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SEMANA 26 

ATIVIDADES PARA O PERÍODO DE REGIME 

ESPECIAL DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DO 

ENSINO MÉDIO – SEDUC-GO 
  

COLÉGIO: _____________________________________________________________ 

NOME: _________________________________________________________________ 

DATA: 
___/____/2021. 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE GOIÁS 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE ENSINO MÉDIO 
 

GERÊNCIA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA O ENSINO MÉDIO 

 

 

SEDUC EM AÇÃO 2021 

 

LISTA DE ATIVIDADES 

 

3ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO 
 

SEMANA 26 
 

➢ Componente Curricular e tema 

 

• Quarta-feira – 01/09/2021 

- Geografia – Aula na TBC – Social, Cartográfico, Físico Territorial 
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EIXO TEMÁTICO 

 

➢ Social – Cartográfico – Físico territorial. 

 

HABILIDADES 

 

➢  Identificar as principais características 

naturais, sociais, culturais e econômicas do estado de 

Goiás, compreendendo-o como parte integrante do 

espaço brasileiro, e as diferenças entre Goiás e as 

demais unidades da federação. 

➢ Compreender as transformações sociais, 

econômicas e ambientais decorrentes do processo de 

uso e ocupação do território goiano. 

 

Para essa aula é importante: 

 
- assistir às videoaulas. 

 

Disponível em: 

https://portal.educacao.go.gov.br/. 

Acesso em: 20 jul. 2021. 

 

Disponível em: 

https://tinyurl.com/2vtkux89. 

Acesso em: 20 jul. 2021. 

Disponível em: 

https://tinyurl.com/s2v5an78. 

Acesso em: 20 jul. 2021. 

  

Pesquisar sobre:  
 - História de Goiás 

Disponível em: 

https://tinyurl.com/3f3rmauh. 

Acesso em: 20 jul. 2021. 

- Goiás 

Disponível em: 

https://tinyurl.com/szxp4kzd. 

Acesso em: 20 jul. 2021. 

 

 

– Com o auxílio das pesquisas, procurem 

responder às atividades propostas. 

 

 

ATIVIDADE 01  

 

(UNB/2019) Durante a Idade Moderna, 

prevaleceram na Europa as práticas econômicas 

mercantilistas, voltadas para o fortalecimento dos 

Estados nacionais e o enriquecimento de seus 

empreendedores. Em larga medida, o 

entesouramento de metais preciosos era o objetivo 

mais evidente, o que explica o grande interesse na 

descoberta e na exploração desses metais nas 

colônias do Novo Mundo. Nesse contexto se 

processou a ocupação das áreas interioranas da 

América portuguesa, que, no caso específico de 

Goiás, deu-se, sobretudo, a partir do século XVII. 

 

A respeito do desbravamento do território goiano e 

de aspectos relacionados a esse desbravamento, 

assinale a opção correta. 

 

(A) A Guerra dos Emboabas, ocorrida nas Minas 

Gerais, interrompeu a marcha dos desbravadores 

paulistas em direção ao Centro-Oeste, retardando em 

muito a ocupação e a exploração econômica das 

terras goianas. 

(B) O declínio da extração aurífera em Goiás 

ocorreu na primeira metade do século passado, 

quando a multiplicação de indústrias alterou 

radicalmente o panorama econômico de toda a região 

central do país. 

(C) Fundada por Bartolomeu Bueno da Silva, o 

primeiro Anhanguera, a sede inicial da capitania 

goiana recebeu desse bandeirante o nome de Goiás, 

homenagem aos habitantes de extensa região que 

margeava o rio Tietê. 

(D) O desbravamento de Goiás deveu-se à ação dos 

bandeirantes que, a partir de São Paulo, 

embrenharam-se pelos denominados sertões em 

busca de, além de ouro e pedras preciosas, índios 

para serem escravizados. 

(E) A ação dos desbravadores foi severamente 

punida pela metrópole portuguesa, receosa de que as 

riquezas eventualmente encontradas no interior da 

colônia fossem contrabandeadas e escapassem ao 

fisco lusitano. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

https://portal.educacao.go.gov.br/
https://tinyurl.com/2vtkux89
https://tinyurl.com/s2v5an78
https://tinyurl.com/3f3rmauh
https://tinyurl.com/szxp4kzd
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ATIVIDADE 02  
 

O ano de 1749 marcou o momento em que Goiás 

deixou de ser uma extensão da Capitania de São 

Paulo e passou a ser uma capitania independente.  
 

Nessa ocasião, o responsável por governar a 

Capitania de Goiás foi 
 

(A)  Bartolomeu Bueno da Silva. 

(B)  Dom Marcos de Noronha. 

(C)  Pedro Ludovico. 

(D)  Mauro Borges. 

(E)  Totó Caiado. 
 

 

ATIVIDADE 03  

 

(UEG/2018) Goiás é um estado brasileiro localizado 

no centro do país. Em relação à sua posição relativa, 

ele está 
 

(A)   ao norte do Paraná e a leste de Rondônia.  

(B)  ao sul do Maranhão e ao norte do Mato Grosso.  

(C)  a leste de Minas Gerais e a oeste do Espírito 

Santo. 

(D)   a leste de Rondônia e a oeste do Mato Grosso 

do Sul. 

(E)  ao norte do Tocantins e a leste de Minas Gerais. 
 

 

ATIVIDADE 04  
 

(UFG/2014) Leia o trecho a seguir. 
 

A impraticabilidade de se povoar a dita capitania 

[Goiás] nem outra qualquer parte da América 

Portuguesa senão com os nacionais da mesma 

América. E que se achando todo o sertão daquele 

vasto continente coberto de índios, estes deviam ser 

principalmente os que povoassem os lugares, as vilas 

e as cidades que se fossem formando.  
 

Carta régia de D. José I a D. José Vasconcelos, governador da Capitania de 

Goiás. 1758. In: PALACIN, Luís. O século de ouro em Goiás. Goiânia: Ed. da 
UCG, 1994. p. 84. 

 

O documento aponta a preocupação da Coroa 

Portuguesa com o povoamento da Capitania de 

Goiás, cujo desdobramento foi a política de: 
 

(A)  ocupação das terras indígenas. 

(B)  guerra justa contra as tribos indígenas. 

(C)  mestiçagem de brancos, índios e negros. 

(D)  embates intermitentes com as tribos indígenas. 

(E)  implantação de aldeamentos indígenas. 

 

 

GABARITO 

 

Atividade 01 – D 

Atividade 02 – A 

Atividade 03 – A 

Atividade 04 – E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


