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

Me chamo Jailton de Jesus Costa e serei seu professor de Geografia! 

 

Ao longo desse ano letivo, iremos compartilhar conhecimentos geográficos sobre questões 

teóricas e práticas. Iremos entender um pouco mais sobre a relação entre a natureza e a 

sociedade no espaço brasileiro. 

 

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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Vou estimular vocês, o ano inteiro, a desenvolver a capacidade do raciocínio espacial. Este é 

um dos grandes desafios da Geografia.  

PARA COMEÇAR, É IMPORTANTE QUE VOCÊS PESQUISEM SOBRE AS 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO NOSSO PLANETA E DO NOSSO PAÍS. 

 

 

Independente de já terem visto ou não, irei disponibilizar os links abaixo para que todos(as) 

possam ter uma visão geral das temáticas. 

Vamos lá? 

Clik ou copie e cole os links abaixo em seu navegador de internet (pode solicitar ajuda de um 

adulto). 

 

 

Link 1 – https://www.youtube.com/watch?v=zLFvrurSef8 

 

Link 2 – https://www.youtube.com/watch?v=6JugVFF3SM0 

 

Link 3 –  https://www.youtube.com/watch?v=ObKyoFm2cOI 

 

Link 4 – https://www.youtube.com/watch?v=uK-Q63facGo 
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Link 5 – https://www.youtube.com/watch?v=txwlq89DvlI 

 

Após assistir os vídeos, responda as questões: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Justifique a afirmação da figura abaixo: 

 

3) O que significa regionalizar e por que se regionaliza? 
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4) Ainda em relação a localização do território brasileiro, marque se verdadeiro (V) ou 

falso (F): 

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

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

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

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

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

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

 

5) Em relação aos limites do Brasil, temos: 

a) (     ) Limite Setentrional: Nascente do Rio Ailã (BA) 

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

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

d) (     ) Limite Ocidental:  Nascente do Rio Moa (SE) 

 

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: 

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. 
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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.  

 

 

 

 

 

Tentem responder as questões e posteriormente eu disponibilizarei as respostas, via 

SIGAA. 
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LEMBREM-SE: 
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