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Resoluções das atividades
Capítulo

1

2
Que país é esse?

Agora é com você! (página 6)
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Leitura complementar

a) Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia,
Venezuela, Guiana e Suriname. Faz fronteira, ainda,
com a Guiana Francesa, de possessão da França.
b) Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe,
Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são estados banhados pelo Oceano Atlântico.

Saiba mais
1

a) 17 horas.
b) 16 horas.

2

Atividade de pesquisa. Os alunos devem comentar que,
durante o verão, os dias são mais longos, principalmente
próximo aos trópicos, como é o caso do Centro-Sul do
Brasil. Assim, ao atrasar os relógios em uma hora, aproveita-se melhor a luz solar, diminuindo o consumo de
energia elétrica.

2

a)
b)
c)
d)
e)
f)

1

Resposta pessoal/Atividade de pesquisa.

2

As terras já existiam. / Nelas, há séculos, vivia enorme e
diversa população. / O termo disfarça (encobre) a violência com que se deu a ocupação dessas terras pelos
europeus.
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O autor sugere tal substituição porque os indígenas
brasileiros foram dizimados, encobertos pelos portugueses. Em 1500, havia entre 3 e 5 milhões de nativos; já
em 1800, eles foram reduzidos a cerca de 800 mil.
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Segundo o autor, a violência e as doenças trazidas pelos
colonizadores (varíola, sarampo, gripe, peste) foram responsáveis por dizimar milhares de nativos.

c) 16 horas.
d) 17 horas.
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Floresta Amazônica.
Mata Atlântica e Vegetação Litorânea.
Cerrado e Pantanal.
Caatinga e Mata dos Cocais.
Cerrado e Mata Atlântica.
Mata dos Pinhais e Campos.

Testando seus conhecimentos
1

a) A extensa dimensão latitudinal é um dos motivos
para, no país, existir uma variedade climática, proporcionando elevada biodiversidade.
b) A extensa dimensão longitudinal fez com que houvesse diversos fusos horários no país (atualmente, o
Brasil possui quatro fusos diferentes).
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Família A
Horário local de chegada: 14:30
Explicação: Há dois fusos de diferença entre os municípios; portanto, Rio Branco está duas horas a menos que
São Paulo. Soma-se, assim, o tempo da viagem e, do
resultado, subtraem-se duas horas.

a) Resposta pessoal.
b) Resposta pessoal.
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Família B

Houve grande diminuição da vegetação original, principalmente no Centro-Sul do Brasil e na área litorânea. Os
biomas mais afetados pela ação antrópica foram a Mata
Atlântica, o Cerrado e a Mata dos Pinhais.

Horário local de chegada: 15:30
Explicação: Como os dois municípios se localizam no
mesmo fuso, contabiliza-se apenas o tempo da viagem.
3

Resposta pessoal. Entre outros exemplos, é possível
citar as heranças culturais, como língua, religião, costumes, e as heranças socioeconômicas, no caso do Brasil,
por exemplo, em decorrência do modelo de colonização nele implantado por Portugal.

4

a) Sobretudo no litoral das terras ocupadas por Portugal
e, em especial, na atual Região Nordeste.

Conexão mundo
1

Resposta pessoal. É importante que os alunos citem o
grande poderio econômico e a necessidade de encontrar novas rotas e mercados comerciais.

Houve grandes avanços no campo da Astronomia; na
construção de navios, como as caravelas; na navegação,
com o astrolábio; na confecção de mapas, com novas
formas de representar a Terra etc.
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b) Predominava na região a Mata Atlântica. Por se localizar próximo ao litoral, esse bioma foi muito devastado no Período Colonial para a plantação principalmente de cana-de-açúcar e por causa da extração do
pau-brasil.
c) A pecuária e as drogas do sertão deram início à ocupação do interior do Brasil. Assim, o território português foi ampliado para além da linha do Tratado de
Tordesilhas.
Atividades propostas
1

Relógio 1: 10 horas / Relógio 2: 9 horas / Relógio 3: 8
horas / Relógio 4: 7 horas
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Resposta pessoal. Espera-se que os alunos destaquem
a cana-de-açúcar, sobretudo no litoral, atividade que
teve início no século XVI; a criação de gado, a extração
de drogas do sertão e de metais preciosos, que avançaram o processo colonizador em direção ao interior nos
séculos XVII e XVIII; o cultivo de algodão, café, entre
outros; e a extração do látex no século XIX.
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Atividade prática.

Mergulhando fundo
1

a) Referem-se a um mesmo acontecimento histórico: o
adentramento do colonizador ao interior das terras
que hoje formam o Brasil, visando encontrar riquezas
e aprisionar nativos.
b) Os textos referem-se aos bandeirantes, portugueses
que adentraram o interior do Brasil, e aos indígenas,
nativos dessas terras. Essas personagens históricas
são retratadas de forma diferente em cada texto.
No texto 1, os bandeirantes são retratados como
homens valentes e heroicos; já os indígenas, como
hostis e ferozes. No texto 2, os bandeirantes são
retratados como ambiciosos e cruéis, que caçavam
os indígenas para serem escravizados ou os matavam; estes, portanto, são vistos como pessoas que
sofreram grande violência.

2

7o ano – Ensino Fundamental – Livro 1

