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Geografia 7º Ano  

Atividade para sexta –feira (30 de outubro de 2020) – 1 hora-aula. 

 

Conteúdo:   capítulo 12 ( 4º Bimestre) 

 

Ler o texto: página  221 à 227. Responder as questões página 223 e 227. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

Jandaia do Sul, 30 de outubro de 2020. 

Professora:  Fernanda Rosa                                     Série: 7º ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Correção página 223 

 

1- Estaleiro da Companhia Ponta da Areia, iniciando a indústria naval brasileira; a 

Companhia Fluminense de Transportes; em 1853 criou a Companhia de Navegação a 

Vapor do rio Amazonas e a Companhia de Iluminação a gás do Rio de Janeiro, e no dia 

30 de abril inaugurou 15 km da primeira estrada de ferro, ligando o Porto Mauá à Estrada 

de Ferro Dom Pedro II, atual Central do Brasil; Estradas de Ferro Recife-São Francisco e 

Santos-Jundiaí. Iniciou a construção do canal do mangue no Rio de Janeiro e foi o 

responsável pela instalação dos primeiros cabos telegráficos submarinos, ligando o Brasil 

à Europa e filiais do banco em várias capitais brasileiras. 

2-  As obras do Barão de Mauá forneceram infraestrutura mínima para a formação da 

incipiente indústria brasileira, obras como as de transporte comunicação, energia e 

matéria-prima são fundamentais para que a atividade industrial possa existir. 

 

                 Página 227 

 

1- As regiões Sudeste e parte do Nordeste brasileiro. A industrialização se inicia no Sudeste 

graças ao investimentos dos barões de café. Atualmente, o deslocamento para a região 

nordeste é fruto das vantagens oferecidas por diversos municípios da região. 

2-  Desenvolvimento desigual e consequente movimento migratório de regiões não 

industrializadas para as mais desenvolvidas porém nem sempre com estrutura adequada 

para receber todas essas pessoas. 

3-  Que houve um deslocamento das indústrias para outras regiões do Brasil, partindo do 

Sul e Sudeste para o Nordeste brasileiro. 


