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Atividade extra
Lugar no território

Questão 1

Leia a reportagem abaixo e em seguida responda assinalando a alternativa correta. 

Comunidades quilombolas do Maranhão vão receber titulação de terras

terça-feira, 12 / março / 2013 by Ascom

Áreas de 55 comunidades quilombolas, em 26 municípios maranhenses, deverão ser tituladas este ano, con-

forme anúncio do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (Iterma). A medida vai beneficiar 3.023 famílias.

“Estamos com uma programação pronta e aprovada, visando a regularização fundiária das áreas quilom-

bolas. Esse é um direito assegurado na Constituição Federal que visa o fortalecimento da cidadania das famílias 

remanescentes de quilombos, no que se refere ao acesso, titulação e posse da terra”, disse o diretor de Recursos 

Fundiários do Iterma, Luiz Augusto Martins.

O processo de regularização de áreas remanescentes de quilombos no âmbito estadual teve inicio em 2005, 

com quatro comunidades, prosseguindo em 2006 com mais nove. Depois, houve um período de paralisação e o 

Iterma só retomou os trabalhos de titulação em 2011, em 13 comunidades e beneficiando 710 famílias.

Fonte: G1 http://www.palmares.gov.br/2013/03/comunidades-quilombolas-do-maranhao-vao-receber-titulacao-de-terras/
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A legalização das terras das famílias remanescentes de quilombos, não é só uma conquista da delimitação do 

espaço geográfico, mas envolve, principalmente, os aspetos sociais, culturais, políticos e relações de poder.

(Adaptação do Fascículo 1 - Unidade 2 do material de Geografia do CEJA)

Qual o conceito, estudado na Unidade 2, está sendo utilizado na reportagem e na afirmativa?

(A) Lugar

(B) Território

(C) Espaço Geográfico

(D) Vilas e Cidades

Questão 2

Leia a legislação abaixo e em seguida responda o que é solicitado.

4º Art 18 Constituição Federal 1988

“A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do perío-

do determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos 

Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.”

Como se dá o processo de criação de um novo Município no nosso país?

Questão 3

Leia a música do vocalista Roger Moreira, do Ultraje a Rigor e faça o que é solicitado.

Nós Vamos Invadir Sua Praia

Daqui do morro dá pra ver tão legal

O que acontece aí no seu litoral

Nós gostamos de tudo, nós queremos é mais

Do alto da cidade até a beira do cais

Mais do que um bom bronzeado

Nós queremos estar do seu lado.

Nós 'tamo' entrando sem óleo nem creme
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Precisando a gente se espreme

Trazendo a farofa e a galinha

Levando também a vitrolinha

Separa um lugar nessa areia 

(...)

Moreira, Roger. Nós vamos invadir sua praia. Disponível, em sua totalidade, em 

(Fonte: http://letras.terra.com.br/ultraje-a-rigor/41271. Acesso em fev.2012.)

Retire os trechos da música que dão idéia de controle e apropriação do espaço por algum grupo.

Questão 4

O Consulado de um determinado país, independente de onde esteja localizado, é considerado seu território. 

Assim, se por acaso formos ao Consulado do Canadá solicitar um visto, ao entrarmos estaremos em território cana-

dense e, portanto submetidos as suas leis. 

Sendo assim, a bandeira hasteada em um consulado, representa mais do que um símbolo nacional, pois ela sinaliza:

A) Demarcação de uma paisagem.

B) Homenagem ao país de origem.

C) Definição de uma área sem Estado.

D) Demarcação de um território.
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Gabarito

Questão 1

(B) Território

Questão 2

A partir de uma lei estadual após consulta prévia à população do Município envolvido.

Questão 3

O que acontece aí no seu litoral

Nós 'tamo' entrando sem óleo nem creme

Separa um lugar nessa areia 

Questão 4

(D) Demarcação de um território


