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Olá! Essa segunda atividade de Geografia para o sétimo ano durante o período de suspensão de aulas. O objetivo desta atividade é observar os diferentes mapas e conseguir 

compreender as transformações que aconteceram no espaço geográfico brasileiro ao longo do tempo histórico, desde o século XVI até o século XIX. Ou seja, desde a chegada 

dos portugueses, em 1500, até 1900.  Observe com atenção os mapas e, em seguida, responda as questões no final, prestando atenção nos detalhes. Lembrando que essa 

atividade não é obrigatória, mas uma forma de apresentar alguns dos temas e conteúdos que estudaremos quando o ano letivo recomeçar. 

 
 

Mapa 1 – Ocupação e atividades econômicas no Brasil – 
Século XVI 

Mapa 2 - Ocupação e atividades econômicas no Brasil – Século XVII 

 



 

  

Mapa 3 - Ocupação e atividades econômicas no Brasil – Século XVIII Mapa 4 - Ocupação e atividades econômicas no Brasil – Século XIX 

Fonte dos mapas: Geografia: Construção do espaço geográfico brasileiro. Autor: Melhem Adas.  

 

1) O Mapa 1 não mostra os limites atuais do Brasil, mas uma linha reta, vermelha onde está escrito “Tratado de Tordesilhas”. Pesquise e explique o que foi esse tratado.  

2) Identifique as atividades que foram importantes para o início da ocupação do interior do Brasil no Mapa 2. Que produtos eram obtidos através dessas atividades? Pesquise 

e dê exemplos.  

3) A mineração foi uma das atividades mais importantes durante o período colonial. Mencione uma consequência dessa atividade que podemos perceber no Mapa 3.   

4) No século XIX, uma série de novas atividades econômicas são desenvolvidas no Brasil. Cite quatro dessas atividades presente no Mapa 4. Em seguida escolha uma delas, 

mencione sua área de ocorrência (use um mapa político do Brasil para auxiliar) e explique sua importância para aquele período.  

5) Faça um pequeno texto descrevendo as transformações no espaço brasileiro entre os séculos XVI e XIX a partir das mudanças observadas nos mapas.  


