
 

LISTA DE ATIVIDADES 7° ANO 

                      
REGISTRE EM SEU CADERNO AS QUESTÕES DISCURSIVAS 

 

1.Complete o mapa a seguir com as linhas imaginárias que circundam o Planeta Terra:  

 

 
 

 

2. Relacione corretamente as colunas:  

 

(1) Paralelos  

(2) Meridianos  

(3) Latitude  

(4) Longitude  

(5) Linha do Equador  

(6) Greenwich 

 

(   ) Linhas imaginárias traçadas horizontalmente circulando o planeta. 

(   ) Distância medida em graus (de 0 a 90 N e 0 a 90 S) a partir de um ponto qualquer do 

planeta até a linha do equador. 

(   ) Linhas imaginárias traçadas verticalmente, de um polo ao outro.  

(   ) Distância medida em graus de um ponto qualquer do planeta até Greenwich.  

(   ) Principal linha paralela do planeta. Divide o planeta em dois hemisférios: Norte e Sul.  
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(   ) Principal meridiano do planeta. Divide o planeta em dois hemisférios: Leste e Oest 

3. Complete os espaços a seguir: 

A ______________________ é a distância, em graus, de qualquer ponto da superfície terrestre 

em relação à Linha do Equador, principal _______________ da Terra. Além disso, 

_______________ é à distância, em graus, de qualquer ponto da Terra em relação a 

Greenwich, estabelecido como o principal ______________ do planeta.  

 

A alternativa que melhor completa as lacunas acima é:  

a) Coordenada geográfica, ponto cardeal, linha cartográfica, ponto de localização.  

b) Pontos cardeais, paralelo, meridiano, longitude.  

c) Latitude, paralelo, longitude, meridiano. 

 d) Longitude, altitude, meridiano, paralelo. 

 

4. A base das coordenadas geográficas é:  

a) Os paralelos e os meridianos  

b) O norte e sul  

c) O nordeste e o Sudeste  

d) O norte e sudeste 

 

5. Marque V para verdadeiro e F para falso, depois marque a sequência correta: 

 

(   ) Os Paralelos são linhas horizontais que circundam o planeta.  

(   ) O principal Paralelo é o Equador, o qual divide a Terra em dois hemisférios: hemisfério 

norte e hemisfério sul. 

(   ) Os Meridianos são linhas verticais traçados do polo norte ao polo sul. 

(   ) O principal Meridiano é o Meridiano de Greenwich.  

 

a) VVVV          b) FFFF         c) VFVF           d) FVFV 

 

 

6. Dê a coordenada geográfica LONGITUDE dos pontos a seguir: 

 
 

 



A:_________________________________________________________________________________

B:_________________________________________________________________________________

C:_________________________________________________________________________________

D:_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

7. Dê a coordenada geográfica LATITUDE dos pontos a seguir: 

 
 

A:_________________________________________________________________________________

B:_________________________________________________________________________________

C:_________________________________________________________________________________

D:_________________________________________________________________________________ 

 

8. Dê as coordenadas Geográficas dos Pontos a seguir: 

 



 
 

PONTO LATITUDE  LONGITUDE 

A 30° NORTE 90° OESTE 

B   

C   

D   

E   

F   

G   

H   

I   

J   

 

 

REGISTRE EM SEU CADERNO – PERGUNTA E RESPOSTA. 
 

9. As sociedades, ao longo do processo histórico, organizam e reorganizam o espaço e também vão 

transformando a natureza. Dessa forma, tomam posse do território que ocupam. 

 

a) Como se formou o território brasileiro? 

 

b) Quem vivia nas terras brasileiras antes de 1500, quando chegaram os colonizadores europeus ao 

Brasil?  

 

 

10. Observe o mapa, em relação a posição geográfica do Brasil e as zonas térmicas da Terra, e 

responda as atividades de A e B. 



 

 
 

REGISTRE EM SEU CADERNO – PERGUNTA E RESPOSTA. 
a. Confira o mapa acima e preencha as lacunas do texto a seguir: O Brasil localiza-se na porção 

centro-leste da _________________________. É cortado ao norte pela 

_________________________ e, ao sul, pelo _________________________. A maior parte de 

suas terras está localizada no _________________________ e, totalmente, no hemisfério 

_________________________ ou _________________________.  

b. De acordo com a posição geográfica do Brasil, podemos afirmar que o clima tropical ocorre 

em todo território brasileiro? 

C. As zonas térmicas da Terra se distinguem pelas diferenças de luminosidades e pela 

intensidade de luz solar incidida sobre a superfície terrestre. Elas são delimitadas pelas linhas 

imaginárias, ou seja, pelos trópicos e pelos círculos polares. A partir dessas informações, pinte 

no mapa acima, as zonas térmicas ou climáticas da Terra com cores diferenciadas e depois não 

esqueça de construir uma legenda. 

 

11. Observe o mapa, fusos horários no Brasil, e responda as questões a seguir. 



 

a) De acordo com o mapa, quantos fusos horários existem no território brasileiro e por 

que há mais de um fuso?  

 b) Quando em Brasília, a hora oficial do Brasil, for 11 horas, que horas será em Manaus 

no estado do Amazonas? 

c) Se em Salvador -BA são 10 horas, que horas são em Rio Branco-AC? 

d) Se em Cuiabá-MT são 13 horas, que horas são no arquipélago de Fernando de 

Noronha, localizado no Oceano Atlântico? 

 
Brasil: regionalização oficial 
 
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), órgão do Governo Federal, com 
base em uma combinação de aspectos de ordem natural e humana (principalmente a 
econômica), dividiu o território brasileiro em cinco Grandes Regiões, também chamadas 
de Macrorregiões. Essa é a regionalização oficial do nosso país (imagem a seguir). 
 
Observe que os limites das regiões correspondem às divisas territoriais dos estados 
brasileiros. O IBGE procedeu dessa maneira para facilitar os estudos estatísticos oficiais 
do país que são de sua responsabilidade (número de nascimentos e mortes da 
população, produção da agricultura, da indústria, vendas do comércio e de muitos 
outros dados). De posse deles, os governos municipais, estaduais e federal podem 
planejar e implementar ações no território para atender às necessidades da população. 
 



 

12. Em qual dessas Grandes Regiões você vive? 
 

Regionalizações não oficiais 
Existem outras divisões regionais do Brasil elaboradas tanto por geógrafos do IBGE como 
por pesquisadores de universidades. Entre elas destacam‑se: as Regiões de Influência 
Urbana, que consideram os centros urbanos como fatores estruturantes do espaço em 
decorrência de possuírem um setor de serviços diversificado do qual a população e as 
outras atividades econômicas dependem. 

• Os complexos regionais ou Macrorregiões Geoeconômicas 
Outra regionalização do país define três Complexos Regionais ou Macrorregiões 
Geoeconômicas: Amazônia, Nordeste e Centro‑Sul. Em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas 
Geiger adotou como critério para essa regionalização as características econômicas dos 
espaços geográficos. 
 



 
REGISTRE EM SEU CADERNO – PERGUNTA E RESPOSTA. 

13. Que diferença há entre essa regionalização e a feita pelo IBGE quanto às divisas das 
unidades da federação? Em qual(is) dos complexos regionais seu estado está situado? 
 
 

• Regionalização segundo o meio técnico-científico-informacional 

Na regionalização do território brasileiro segundo o meio técnico-científico 
informacional, as regiões se diferenciam pela densidade de recursos técnicos e 
informacionais (sistemas computadorizados etc.) ou pelas redes materiais — rede de 
transporte, fluxo de mercadorias etc. — e imateriais — telefonia, internet etc. —, 
aplicados às atividades econômicas. Essa regionalização resulta das grandes 
transformações por que passou o Brasil nas últimas décadas em consequência da 
implantação de novos meios tecnico‑cientificos e informacionais aplicados na 
modernização da agricultura, da indústria e dos serviços. 
 



 
REGISTRE EM SEU CADERNO – PERGUNTA E RESPOSTA. 

14. Aponte a diferença entre esta regionalização e a oficial do IBGE, em Macrorregiões. 
 

15. Em relação à localização do Brasil quanto às zonas térmicas ou climáticas, responda 
às questões. 
 
a) É correto afirmar que o Brasil é um país predominantemente tropical? Explique. 
 
b) Qual é a linha imaginária que delimita a Zona Tropical e a Zona Temperada do sul? 
Que porções do território brasileiro estão ao sul dessa linha? 
 
16.Explique, com suas palavras, o que é regionalizar. 
 
17. Sobre a atual divisão regional do Brasil em Macrorregiões ou Grandes Regiões  do 
IBGE, responda. 
 
a) Quantas e quais são elas? 
 
b) Explique por que o IBGE considerou como limites das Macrorregiões as divisas 
territoriais dos estados brasileiros. 
 
18. Aponte a importância dos dados estatísticos os governos dos municípios, das 
unidades da federação e do país. 
 



19. Quanto à regionalização do Brasil em Complexos Regionais ou Macrorregiões 
Geoeconômicas, responda às questões. 
 
a) Quais são elas? 
 
b) Qual foi o critério empregado nessa 
regionalização? 
 
c) Essa regionalização usa, como a do IBGE, as divisas dos estados para delimitar as 
regiões? Exemplifique. 
 
20. Fabiano morava no estado do Amazonas e mudou-se para o sul de Mato Grosso; 
Augusto morava em uma cidade próxima à divisa entre os estados de Minas Gerais e 
Bahia e mudou-se para São Paulo. Célia morava no Paraná e mudou-se para o Espírito 
Santo. Com base em seus conhecimentos sobre a regionalização do Brasil em 
Macrorregiões Geoeconômicas, responda: para qual(is) dela(s) eles se mudaram? 
(retome aos mapas para analisar). 


