Atividade 2 - Geografia – 7ºs anos – Cap. 01

Consulte seu livro (MDD) nas p. 18 a 21.

1. Acesse o 3º link da p. 18 e responda as questões relativas ao estado do Acre:
a) A quem pertencia o território do Acre e até quando?
Pertencia à Bolívia, até o ano de 1903.
b) Qual foi a justificativa brasileira para a anexação do Acre?
O território era ocupado basicamente por brasileiros, que praticavam atividades
econômicas (extrativismo da borracha) na região.
c) O conflito entre Brasil e Bolívia só terminou em 17/11/1903, com a assinatura do Tratado
de Petrópolis. O que esse tratado custou ao Brasil?
A posse definitiva da região custou ao Brasil o pagamento de 2 milhões de libras
esterlinas (moeda inglesa), áreas do Mato Grosso e o compromisso de construir uma
ferrovia (Madeira-Mamoré), de Rondônia ao litoral atlântico.

2. O século XX foi marcado pela definição das nossas fronteiras. Este fato deve-se muito ao
incentivo na ocupação do território, através de inúmeras ações governamentais, visando a
integração entre as regiões.
Liste algumas ações nesse sentido:
1. Construção de estradas entre as regiões Nordeste, Sudeste e Sul, possibilitando o
deslocamento populacional.
2. O governo passou a investir na construção de infraestrutura como estradas, portos,
energia elétrica e telecomunicações.
3. O governo ofereceu vantagens para investidores estrangeiros, aumentando a
industrialização.
4. Na década de 40, o governo implantou projetos de colonização do Centro-Oeste,
principalmente em frentes agrícolas.
5. Inauguração de Brasília, em 1960, levando desenvolvimento e ocupação para o
interior do país.

3. A divisão político-administrativa do Brasil foi construída aos poucos. A organização políticoadministrativa no Brasil e a divisão em unidades federativas só veio a ocorrer no Brasil
República.
Como o país era dividido antes dos estados e distrito federal?
R: Até 1822 o país era dividido em Capitanias Hereditárias e de 1822 a 1889 em
Províncias.

4. A partir dos dados abaixo, complete o quadro a seguir com informações dos Poderes em
cada nível hierárquico:
•
•
•
•
•
•

Prefeito
Congresso Nacional
Presidente
Secretários de Estado
Senadores
Vereadores

•
•
•
•
•
•

Assembleia Legislativa
Tribunal Superior
Juízes Federais
Ministros
Secretários Municipais
Deputados Estaduais

•
•
•
•
•

Câmara Municipal
Juízes Estaduais
Governador
Deputados Federais
Tribunal Regional

Poderes
Executivo

Legislativo

Judiciário

Níveis
Federal

• Presidente
• Ministros

• Congresso Nacional
• Senadores
• Deputados Federais

• Tribunal Superior
• Juízes Federais

Estadual

• Governador
• Secretários de
Estado

• Assembleia Legislativa
• Deputados Estaduais

• Juízes Estaduais
• Tribunal Regional

Municipal

• Prefeito
• Secretários
Municipais

• Vereadores
• Câmara Municipal

