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Palavra do Secretário de Educação! 
 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis! 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem à distância, que 

será realizado em parceria entre o município e a família, como aponta nossa Constituiçao 

Federal de 1988, artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a educação  à 

distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, por meio de tecnologias 

diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar a informação necessária para 

auxiliar à aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa ação dê certo, contamos com sua 

colaboração e parceria. Ainda estamos em construção desse processo, sua observação (críticas e 

sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu empenho em organizar esse tempo para a realização 

das atividades apresentadas é o que garantirá o   sucesso para cada um de nossos alunos! 

O material poderá ser usadoonline ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

Conversem com seus amigos de sala de aula pelo whatApp sobre como combater o 

coronavírus, tirando as dúvidas daqueles que por ventura ainda não souberem se prevenir. 

Pesquisem em sites oficiais para que não haja dúvida quanto à prevenção, evitando assim 

as fakenews que trazem somente o Pânico e transtornos à sociedade. É recomendado também 

que nos seus status sejam colocados avisos de forma de prevenção da doença para que os 

familiares e amigos sejam constantemente lembrados quanto ao controle do vírus. 

Devemos lembrar que vocês jovens são também responsáveis pela sociedade e que cada 

um deve fazer a sua parte no que cabe esclarecer as pessoas ao redor. 

 

Vocês podem falar conosco pelos contatos da sua escola! 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de 

aula! 

 
 

 

Bruno Correia 
Secretário Municipal de Educação 

 

Dr. João Ferreira Neto 
Prefeito  
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Reconhecendo a localização geográfica do Brasil na superfície 
terrestre 

 

 
Fonte: http://clubedamafalda.blogspot.com.br/ 

 

Os olhos do mundo voltam-se para o Brasil  
 

Atualmente é inegável o papel do Brasil no cenário internacional. Nosso país é 

reconhecidamente detentor das maiores riquezas das mais cobiçadas em pleno século XXI. Por quê? 

Você deve estar se perguntando. Simplesmente porque somos privilegiados! Nosso país possui a 

maior reserva de água doce do planeta, a maior floresta tropical, o único fornecedor de Nióbio 

(inúmeras aplicações, utilizado em indústrias nucleares, artigos de beleza, produção de motores de 

aviões, equipamentos de foguetes), e ainda o Brasil é o quinto maior país em extensão territorial, 

em comparação com os muitos países é considerado de menor probabilidade a desastres naturais, 

energia solar abundante, enfim a lista ficará enorme. De acordo com o ministério de relações 

exteriores do Brasil, a movimentação de pessoas que chegam para viver no Brasil aumentou muito.  

 

Vamos conhecer mais o nosso Brasil? 
 
 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
 

O Brasil é um país que integra a América do Sul e apresenta extensão territorial de    8.514.876 

Km². É o quinto maior país do planeta, só é menor que os territórios da Rússia, Canadá, China e 

Estados Unidos. A abundância territorial faz com que o Brasil tenha quatro fusos, uma vez que no 

sentido leste-oeste é bastante extenso. Por esses aspectos é considerado um país com dimensão 

continental. 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 

http://clubedamafalda.blogspot.com.br/


Ao norte, a oeste e ao sul limita-se com quase todos os países do continente americano, menos 

o Chile e o Equador. Nosso território é tão abrangente que possui quatro fusos horários, isso quer 

dizer que as ilhas oceânicas têm uma hora de adiantamento quando comparada a hora de Brasília, 

enquanto que em área a oeste a diferença é de uma hora aproximadamente. (IBGE TEEN, 2013.). 
 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/-MEFFRmwI5ko/UC2c0u17H2I/AAAAAAAAAOg/LXGevVWinW8/s1600/P0001_File_Mapa+do+Brasil+-

+fusos+hor%C3%A1rios.png 

 

O território brasileiro está localizado, em sua totalidade, a oeste do meridiano de Greenwich, 

portanto sua área está situada no hemisfério ocidental. A linha do Equador passa no extremo norte 

do Brasil, fazendo com que 7% de seu território pertença ao hemisfério setentrional e 93% esteja 

localizado no hemisfério sul. Cortado ao sul pelo trópico de Capricórnio, apresenta 92% do 

território na zona intertropical (entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio); os 8% restantes estão 

na zona temperada do sul (entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar Antártico). 
 

 
                  Fonte: http://www.mundovestibular.com.br/content_images/1/Geografia/Brasil/local.jpg 

 

A divisão administrativa do Brasil divide o nosso país em 26 estados e 1 Distrito Federal. 

Distribuídos por esses estados, encontram-se 5.570 municípios, número que pode aumentar nos 

próximos anos, pois vilas e distritos podem conseguir sua emancipação e também se transformarem 

em municípios. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-MEFFRmwI5ko/UC2c0u17H2I/AAAAAAAAAOg/LXGevVWinW8/s1600/P0001_File_Mapa+do+Brasil+-+fusos+hor%C3%A1rios.png
http://4.bp.blogspot.com/-MEFFRmwI5ko/UC2c0u17H2I/AAAAAAAAAOg/LXGevVWinW8/s1600/P0001_File_Mapa+do+Brasil+-+fusos+hor%C3%A1rios.png
http://www.mundovestibular.com.br/content_images/1/Geografia/Brasil/local.jpg


 
Fonte: http://www.vejablog.com.br/brasil_estados/mapa.gif 

 

 

Os pontos extremos do território brasileiro são:  
 

 Ao norte, a nascente do Rio Ailã, no Monte Caburaí, Estado de Roraima (5º 16' de latitude Norte), 

na fronteira com a Guiana; 

 Ao sul, o Arroio Chuí no Rio Grande do Sul (33º 45' de latitude Sul), fronteira com o Uruguai; 

 O extremo leste da parte continental do Brasil é a Ponta do Seixas, em João Pessoa, na Paraíba 

(34º 47' de longitude Oeste); porém, os arquipélagos de Fernando de Noronha, Atol das Rocas, São 

Pedro e São Paulo e Trindade e Martim Vaz ficam ainda mais a Leste, sendo o extremo Leste 

absoluto do território brasileiro uma ponta sem nome na Ilha do Sul do arquipélago de Martim Vaz, 

a cerca de 28° 50' de longitude oeste; 

 A oeste, a serra da Contamana ou do Divisor, no Acre (73º 59' de longitude Oeste), na fronteira 

com o Peru.  

 

 
 

Fonte: http://1.bp.blogspot.com/-

ZJoIgul8hgU/T03Y66vq9gI/AAAAAAAAEUU/CQQdKaxQKpw/s400/apostila%2B7%25C2%25BA%2Bano%2Bimagens%2B005.jpg 

  

http://www.vejablog.com.br/brasil_estados/mapa.gif
http://1.bp.blogspot.com/-ZJoIgul8hgU/T03Y66vq9gI/AAAAAAAAEUU/CQQdKaxQKpw/s400/apostila%2B7%25C2%25BA%2Bano%2Bimagens%2B005.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ZJoIgul8hgU/T03Y66vq9gI/AAAAAAAAEUU/CQQdKaxQKpw/s400/apostila%2B7%25C2%25BA%2Bano%2Bimagens%2B005.jpg


Além disso, o Brasil ocupa o quinto lugar entre os países mais populosos do mundo com 

aproximadamente 190 milhões de habitantes, no entanto, nem sempre foi assim. Nos últimos 50 

anos o país obteve em enorme crescimento no número de habitantes. (BRASIL, 2008).  

Mas você deve estar se perguntando: “Como todo esse país foi criado?”. Para isso vamos 

precisar dar uma passeada pelo tempo e voltar ao século XV. Por muito tempo, o Descobrimento do 

Brasil foi considerado obra do acaso, um desvio de rota.  

Porém, vários historiadores passaram a defender a tese da intencionalidade da descoberta, hoje 

aceita com tranquilidade. A descoberta não teria ocorrido em abril de 1500, mas em dezembro de 

1498, quando uma frota de oito navios atingiu o litoral brasileiro e chegou a explorá-lo.  

De qualquer forma, a conquista do território brasileiro pela Coroa portuguesa não aconteceu de 

forma pacífica. A existência de pau-brasil na Mata Atlântica fez com que outras nações europeias 

também se dirigissem ao Brasil para explorar sua madeira. Para tentar impedir que holandeses e 

franceses contrabandeassem riquezas como o pau-brasil e ocupassem definitivamente as novas 

terras, em 1534 a Coroa portuguesa dividiu a colônia em 15 grandes faixas de terra: as chamadas 

capitanias hereditárias.  

Concedidas a nobres e fidalgos – os donatários –, as capitanias deveriam ser por eles ocupadas 

e exploradas. Assim, assegurava-se a posse das terras com o povoamento e desenvolvimento da 

economia local. As capitanias não tiveram sucesso e foram totalmente extintas em 1759. Somente 

duas prosperaram: a de São Vicente e a de Pernambuco.  

Durante o período de colonização, a cana-de-açúcar foi cultivada nas novas terras. Sua primeira 

grande fase da produção foi durante a implantação, por volta de 1530. O auge, no entanto, ocorreu 

entre 1570 e 1620, quando a demanda na Europa aumentou e o Brasil praticamente não tinha 

concorrência.  

Porém, no final do século XVII, com a descoberta do ouro em Minas Gerais, nobres, livres e 

escravos deixaram as capitais das províncias em busca das ricas jazidas.  

A partir de 1711 fundaram-se as primeiras vilas, como Vila Rica, atual Ouro Preto. Lá, na 

metade do século XVIII Maior conjunto homogêneo de arquitetura barroca do Brasil, a cidade de 

Ouro Preto foi tombada pelo Patrimônio Nacional viviam cerca de 30 mil pessoas, quando a média 

em outras cidades era de 2 a 3 mil habitantes. No fim do século XVIII, porém, 600 mil pessoas 

moravam na região das minas – um quinto da população brasileira da época, que era de 3 milhões.  

Em seguida veio o ciclo do café, que começou a ser produzido por volta de 1780, nos arredores 

do Rio de Janeiro. O bom preço do produto na Europa atraiu os fazendeiros e o governo doou terras 

e mudas para quem quisesse cultivá-lo. O café trouxe lucros exorbitantes para seus produtores, que 

mais tarde foram aplicados na industrialização. A massa de trabalhadores passou a crescer em ritmo 

acelerado e de forma heterogênea: formou-se com imigrantes europeus, ex-escravos e brasileiros de 

outras regiões do País.  

Já com o ciclo da borracha, a Amazônia entrou em uma fase de prosperidade econômica baseada na 

extração do látex, a partir de 1840. O governo arrecadou impostos e a elite enriqueceu. Mas as 

relações sociais pouco se alteraram. Embora não houvesse mais a escravidão indígena, os 

seringueiros trabalhavam compulsoriamente. Grandes empresas estrangeiras ligadas à exportação da 

borracha entraram na área.  

 

Então, vamos fazer alguns exercícios? 

 

 



1) É importante conhecer o território brasileiro seus dados e informações. Observe o mapa e sobre 

os pontos extremos do Brasil, marque a alternativa CORRETA: 
 

Pontos Extremos do Brasil 

 
Fonte: http://teen.ibge.gov.br/mao-na-roda/localizacao-geografica 

(A) Os pontos extremos do território 

brasileiro estão no sentido apenas ao 

norte Monte Caburaí (Roraima) e 

sentido sul Arroio Chuí. 

(B) Os pontos extremos do território 

brasileiro estão no sentido apenas leste 

Ponta do Seixas e oeste na Serra do 

divisor de Contamana;  

(C) Os pontos extremos do território 

brasileiro estão nos sentidos norte 

Monte Caburaí (Roraima), sul Arroio 

Chuí, leste Ponta do Seixas e oeste na 

Serra do divisor de Contamana;  

(D) Os pontos extremos do território 

brasileiro estão nos sentidos norte 

Monte Contamana (Roraima), sul 

Arroio Chuí, leste Ponta do Seixas e 

oeste na Serra do divisor de Caburaí. 

 
 

 

2) É um desafio um país com dimensão continental! Durante muitos anos o Brasil adotou quatro 

fusos horários diferentes, mas em 2008 com o objetivo de adequar os horários dos programas de 

TV, foi reduzido um fuso horário da região Norte, ficando assim com três. Somente a partir de 2013 

o Brasil volta a ter quatro fusos horários.  

Observe o mapa e marque X na alternativa CORRETA: 
 

 

(A) O território brasileiro é abrangido por quatro 

fusos horários, o que significa que em relação a 

hora de Brasília as áreas a oeste tem diferença de 

uma hora.  

(B) O território brasileiro é abrangido por quatro 

fusos horários, o que significa que em relação a 

hora de Brasília as áreas a oeste tem diferença de 

duas horas.  

(C) O território brasileiro é abrangido por quatro 

fusos horários, o que significa que em relação a 

hora de Brasília as áreas a oeste tem diferença de 

três horas.  

(D) O território brasileiro é abrangido por quatro 

fusos horários, o que significa que em relação a 

hora de Brasília as áreas a oeste tem diferença de 

quatro  horas. 

 
Fonte: 

http://teen.ibge.gov.br/images/teen/Mao_na_roda/localizacao

geografica/brasil_fusos_horarios.pdf 
 

 

 

http://teen.ibge.gov.br/mao-na-roda/localizacao-geografica
http://teen.ibge.gov.br/images/teen/Mao_na_roda/localizacaogeografica/brasil_fusos_horarios.pdf
http://teen.ibge.gov.br/images/teen/Mao_na_roda/localizacaogeografica/brasil_fusos_horarios.pdf


3) Analise as afirmativas sobre a posição geográfica do Brasil e marque (V) para as verdadeiras e 

(F) para as falsas.  

(A) O território brasileiro está totalmente ao sul da linha do Equador, portanto, o país pertence 

somente ao Hemisfério meridional.   (   ) 

(B) Os extremos do território do Brasil no sentido leste-oeste são: Monte Caburaí (Roraima) e 

Arroio Chuí (Rio Grande do Sul).   (   ) 

(C) O Brasil pertence ao Hemisfério ocidental, visto que o país está situado a oeste do meridiano de 

Greenwich.   (   ) 

(D) O Trópico de Capricórnio “corta” o território brasileiro na sua porção sul.   (   ) 

(E) Cortado ao norte pela linha do Equador, o Brasil possui 7% do seu território no Hemisfério 

setentrional (ao norte) e 93% no Hemisfério meridional.   (   ) 

 

4) Sobre as características territoriais do Brasil é CORRETO afirmar que:  

(A) Com extensão territorial de 8.514.876 quilômetros quadrados, o Brasil é o maior país sul-

americano.  

(B) O território brasileiro é banhado pelos oceanos Atlântico e Pacífico.  

(C) O Brasil está regionalizado em cinco grandes complexos regionais: Centro-Oeste, Nordeste, 

Norte, Sudeste e Sul.  

(D) A grande extensão territorial proporciona ao país fronteira com todas as nações da América do 

Sul.  

 

5) 

 
  

Vamos dar uma olhada nesse mapa-múndi. Tente identificar o território brasileiro nele. O que mais 

achou marcante? Existe alguma linha que passa por ele?  

 ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 



6) A música “PARATODOS” cita o nome das pessoas que moram 

em alguns estados brasileiros. Pernambucano, mineiro, baiano, 

paulista são alguns nomes ligados a estados brasileiros. Use o mapa 

abaixo para identificar esses estados que Chico Buarque indica na 

sua música. 

Agora que já identificou esses estados, seria capaz de dizer que 

pertencem à mesma região? 

___________________________________________________ 

PARATODOS 
Chico Buarque 

 

O meu pai era paulista 

Meu avô, pernambucano 

O meu bisavô, mineiro 

Meu tataravô, baiano 

Meu maestro soberano 

Foi Antonio Brasileiro. 
 

 
 

7) A partir dos conhecimentos que 

desenvolveu sobre a localização dos países 

da América do Sul, pinte o mapa do 

continente americano, destacando:  
  

1) O Brasil, de cor verde;  

2) Os demais países da América do sul, de 

cor vermelha;  

3) Os demais países fora da América do sul, 

de amarelo. 

 
 

8) Assinale a opção CORRETA em relação a posição do Brasil nos hemisférios terrestres:   

(A) A linha do Equador divide a Terra em hemisfério Ocidental e hemisfério Oriental.   

(B) O meridiano de Greenwich divide a Terra em hemisfério Setentrional e hemisfério Meridional.   

(C) O meridiano de Greenwich passa pelo Brasil e divide suas terras em 7% no hemisfério leste  

(nascente) e 93% no hemisfério oeste (poente).   

(D) O Brasil possui terras em três hemisférios: norte, sul e oeste. 



Latitudes e longitudes 
 

 A necessidade de localização é uma questão sempre presente desde os primórdios da 

humanidade. Para atender a essa demanda, foram desenvolvidas diferentes formas de identificar os 

diferentes lugares ao longo da superfície terrestre, com o objetivo de fornecer as referências 

necessárias para a tomada de caminhos, rotas e o estabelecimento de moradias e pontos fixos. 

 Nesse sentido, um dos principais e mais conhecidos sistemas de localização terrestre é o 

sistema de coordenadas geográficas, que surge a partir da combinação entre latitudes e 

longitudes. Assim, esses dois elementos juntos indicam a referência exata de qualquer ponto da 

superfície do nosso planeta em relação ao seu todo, permitindo tanto a localização absoluta como a 

distância relativa entre duas localidades. 

 Mas o que são latitudes e longitudes? 

 A latitude é a distância, em graus, de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à Linha 

do Equador, o principal dos paralelos terrestres. Os paralelos, por sua vez, são as linhas imaginárias 

traçadas horizontalmente ao eixo principal da Terra, no sentido leste-oeste ou oeste-leste. 

 

 
Esquema indicativo das latitudes e dos paralelos terrestres 
 

 A longitude, por sua vez, é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em 

relação ao Meridiano de Greenwich, uma linha imaginária que, por convenção, separa os 

hemisférios ocidental e oriental. Os meridianos são as linhas traçadas verticalmente no sentido 

norte-sul ou sul-norte. 

 

 
Esquema indicativo das longitudes e dos meridianos terrestres  

     Desse modo, a Linha do Equador, que se 

encontra na exata posição de igual distância 

aos dois polos terrestres, possui a latitude 

de 0º, aumentando para o norte até 90º e 

diminuindo para o sul até –90º. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/coordenadas-geograficas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/a-historia-meridiano-greenwich.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/linha-equador.htm


 O Meridiano de Greenwich possui longitude de 0º, aumentando até 180º para o leste e 

diminuindo até –180º a oeste. 

 Portanto, o sistema de coordenadas geográficas surge a partir da combinação entre as latitudes 

e longitudes da superfície terrestre, com o auxílio da orientação dos paralelos e meridianos. Desse 

modo, cada ponto, por menor que seja, encontra-se localizado em uma latitude específica e em uma 

longitude, de forma que esses números (mesmo que fracionários, com muitas casas decimais) 

indicam a sua correta posição no globo. 

 A título de exemplo, consideremos os pontos indicados no mapa a seguir. Para uma maior 

simplificação, os pontos estão indicados em coordenadas representadas por números redondos, sem 

casas decimais, o que, no entanto, não costuma acontecer na prática real. 

 

 
Mapa das coordenadas geográficas da Terra e alguns pontos indicados 

 

Assim, temos que as coordenadas geográficas dos pontos indicados no mapa são: 
 

A 

Latitude: 50º N (norte) 

Longitude: -100º ou 100ºW (oeste) 

B 

Latitude: 40º N 

Longitude: 80ºE (leste) 

C 

Latitude: -20º ou 20ºS (sul) 

Longitude: -40º ou 40ºW 

D 

Latitude: -10º ou 10ºS 

Longitude: 20ºE 

E 

Latitude: 0º ou Linha do Equador 

Longitude: 0º ou Meridiano de Greenwich 

 

 

 As latitudes e longitudes permitem a 

localização de qualquer ponto da superfície 

terrestre. 
 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/paralelos-meridianos.htm


Curiosidade: no âmbito das latitudes, as áreas mais próximas ao Equador são chamadas 

comumente de “baixas latitudes” e as áreas mais próximas aos polos terrestres são chamadas de 

“altas latitudes”. Isso é útil, por exemplo, no estudo sobre o clima, quando se diz que, quanto 

menores as latitudes, maiores tendem a ser as temperaturas.  
Por Me. Rodolfo Alves Pena - PENA, Rodolfo F. Alves. "Latitudes e longitudes"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/latitudes-longitudes.htm. Acesso em 26 de março de 2020. 

 

9) Em um modelo esférico, a latitude é medida em graus do arco da circunferência de um 

meridiano, tendo o centro do planeta como vértice. Já longitude é a medida em graus do arco da 

circunferência de um paralelo, tendo o centro do planeta como seu vértice. 

Sabendo que a determinação das coordenadas geográficas baseia-se no princípio da medida da 

circunferência, podemos concluir que 

a) a longitude pode ir de 0° no Equador a 180°nos Polos Norte e Sul. 

b) a latitude pode ir de 0° em Greenwich a 90° a leste e a oeste. 

c) a longitude pode ir de 0° no Equador a 180° a leste e a oeste. 

d) a latitude pode ir de 0° no Equador a 90° nos Polos Norte e Sul. 

e) a latitude pode ir de 0°em Greenwich a 180°nos Polos Norte e Sul. 

 

10) Em Geografia, chama-se hemisfério a metade da superfície da Terra limitada por um círculo 

máximo. A divisão da Terra pelo Equador forma dois hemisférios, assim como sua divisão pelo 

meridiano de Greenwich. O ponto A no mapa encontra-se no hemisfério 
 

 
Disponível em: http://atividadesnotuxpaint.files.wordpress.com/2011/05/coord- 

geograficas.png (adaptado). 

a) norte oriental. 

b) boreal austral. 

c) meridional oriental. 

d) austral leste. 

e) sul ocidental. 

 

 

11) Escreva no espaço de cada número ou letra, o nome de cada ponto cardeal e colateral da Rosa 

dos Ventos.  

 
 

Pontos cardeais: 1) __________ 2) __________ 3) __________ 4) __________ 
 

Pontos colaterais: a) __________ b) __________ c) __________ d) __________ 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/latitudes-longitudes.htm
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.imagem.eti.br/atividades_educativas/rosa_dos_ventos.html&psig=AOvVaw3CD4PfrEgWW-HpjfYB9guY&ust=1586351442409000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi-0-ex1ugCFQAAAAAdAAAAABAJ


12) Observe o mapa e responda os itens: 
 

 
 

(A) Em qual continente o Brasil está localizado? _______________________________________ 
 

(B) Com relação aos hemisférios terrestres, em quais hemisférios o Brasil está localizado?  

_______________________________________________________________________________ 
 

(C) Qual é a capital do Brasil? ______________________________________________________ 
 

 

13) Marque um X na alternativa que apresenta as cinco grandes regiões do IBGE. 
 

 
 

(A) Região Norte, Região Nordeste, Região Centro-Oeste, Região Sudeste, Região Sul. 

(B) Região Nordeste, Região Centro-Sul, Região Sudeste, Região Sul, Região Norte. 

(C) Região Nordeste, Região do Semiárido, Região Centro-Oeste, Região Sudeste, Região Sul. 

(D) Região Norte, Região Nordeste, Região Centro-Oeste, Região Sudeste, Amazônia. 



 

14) A atual divisão regional brasileira foi realizada em 1970 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Conforme essa regionalização, cite os complexos regionais do Brasil e seus 

respectivos estados. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

15) 
 

 

Identifique as regiões do Brasil no mapa. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

16) Em relação às características do território brasileiro, assinale a opção INCORRETA: 

(A) O Brasil é um País com grande Extensão territorial. 

(B) O Brasil é considerado um 'País-Continente'. 

(C) O Brasil está Entre os cinco Maiores países do Mundo em área territorial. 

(D) O Brasil possui 8,5 Bilhões de km2 e é um dos menores países do Mundo. 

 

17) A Região do Brasil que possui a maior extensão territorial é: 
 

(A) Norte       (B) Sul        (C) Nordeste        (D) Centro-Oeste        (E) Sudeste 

 

18) A Região brasileira mais populosa é: 
 

(A) Centro-Oeste        (B) Norte         (C) Sul        (D) Sudeste       (E) Nordeste 
 

19) Sobre as características territoriais do Brasil é CORRETO afirmar que: 

(A) Com extensão territorial de 8.514.876 quilômetros quadrados, o Brasil é o maior país                        

sul-americano. 

(B) O território brasileiro é banhado pelos oceanos Atlântico e Pacífico. 

(C) O Brasil está regionalizado em cinco grandes complexos regionais: Centro-Oeste, Nordeste, 

Norte, Sudeste e Sul. 

(D) A grande extensão territorial proporciona ao país fronteira com todas as nações da América do 

Sul. 



20) Observe o mapa e faça o que se pede: 
 

A) Pinte o mapa de acordo com a legenda. 

B) Complete a tabela com o nome das capitais dos estados. 
 

 

  
  

 

21) Encontre as capitais das unidades da federação brasileira no caça palavras. 
 

 

 

 



22) O Brasil é o maior país em extensão territorial da América do Sul, possuindo fronteiras com 

várias nações desse subcontinente. Marque a alternativa que corresponde aos dois países             sul-

americanos que não se limitam com o território brasileiro. 

(A) Peru e Equador                           

(B) Suriname e Colômbia                  

(C) Chile e Equador 

(D) Argentina e Uruguai 

(E) Peru e Chile 

 

23) Analise o mapa e marque a alternativa 

INCORRETA: 

a) O Brasil está localizado na América do Sul e é 

banhado somente pelo oceano Atlântico. 

b) O Brasil é o quinto maior país do mundo em 

extensão territorial. 

c) A porção sul do Brasil é cortada pela linha do 

Equador, mais precisamente nos estados Amapá, 

Pará, Roraima e Amazonas. 

d) Bolívia e Peru estão localizados a oeste do 

território brasileiro. 

e) O Trópico de Capricórnio corta o território 

brasileiro na porção sul 

 
 

 

 

24) Liste os países da Améica do Sul e suas respectivas capitais: 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  
 

 

BRASIL: HIDROGRAFIA 
 

No Brasil há muitos rios, distribuídos em vários pontos do território. A maioria deles são rios 

perenes, que nunca secam. Mas na área dominada pelo clima Tropical Semiárido existem rios 

intermitentes, que em períodos de ausência de chuva ficam com os leitos secos.  

A rica hidrografia brasileira permite seu aproveitamento para fins diversos, como navegação e 

geração de energia, além de abastecimento humano e produção agrícola e industrial.  

Bacia hidrográfica é uma área delimitada que vai dos divisores de águas à foz do rio principal, 

o maior rio da bacia, que recebe água de todos os demais que se encontram nela. Ou seja, é área que 

drena a água das chuvas (ou outras formas de precipitação, como a neve) para um rio principal. 

Cada rio que integra a bacia hidrográfica do rio principal possui sua própria bacia. 

 
 

 



 
 

A bacia Amazônica é a principal do país em tamanho e volume de água. O rio principal nasce 

no Peru, onde recebe vários nomes. Ao ingressar no Brasil é chamado de Solimões e, após o 

encontro com o rio Negro, recebe o nome de Amazonas. O potencial hidrelétrico da bacia do rio 

Amazonas é grande. Apesar disso, uma exploração desordenada geraria muitos problemas 

ambientais, como desmatamento e aumento da erosão. Nessa bacia estão rios importantes e 

caudalosos, como o Tapajós e o Xingu.  

A bacia do Paraná tem como principal rio o Paraná. Entre os afluentes estão os rios Tietê, 

Grande e Iguaçu. Nessa bacia, há uma concentração populacional muito grande, além do maior 

potencial hidrelétrico instalado para irrigação agrícola. 

 

 
Imagem da Bacia do Paraná 

 
A bacia do São Francisco é uma das mais importantes do país. O rio São Francisco, também chamado 

de “rio da integração nacional” pela quantidade de estados que drena, nasce na Serra da Canastra, em Minas 

Gerais, e deságua no oceano Atlântico, entre os estados de Sergipe e Alagoas. Ele tem aproveitamento 

hidrelétrico ao longo de seu percurso. Nos últimos anos, parte das águas do São Francisco tem sido desviada 



para as zonas mais áridas. O objetivo é oferecer água tanto para atividades agrícolas quanto para o 

abastecimento humano. 
 

 
Bacia do Rio São Francisco 

 

 

25) A hidrografia brasileira permite seu aproveitamento para fins diversos, como: _____________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

26) A Bacia hidrográfica é uma área delimitada que vai __________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

27) Qual a principal bacia hidrográfica do Brasil? 

____________________________________________________________________________ 

 

28) Na bacia do Paraná existe o maior potencial hidrelétrico para __________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

29) O rio São Francisco também é chamado de _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

30) Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=bmD03XBmqOg – geografia rios 

brasileiros.  

Faça um comentário sobre a importância dos rios brasileiros. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=bmD03XBmqOg
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