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2ª Etapa – 2020 

Nome:  Nº  

7º ano / Ensino Fundamental II Turma:  Disciplina: GEOGRAFIA 

Data:  Professora: KELY MARIA DE MAGALHÃES ALMEIDA SILVA  Nota:  

Habilidades: 

 Analisar a distribuição da população sobre os diversos setores da economia. 
 Descrever como os elementos naturais interferem na vida e nas atividades humanas. 

 Estabelecer relações entre os aspectos culturais e diferentes formas de organização do espaço 
geográfico. 

 Identificar a integração de aspectos físicos e humanos no espaço geográfico. 

 Identificar o papel das técnicas/tecnologias e redes na organização do trabalho e/ou da vida social 
 Inferir sobre a ação antrópica na construção e produção do espaço geográfico. 

 Reconhecer as desigualdades socioeconômicas no espaço geográfico. 
 Analisar a mobilidade espacial da população. 
 Analisar a estrutura etária da população. 

 Analisar a dinâmica populacional distinguindo as teorias demográficas. 
 Analisar a importância dessas atividades para o desenvolvimento econômico brasileiro, o nível de 

desenvolvimento tecnológico e sua importância para o espaço urbano. 

 Analisar os processos produtivos, a circulação de riquezas e suas implicações socioeconômicas. 
 Reconhecer os problemas urbanos de seu município, desenvolvendo atitudes com o propósito de 

preveni-los e/ou saná-los.  
 Caracterizar as consequências das técnicas agrícolas sobre os ambientes. 
 Estabelecer relações entre os aspectos culturais e diferentes formas de organização do espaço 

geográfico. 

 
Conteúdos: 

 

 

 

Expedição 02 - A população brasileira  

Percurso 05 
Brasil, distribuição e crescimento da população 

 

Percurso 06 
Brasil: migrações internas e emigração  

 

Expedição 03 - Brasil: da sociedade agrária para a urbano-industrial 
Percurso 09 
A urbanização brasileira 

 

Percurso 10 
Rede, hierarquia e problemas urbanos 

 

Percurso 11 
A industrialização brasileira 

 

Percurso12-O espaço agrário e a questão da terra 



 

Orientação de Estudo: 

 
Refaça os exercícios referentes aos capítulos citados. 

 
Faça anotações do conteúdo estudado e registre suas dúvidas para esclarecermos durante os 
encontros. 

 
Refaça os exercícios da OAP e os exercícios do livro dos capítulos citados. 
 
Referências: 

ADAS, Melhem; ADAS, Sergio.  Expedições geográficas, 7º ano. 1ª ed. São Paulo: Moderna, 2011.  
Caderno individual da disciplina.  
OAP.  

Atividades 

Questão 01 
Estabeleça uma relação entre as regiões metropolitanas e as megalópoles. 

 
Questão 02 
Explique por que o café foi importante para o processo de urbanização brasileiro. 
 

Questão 03 
Conceitue “hierarquia urbana”. 
 

Questão 04 

Analise o gráfico e faça o que se pede.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://n.i.uol.com.br/licaodecasa/ensmedio/geografia/pop1.gif 

a) Descreva e justifique como foi o crescimento da população brasileira no período de 1872 a 

1900. 

b) Justifique o crescimento acentuado da população a partir da década de 1950. 

 

 
 
 
 
 

https://n.i.uol.com.br/licaodecasa/ensmedio/geografia/pop1.gif


 
 
 
Questão 05  
 
Analise o mapa e faça o que se pede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjToruvzcLUAhUDNSYKHQw9CP8

QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fescolakids.uol.com.br%2Fdistribuicao-da-populacao-

brasileira.htm&psig=AFQjCNF_WC10duv1_KuPcSi3KTXXJtd1Xg&ust=1497710719133442 

a) A população brasileira não se apresenta de forma homogênea pelo território. Justifique o porquê 

dessa distribuição populacional. 

    b) Determine a região brasileira com a maior e a menor densidade demográfica.   

             Maior: __________________________________________  

       Menor:__________________________________________ 

Questão 06: Explique por que muitos migrantes estão efetuando a migração de retorno para suas 
terras natais. 

Questão 07: Diferencie urbanização de crescimento urbano. 
 
Questão 08: Indique um impacto positivo e outro negativo da industrialização nas atividades 
desenvolvidas no espaço rural.   
 

 
 
 
 
 

 

 01)   Percurso 5 - Brasil: distribuição e crescimento populacional 
 



   
 

 
 

 Ler o capítulo do livro sobre o assunto e sintetizar as principais ideias.  

 Resolver as questões da OAP referentes ao capítulo (certifique-se de ter compreendido). 

 Anotar as dúvidas (se houver) para esclarecimento em aula. 

 Resolver as questões do livro das págs. 90 e 91, questões de 01 a 06. 
 

 Ler o capítulo do livro sobre o assunto e sintetizar as principais ideias.  

 Resolver todas as questões da OAP referentes ao capítulo (certifique-se de ter compreendido). 

 Anotar as dúvidas (se houver) para esclarecimento em aula. 
       

 Ler o capítulo do livro sobre o assunto e sintetizar as principais ideias.  

 Resolver todas as questões da OAP referentes ao capítulo (certifique-se de ter compreendido). 

 Anotar as dúvidas (se houver) para esclarecimento em aula. 
 

 

 Ler o capítulo do livro sobre o assunto e sintetizar as principais ideias.  

 Resolver todas as questões da OAP referentes ao capítulo (certifique-se de ter compreendido). 

 Anotar as dúvidas (se houver) para esclarecimento em aula. 
 

 
BOM TRABALHO! 

KELY Mª MAGALHÃES ALMEIDA SILVA 

  

 02)   Percurso 9 - A urbanização brasileira 
 

 

 03)   Percurso 10 - Rede, hierarquia e problemas urbanos 
 

 

 04)   Percurso 11 - A industrialização brasileira 
 

 

 05)   Percurso 12 - O espaço agrário e a questão da terra 


