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1) Qual o significado de região?   

2) Qual a região onde você vive? Qual a finalidade do Distrito Federal?  

3) Quais os Estados fazem divisa com a região que você mora? Quantos 

Estados compõem o Brasil?  

4) Explique o Tratado de Madrid e qual a sua importância para o Brasil? 

5) Qual foi a finalidade do Tratado de Tordesilhas?  

6) Os Donatários das Capitanias foram administradores de grandes 

extensões territoriais denominadas de Capitanias Hereditárias. Parte de 

um projeto de manutenção e defesa das possessões portuguesas no 

Novo Mundo, estas se constituíram como um plano estratégico contra as 

investidas de outras nações europeias, especialmente franceses, 

holandeses e ingleses nos primeiros anos do “descobrimento”. Pesquise 

como eram escolhidos os donatários.  

7) A comunidade quilombola de Mata Cavalo encontra-se localizada, no 

Estado de Mato Grosso, às margens da BR-MT 060, no município de 

Nossa Senhora do Livramento, situado a 50 quilômetros da capital 

Cuiabá.  Explique como surgiram os quilombos no Brasil.  

8) Represente em desenho os “Quatro Brasis” organizado por Milton 

Santos.  

9) Redija um parágrafo relacionando os seguintes temas históricos: o 

Tratado de Madri (1750), as Guerras Guaraníticas (1753 – 1756) e a 

expulsão dos jesuítas do Brasil. 

10) A formação do território brasileiro no período colonial resultou de 
vários movimentos expansionistas e foi consolidada por tratados no 
século XVIII. Assinale a opção que relaciona corretamente os 
movimentos de expansão com um dos Tratados de Limites. 

a) A expansão da fronteira norte, impulsionada pela descoberta de 
minas de ouro, foi consolidada no tratado de Utrecht. 

b) A região missioneira do sul constituiu um caso à parte, só resolvido a 
favor de Portugal com a extinção da Companhia de Jesus. 

c) O Tratado de Madri revogou o de Tordesilhas e deu ao território 
brasileiro conformação semelhante à atual. 

d) O Tratado do Pardo garantiu a Portugal o controle da região das 
missões e do rio da Prata. 

e) Os tratados de Santo Ildefonso e Badajós consolidaram o domínio 
português no sul, passando a incluir a região platina. 

https://www.infoescola.com/historia/capitanias-hereditarias/
https://www.infoescola.com/historia/descobrimento-do-brasil/


 

 

 


