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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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A REGIÃO NORDESTE 
 

A Região Nordeste abrange nove estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Por ser uma extensa e complexa área, com grande 

diversidade natural, a Região Nordeste pode ser dividida em quatro regiões menores ou sub-regiões: 

Zona da Mata, Sertão, Agreste e Meio Norte. 

 

 
 

Faça uma pesquisa sobre as sub-regiões do Nordeste, observe o texto e o mapa acima e 

responda as questões propostas: 
 

1) Relacione as sub-regiões do Nordeste com suas características: 
 

(  A  ) Zona da Mata.    (  B  ) Agreste.    (  C  ) Sertão.    (  D  ) Meio-Norte. 
 

(       ) Área entre o clima equatorial da Floresta Amazônica   e o semi-árido do sertão. 

(       ) Predomina o  clima tropical semiárido, que  apresenta temperaturas elevadas. 

(       ) Se estende entre a Zona da Mata e o Sertão. 

(       ) Seu ambiente quente e úmido, favoreceu o desenvolvimento da Floresta Tropical 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



2) Sobre a Zona da Mata nordestina, marque ( X ) nas corretas: 

(       ) Recife e Salvador são cidades localizadas nessa sub-região. 

(       ) Concentra a maior parte das indústrias do Nordeste. 

(       ) Há pouca ocupação provocada pelos longos períodos de seca. 

(       ) A cana-de-açúcar é um produto plantado desde a época colonial. 

 

3) Marque um ( X ) na vegetação que caracteriza o Sertão, composta por árvores pequenas e cactos 

adaptados aos longos períodos de seca. 

(     ) Mata dos Cocais.  (     ) Mata Atlântica.  (     ) Floresta Amazônica.  (     ) Caatinga. 

 

4) Marque um ( X ) somente nos Estados que pertencem ao  Nordeste: 

(     ) Goiás.    (     ) São Paulo.    (     ) Bahia.    (     ) Maranhão.    (     ) Acre.    (     ) Alagoas 

(     ) Sergipe.    (     ) Rio de Janeiro.    (     ) Piauí.    (     ) Paraíba.    (     ) Pernambuco. 

(     ) Minas Gerais.    (     ) Rio Grande do Norte.    (     ) Paraná.    (     ) Ceará. 

 

5) Escreva (  V  ) para verdadeiro e (  F  ) para falso: 

(     ) Na maior parte do sertão nordestino  ocorrem muitas chuvas. 

(     ) A vegetação que caracteriza o Sertão é a Floresta Amazônica. 

(     ) Na Zona da Mata o índice de chuvas é elevado. 

(     ) A Mata dos Cocais é a vegetação típica do Meio- Norte.  

(     ) O Nordeste possui 11 Estados. 

(     ) Goiás é um Estado do Nordeste. 
 

 

Climas do Brasil 
 

Clima corresponde ao conjunto de variações do tempo de uma determinada localidade. Para 

estabelecer o clima de um lugar é necessário analisar os fenômenos atmosféricos durante um 

período de, aproximadamente, 30 anos. O clima está diretamente relacionado à formação vegetal. 

No território brasileiro ocorre uma grande diversidade climática, pois o país apresenta 

grande extensão territorial com diferenças de relevo, altitude e dinâmica das massas de ar e das 

correntes marítimas, todos esses fatores influenciam no clima de uma região. 

A maior parte da área do Brasil está localizada na Zona Intertropical, ou seja, nas zonas de 

baixas latitudes, com climas quentes e úmidos. Outro fator interessante do clima brasileiro refere-se 

à amplitude térmica (diferença entre as médias anuais de temperatura máximas e mínimas), 

conforme se aproxima da linha do Equador, a amplitude térmica é menor. 

O critério utilizado no Brasil para classificar os diferentes tipos de clima relaciona-se à 

origem, natureza e, principalmente, movimentação das massas de ar existentes no país (equatoriais, 

tropicais e polares). Conforme análises climáticas realizadas no território brasileiro, foi possível 

estabelecer seis tipos de climas diferentes, são eles: 
 

Equatorial – Presente na Amazônia, ao norte de Mato Grosso e a oeste do Maranhão, sofre 

ação direta das massas de ar equatorial continental e equatorial atlântica, de ar quente e úmido. 

Apresenta temperaturas médias elevadas (de 25 °C a 27 °C), chuvas durante todo o ano e reduzida 

amplitude térmica (inferior a 3°C). 
 

Tropical – Clima do Brasil central, também presente na porção oriental do Maranhão, 

extensa parte do território do Piauí, na porção ocidental da Bahia e de Minas Gerais, além de ser 



encontrado também no extremo norte do país, em Roraima. Caracteriza-se por temperatura elevada 

(18 °C a 28 °C), com amplitude térmica de 5 °C a 7 °C, e estações bem definidas (uma chuvosa e 

outra seca). A estação de chuva ocorre no verão; no inverno ocorre a redução da umidade relativa 

em razão do período da estação seca. O índice pluviométrico é de cerca de 1,5 mil milímetros 

anuais. 

Tropical de Altitude – É encontrado nas partes mais elevadas, acima de 800 metros, do 

planalto Atlântico do Sudeste. Abrange principalmente os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio 

de Janeiro e Espírito Santo. Está sob influência da massa de ar tropical atlântica, que provoca 

chuvas no período do verão. Apresenta temperatura amena, entre 18 °C e 22 °C, e amplitude 

térmica anual entre 7 °C e 9 °C. No inverno, as geadas ocorrem com certa frequência, em virtude da 

ação das frentes frias originadas do choque entre as massas tropical e polar. 

Tropical Atlântico – Conhecido também como tropical úmido, compreende a faixa 

litorânea do Rio Grande do Norte ao Paraná. Sofre a ação direta da massa tropical atlântica, que, por 

ser quente e úmida, provoca chuvas intensas. A temperatura varia de 18 °C a 26 °C, apresenta 

amplitude térmica maior à medida que se avança em direção ao Sul. No Nordeste, a maior 

concentração de chuva ocorre no inverno, já no Sudeste, ocorre no verão. O índice pluviométrico 

médio é alto, de 2 mil milímetros anuais. 

Subtropical – Ocorre nas latitudes abaixo do trópico de Capricórnio. Está presente no sul do 

estado de São Paulo e na maior parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É influenciado 

pela massa polar atlântica, possui temperatura média anual de 18 °C e amplitude térmica elevada 

(10 °C). As chuvas não são muito intensas, mil milímetros anuais, porém, ocorrem de forma bem 

distribuída na região. Nessa região climática do Brasil são comuns as geadas e nevadas. O verão é 

muito quente e a temperatura pode ultrapassar os 30 °C. O inverno, bastante frio, apresenta as 

temperaturas mais baixas do país, inferiores a 0 °C. 

Semiárido – Ocorre no interior do Nordeste, na região conhecida como Polígono das Secas. 

Corresponde a quase todo o sertão nordestino e aos vales médio e inferior do rio São Francisco. 

Caracteriza-se por temperaturas elevadas (média de 27 °C) e chuvas escassas e mal distribuídas, em 

torno de 700 milímetros anuais. Há períodos em que a massa equatorial atlântica (superúmida) 

chega ao litoral norte da região Nordeste e atinge o sertão, causando chuvas intensas nos meses de 

fevereiro, março e abril. 

 

Por Wagner de Cerqueira  

Graduado em Geografia 
*Mapa Mental por Rafaela Sousa 
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6) O que é clima? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7) Quais os fatores que influenciam no clima de uma região? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8) Cite os critérios utilizados para a classificação do clima brasileiro. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

9) Aponte os diferentes tipos climáticos existentes no Brasil. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

10) Discorra no seu caderno sobre as características dos climas presentes no território brasileiro: 

A) Equatorial 

B) Tropical 

C) Tropical de Altitude 

D) Tropical Atlântico 

E) Subtropical 

F) Semiárido 
 

 

Relevo Brasileiro 
 

O relevo do Brasil possui formação antiga e é resultado da alternância dos diversos ciclos 

climáticos e dos processos geológicos internos do planeta Terra, como a dinâmica das placas 

tectônicas, as falhas geológicas e o vulcanismo. 

A classificação do relevo brasileiro mais tradicional foi formulada em 1950 pelo geógrafo 

paulista Aziz Ab´Saber. Segundo esta classificação, o resumo do relevo brasileiro pode ser obtido 

através da identificação de dois grandes tipos de formações geológicas: as planícies e os planaltos. 

Em 1995 foi elaborada uma nova classificação do relevo brasileiro, graças a tecnologia 

disponível na época que possibilitou realizar uma análise mais detalhada das características 

geológicas, hidrográficas, do solo e da vegetação. O responsável por esse novo levantamento do 

relevo do Brasil foi o professor Jurandyr Ross, do Departamento de Geografia da Universidade de 

São Paulo. De acordo com Ross, o resumo do relevo brasileiro constitui-se de três diferentes tipos 

de formações geológicas: planaltos, planícies e depressões. 

Características do Relevo brasileiro 

O Brasil é um país de altitude média relativamente baixa, contando com cerca de 45% de todo 

o território nacional abaixo dos 200 m de altitude. Os pontos mais elevados do relevo brasileiro são 

o Pico da Neblina, com 2993 metros de altitude, e o Pico 31 de Março, com 2972 metros de 

altitude. 

A altitude média do território brasileiro se deve ao país estar localizado sobre uma grande 

placa tectônica livre da possibilidade de se chocar com outras placas, o que torna o Brasil um país 

imune a sofrer terremotos. 

Podemos dizer em resumo do relevo brasileiro, que ele se dá em: 

• Planaltos: Áreas com elevação e aplanadas, caracterizadas por declives onde o processo de 

desgaste erodido é maior do que o acúmulo sedimentar. 



• Planícies: áreas moderadamente planas, nas quais o processo de depósito de sedimentos é maior 

que o de desgaste. 

• Depressão Relativa: áreas situadas acima do nível do mar, mas abaixo de regiões que lhe são 

próximas. 

• Depressão Absoluta: área localizada abaixo do nível do mar. 

• Montanhas: área de elevação acima do relevo, possuindo diversas origens diferentes, como falhas 

ou dobras. 
 

* Classificação do relevo brasileiro 
 

• Planaltos: Correspondem a maior parte da estrutura geográfica do território nacional, com a sua 

maior sendo tida como indícios de velhas formações erodidas. Também chamados de formas 

residuais, os planaltos são o resultado do que restou do relevo após diversos ataques de erosão. Os 

planaltos são, ainda, divididos em alguns tipos generalizados: 

• Planaltos inseridos em bacias sedimentares: Este tipo de planalto pode ser limitado por 

depressões periféricas. Como exemplo dessa classe de planalto tempos o Planalto da Amazônia, os 

Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba e os Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná. 

• Planaltos inseridos em intrusões ou coberturas residuais: Este tipo de planalto são formações 

muito antigas, da era Pré-cambriana, e grande parte de sua extensão é coberta por terrenos 

sedimentares. Como exemplo dessa classe de planaltos, podemos citar os Planaltos Residuais do 

Norte da Amazônia. 

• Planaltos inseridos nos cinturões orogênicos: este tipo de planalto ocorre em faixas de orogenia 

antiga e corresponde a relevos residuais de origens diversas, mas quase sempre metamórficas e 

associadas a processos intrusivos. Neste tipo de planalto é comum a ocorrência de serras, devido 

aos resíduos de estruturas dobradas e atacadas por processos erosivos. Como exemplo desta classe 

de planaltos, temos os planaltos e serras do sudeste, os planaltos e serras de Goiás e Minas Gerais. 

• Depressões: O relevo brasileiro conta com 11 depressões no total, que recebem seu nomes de 

acordo com suas características e localização. 

• Depressões periféricas: por exemplo a Depressão Periférica do Rio Grande do Sul. 

• Depressões marginais: São as depressões que margeiam bordas de bacias sedimentares e 

esculpidas em estrutura cristalina, por exemplo a Depressão Marginal do Sul da Amazônia. 

• Depressões interplanálticas: como exemplo temos a Depressão Sertaneja e a Depressão do São 

Francisco. 

• Planícies: Entre os diversos tipos de planícies, distinguem-se as seguintes: 

• Planícies costeiras: são as planícies encontradas em áreas litorâneas. 

• Planícies continentais: são as planícies localizadas no interior do Brasil. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Pesquise e cole em seu caderno 3 gravuras que represente PLANALTOS INSERIDOS EM 

BACIAS SEDIMENTARES e de suas denominações? 

 

12) Pesquise e cole em seu caderno 3 gravuras que represente PLANALTOS INSERIDOS EM 

COBERTURAS RESIDUAIS e de suas denominações? 

 

13) Pesquise e cole em seu caderno 3 gravuras que represente PLANALTOS INSERIDOS NOS 

CINTURÕES OROGÊNICOS e de suas denominações? 

 

14) Pesquise e cole em seu caderno 1 gravuras que represente AS PRINCIPAIS PLANICIES DO 

BRASIL e de suas denominações? 

 

15) Faça em seu caderno um desenho livre onde possa ser observado planalto, planicie, depressão e 

uma rede hidraulica. Confio em você. 

 

 

 

 

    
 


