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Caro(a) Aluno(a) do Sétimo ano A do Ensino Fundamental, seja bem-vindo(a)! 

Espero que tenha assistido e entendido o conteúdo disponibilizado em vídeos!  

Nesse encontro, primeiro disponibilizo as respostas da atividade I e, em seguida, vamos iniciar 

outro conteúdo, além de uma atividade de pesquisa para você! 

 

Segue as respostas da Primeira Atividade: 

1) Em relação a posição geográfica do Brasil no mundo, teça comentários! 

 

O Brasil possui dimensões continentais. 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 (norte) e 93% esteja localizado no 

hemisfério meridional (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). O Brasil está inserido na América 

do Sul ou na conhecida América Latina. 

2) Justifique a afirmação da figura abaixo: 

 

O Brasil possui a quinta maior população do Mundo (já ultrapassou 210 milhões de habitantes, de 

acordo com a estimativa do IBGE de julho de 2019), atrás apenas da China (1,3 bilhão), Índia (1,2 

bilhão), Estados Unidos (317,6 milhões) e Indonésia (232,5 milhões). Mas, apesar desse número 

alto, a população está mal distribuída no território brasileiro. 86% está no litoral e 14% dos demais 

espaços do país, ou seja, temos um país populoso (5º maior do mundo), mas pouco povoado, porque 

estamos mal distribuídos no território imenso do nosso país.  
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3) O que significa regionalizar e por que se regionaliza? 

Regionalizar é organizar/dividir/separar o espaço geográfico em áreas com características 

semelhantes entre elas, com base em um ou mais critérios preestabelecidos. 

Se regionaliza o espaço em partes para administrá-lo melhor. Numa cidade, pode existir as seguintes 

regiões: central, residencial, industrial, ambiental e rural. Para cada uma destas, o governo desta 

cidade estabelecerá metas próprias para cada uma. Ele por exemplo, não incentivará a criação 

agrícola na área central ou industrial. 

Teremos mais exemplos, quando retornarmos nossas atividades presenciais. 

 

4) Ainda em relação a localização do território brasileiro, marque se verdadeiro (V) ou falso 

(F): 

a) (  F   ) O Brasil possui dimensões gigantes e, por isso, pode ser considerado um continente. 

b) ( F    ) O Brasil está localizado quase que totalmente no hemisfério norte. 

c) (  F   ) O Brasil é cortado pelo Trópico de Câncer, ao norte, e por nenhum outro paralelo. 

d) (  V   ) O Brasil possui terras em duas zonas climáticas: tropical e temperada. 

e) (  V   ) O Brasil está localizado na porção conhecida como América do Sul. 

f) (  V   ) O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. 

 

5) Em relação aos limites do Brasil, temos: 

a) (  F   ) Limite Setentrional: Nascente do Rio Ailã (BA) – Roraima e não Bahia 

b) (  V   ) Limite Meridional: Arroio Chuí (RS) 

c) (  V   ) Limite Oriental: Ponta do Seixas (PB) 

d) (  F   ) Limite Ocidental:  Nascente do Rio Moa (SE) – O rio Moa fica no Acre e não em 

Sergipe. 

 

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

a) Norte 

b) Sul 

c) Nordeste 

d) Centro-Oeste 

e) Sudeste 

 

7) A Região brasileira mais populosa é: 
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a) Centro-Oeste 

b) Norte 

c) Sul 

d) Sudeste 

e) Nordeste 

 

8) De acordo com divisão política atual do Brasil, faça o que se pede no mapa do Brasil: Pinte 

os estados com diferentes cores, identifique as siglas de cada estado e escreva abaixo do mapa 

os nomes dos Estados do Brasil de acordo com suas respectivas siglas. 

 

 

9) Escreva um pequeno texto relatando se você já visitou algum estado que faz divisa com o Estado 

que você mora ou já morou. Diga o que achou de semelhante ou diferente entre eles, pois no Brasil 

existe uma grande diversidade natural e cultural. Para facilitar a escrita, você pode pesquisar o que é 

diversidade da natureza e diversidade cultural.  

Resposta Pessoal – Me enviar com a próxima atividade. 

 

Enquanto a gente FICA EM CASA por causa da Pandemia causada pelo Novo Corona Vírus, é 

importante que vocês comecem a ler textos, assistir vídeos e praticar alguns conhecimentos da 

primeira unidade do 7º ano. 
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Vamos conhecer mais sobre o nosso País? 

 

Atualmente, o Brasil é um país autônomo e independente politicamente, possui um território 

dividido em estados, que nesse caso são vinte seis, além do distrito federal que representa uma 

unidade da federação que foi instituída com intuito de abrigar a capital do Brasil e também a sede 

do Governo Federal. 

 

Foram vários os motivos que levaram o Brasil a realizar uma divisão interna do território, dentre 

eles, os fundamentais foram os fatores históricos e político-administrativos. Esse processo teve 

início ainda no período colonial, momento esse que o Brasil estava dividido em capitanias 

hereditárias, dessa forma estados como Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte são derivados 

de antigas capitanias estabelecidas no passado momento no qual vigorava esse tipo de divisão. 

 

Um dos motivos que favorece a divisão interna do país é quanto ao controle administrativo do 

território, no qual subdivide as responsabilidades de fiscalizar em partes menores, uma vez que 

grandes extensões territoriais sem ocupação e ausência de estado podem provocar uma série de 

problemas, inclusive de perda de territórios para países vizinhos. 

 

No fim do século XIX, praticamente todos os estados já estavam com suas respectivas configurações 

atuais, porém alguns estados surgiram posteriormente, como o Mato Grosso do Sul (1977) e o 

Tocantins (1988), provocando uma remodelagem na configuração cartográfica e administrativa 
interna do país. 

 

Estados significam unidades da federação brasileira. O Brasil possui leis próprias, pois está 

organizado politicamente e detém total autonomia. As leis são criadas em nível federal e são 

soberanas, no entanto, estados e municípios possuem leis próprias, mas que são subordinadas às leis 

nacionais, no caso, a Constituição Federal. Além da divisão em federações, existe outra dentro dos 

estados, a regionalização em município, que possui leis particulares que são submissas às leis 

federais, essa regionalização ainda pode ser dividida em distritos. 

 

Os Estados são as maiores unidades de hierarquia organizacional político-administrativas do país, 

sendo chefiadas por um Governador, que possui o poder executivo nesses Estados. As localidades 

chamadas de Capital são onde se encontram as sedes de Governo, geralmente um município dentro 

do Estado onde haverá um maior desenvolvimento econômico devido o fluxo de importância 

política que o mesmo possui. Os Estados podem se desmembrar, anexar-se a outros, formarem 

novos Estados, sendo feito de forma aprovada pela sua população, através 

de plebiscitos constitucionais, como foi visto no passado do Brasil, ocasionando no surgimento de 

novos Estados até possuir o formato que é visto hoje. Os 26 Estados do Brasil e suas respectivas 

capitais são: 

• Acre – Rio Branco (AC) 

• Alagoas – Maceió (AL) 

• Amapá – Macapá (AP) 

• Amazonas – Manaus (AM) 

• Bahia – Salvado (BA) 

• Ceará – Fortaleza (CE) 

• Espírito Santo – Vitória (ES) 
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• Goiás – Goiânia (GO) 

• Maranhão – São Luís (MA) 

• Mato Grosso – Cuiabá (MT) 

• Mato Grosso do Sul – Campo Grande (MS) 

• Minas Gerais – Belo Horizonte (MG) 

• Pará – Belém (PA) 

• Paraíba – João Pessoa (PB) 

• Paraná – Curitiba (PR) 

• Pernambuco – Recife (PE) 

• Piauí – Teresina (PI) 

• Rio de Janeiro – Rio de Janeiro (RJ) 

• Rio Grande do Norte – Natal (RN) 

• Rio Grande do Sul – Porto Alegre (RS) 

• Rondônia – Porto Velho (RO) 

• Roraima – Boa Vista (RR) 

• Santa Catarina – Florianópolis (SC) 

• São Paulo – São Paulo (SP) 

• Sergipe – Aracaju (SE) 

• Tocantins – Palmas (TO) 

O Distrito Federal é onde se encontra a sede do governo brasileiro, no qual estão concentrados 

os três poderes federais (Executivo, Judiciário e Legislativo), localizado em Brasília, no Estado de 
Goiás, é o único município do Brasil a ser administrado por um Governador. É no Distrito Federal 

que está a Capital do país, daí sua importância política para o país, e sua administração ser realizada 

por um governador. 

Os municípios são unidades de menor hierarquia dentro da organização político-administrativa do 

país, chefiados pelos Prefeitos, que exercem o poder executivo essas unidades. Hoje os municípios 

do Brasil estão divididos em 5.561 unidades. Dentro dos municípios podem ser encontrados alguns 

distritos, que são unidades administrativas deles. Os municípios pertencem aos Estados, e podem 

ser classificados como urbanos ou rurais, de acordo com a moradia de sua população, ou seja, se a 

maior parte da população de um município vive na cidade (área urbana) ele é considerado urbano, 

se a maior parte de sua população viver no campo (área rural) ele é considerado rural. Há municípios 

totalmente urbanos e municípios totalmente rurais no Brasil. 

As Divisões Político-Administrativas do país são feitas a modo de uma melhor gestão política do 

território nacional, tanto para gerenciar as economias quanto para ministrar as populações. É o 

Governo Federal o responsável por repassar as verbas públicas para os Estados e Municípios 

 

Em resumo, temos: 

• Grandes Regiões Geográficas 

O Brasil está dividido em cinco Grande Regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. 
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• Distrito Federal 

É a Unidade onde tem a sede do Governo Federal, com seus poderes: Judiciário, Legislativo e 

Executivo. Atualmente é Brasília. 

• Estados 

Em número de 26, constituem as unidades de maior hierarquia dentro da organização político-

administrativa do País. A localidade que abriga a sede do governo denomina-se Capital. 

• Municípios 

Os municípios constituem as unidades de menor hierarquia dentro da organização político-

administrativa do Brasil. A localidade onde está sediada a Prefeitura Municipal tem a categoria de 

cidade. 

• Distritos/Bairros 

São unidades administrativas dos municípios.  

 

 

 

ATIVIDADE 

 

Como atividade desse encontro virtual, busque na internet e em livros (caso tenha em casa) como 

se deu a formação e organização do nosso Brasil até o cenário que temos hoje. 

Nossa história começou com a formação dos estados e municípios? Brasília sempre foi  a capital do 

País? Sempre tivemos essas cinco regiões geográficas? Quais são as outras classificações?  
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