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Geografia 7º Ano  

Atividade para sexta –feira (20 de novembro de 2020) – 1 hora-aula. 

 

Conteúdo:   capítulo 12 ( 4º Bimestre)  

 Responder as questões da página 238 e 239. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Jandaia do Sul, 20 de novembro de 2020. 

Professora:  Fernanda Rosa                                     Série: 7º ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

 

Página 237 

 

1- Indústria de refino de petróleo, ela se encaixa no setor de indústria de base. 

2- Inúmeras doenças severas, como: de câncer de pulmão e bexiga; doenças cardíacas e 

cerebrovasculares, como arritmia, infarto do coração (maior que o cigarro) e derrame 

cerebral; e está relacionado à metade dos casos de pneumonia em crianças. Além dos 

problemas de saúde existe o gasto de dinheiro público do governo com as internações da 

população afetada. 

3- Resposta pessoal. 

 

1- A) Período de proibição da própria produção industrial, com exceção da vinda da 

Família Real ao país e das obras do barão de Mauá. 
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b) A crise de 1929 leva à baixa do café, no qual os barões do café se utilizam  do capital 

acumulado para 

importar maquinários. Industrialização realizada no período entre guerras e chamado de 

substituição d importações, devido à produção dos produtos que deixaram de ser cobrados. 

Empresas criadas por Getúlio Vargas (CSN, Vale e Petrobras) estruturam a produção 

brasileira. 

c) Governo de Juscelino Kubistchek e atração de empresas estrangeiras, sucedido pelo 

governo militar e aparente milagre econômico com queda na década de 1980. 

d) Globalização e neoliberalismo caracterizado pela privatização e aumento da entrada de 

capital e tecnologia estrangeira. 

 

 2-  

a) Transformam matéria- -prima bruta em produtos acessíveis para as demais indústrias. Por 

exemplo, indústria siderúrgica, química, refinaria de petróleo etc. 

b) Produzem ferramentas e peças fundamentais para outras produções industriais. Por 

exemplo, 

indústria de autopeças e ferramentas. 

c) Produzem o produto que chegará ao consumidor final, podem ser duráveis e não duráveis. 

Por exemplo, indústria alimentícia, farmacêutica e de roupas 


