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7º ano - Exercícios - Formação Territorial do Brasil - 1ª etapa - Prof. Renzo 
 
 

Questão 1)  Observe o mapa abaixo. 

 
Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Lopo_Homem#/media/File:Brazil-16-map.jpg> Acesso em: 30 mar. 

2015. 

 Intitulado "Terra brasilis", o mapa apresentado foi elaborado pelo cartógrafo português 

Lopo Homem dos Reis, no ano de 1519. Trata-se de uma carta que detalha toda a costa brasileira 

que já havia sido explorada, indo desde o atual estado do Maranhão, até a foz do rio da Prata (atual 

fronteira da Argentina com o Uruguai). Além de apresentar diversos nomes de serras, baías e outros 

acidentes geográficos, o mapa também possui ilustrações que caracterizam as riquezas naturais aqui 

encontradas e as primeiras atividades econômicas que foram desenvolvidas. 



Baseando-se no mapa e em seus conhecimentos sobre o assunto, responda as questões a seguir. 

a) CARACTERIZE o processo de ocupação do território brasileiro no Período Pré-Colonial (1500-

1530), de acordo com a principal atividade econômica exercida nesse período. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b) Embora não houvesse uma forte razão econômica para ocupar o território recém descoberto, 

outras razões levaram os portugueses a promover a ocupação do litoral brasileiro. 

CITE duas dessas razões. 

1. _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

c) POSICIONE-SE à favor ou contra a afirmativa a seguir:  

"os portugueses tinham profundo conhecimento sobre o território brasileiro, o que pode ser 

demonstrado pelo mapa que retrata tanto o litoral quanto o interior da Colônia com extrema 

precisão." 

 a favor                                        contra 

JUSTIFIQUE sua resposta. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

d) Quando chegaram ao Brasil, os primeiros portugueses encontraram uma vegetação extremamente 

exuberante. 

CITE o nome dessa formação vegetal: _________________________________________________ 



Questão 2) Observe a ilustração abaixo. 

 

No início da década de 1530, a necessidade de ocupar o território brasileiro levou os portugueses a 

buscarem novas alternativas econômicas. Uma das opções encontradas foi a cultura de açúcar em 

unidades de produção extremamente complexas, conhecidas como engenhos. Era no engenho que a 

cana de açúcar colhida seria transformada em diversos produtos como o açúcar, o melaço e até 

mesmo a cachaça. 

a) IDENTIFIQUE um fator que justifique a opção dos portugueses pela escolha do açúcar. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b) A produção açucareira no Brasil se deu pela adoção de um sistema agrícola conhecido como 

plantation. 

CITE duas características das plantations. 

1. _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



c) No ano de 1570, em todas as áreas ocupadas pelos colonizadores portugueses teve início o 

processo de substituição da mão de obra escrava indígena pela mão de obra escrava negra. 

CITE uma razão que justifique essa mudança. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

d) Retorne a ilustração que apresenta o esquema de um engenho. 

CITE duas outras atividades econômicas que também eram realizadas nas áreas próximas ao 

engenho. 

1. _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Questão 3) Observe a imagem abaixo. 

 
Disponível em: <www.consciencia.org/wp-content/uploads/2011/07> Acesso em: 30 mar. 2015. 

 A imagem é de autoria de um importante desenhista peruano: Percy Lau. O desenho destaca 

um carro de boi, um meio de transporte simples e primitivo, ainda muito utilizado no Brasil. 

Durante o período colonial, uma das principais utilizações do gado era no transporte de lenha para 

os engenhos de açúcar. 



a) Além de servir para transportar lenha para os engenhos, a criação do gado também tinha outras 

finalidades durante o período colonial. 

CITE uma dessas finalidades. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b) No ano de 1701, a Coroa Portuguesa proibiu a criação de gado numa faixa de dez léguas a partir 

de qualquer ponto do litoral brasileiro. 

b.1) O que motivou essa decisão da Coroa Portuguesa? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b.2) EXPLIQUE como essa medida adotada pela Coroa Portuguesa acabou favorecendo o processo 

de ocupação do interior do território brasileiro. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b.3) Em algumas porções do interior brasileiro a criação do gado teve mais sucesso do que em 

outras. 

b.3.1) Qual região brasileira se apresentou mais favorável à criação de gado? 

________________________________________________________________________________ 

b.3.2) IDENTIFIQUE dois fatores naturais responsáveis pelo sucesso da criação de gado nessa 

região. 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 


