvolvimento Humano” [no Nordeste] . 
Síntese (Pg. 265) 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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