
 

 

1 - Explique como a extensão do país no sentido norte-sul (latitudinal) pode resultar em uma 

grande diversidade das paisagens naturais.   

 

2 - Cite uma característica decorrente da extensão leste-oeste (longitudinal) do território brasileiro. 

  

3 - Qual é a posição geográfica do Brasil em relação aos hemisférios da Terra? Justifique sua 

resposta.  

 

4 - Indique: 

 a) Em qual zona térmica da Terra está localizada a maior parte do território brasileiro.  

b) Em qual outra zona térmica se situa alguns trechos do território.  

c) Qual é a principal diferença climática entre essas duas zonas. 

 

5 - Analise as afirmações apresentadas e escreva, em seu caderno, a alternativa correta.  

a) Os horários em todo o Brasil seguem a hora da capital, Brasília, o chamado limite prático. 

b) O limite prático divide o Brasil em quatro zonas de fusos horários.  

c) O Brasil está localizado em apenas uma zona de fuso horário, sem a necessidade do chamado 

limite prático.  

d) O Brasil apresenta diferença de até duas horas entre fusos divididos por um limite prático. 

 

6 - A Regionalização é usada para descentralizar a administração e, assim, planejar melhor as 

ações governamentais, e ainda para coletar dados e realizar estudos sobre determinado 

território. De acordo com a regionalização do espaço territorial brasileiro, responda: 

A) Quais foram os critérios definidos para a divisão regional adotada pelo IBGE? 
B) Quantas regiões o Brasil dividido? Quais são elas? 
 
7 - Portugal e Espanha lutavam pelo domínio dos espaços da Terra já conquistados e decidiram, 
através do Tratado de Tordesilhas, dividir a esfera terrestre ao meio através de uma linha 
imaginária chamada Meridiano de Tordesilhas. Qual era o objetivo? 

 

 
CEPMG - PROFESSORA AUGUSTA MACHADO. 
 HIDROLÂNDIA, 23 DE MARÇO DE 2020.  
ALUNO (A): _______________________________________  
SÉRIE: 7º ANO TURMAS: C, D, E TURNO: VESPERTINO        
PROFESSORA: DIORLENE NERES ROSA   
DISCIPLINA: GEOGRAFIA   

CEPMG 


