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Olá a todos, espero que estejam bem. Fiquem firmes e ajudem as mamães e 

os papais durante esse período de quarentena. Temos que proteger nossas 

vovós e vovôs, pois eles não pensariam duas vezes em nos proteger.  

Fiquem em paz e vamos lá. 

DEUS abençoe a todos, Prof. Eduardo Green. 

 

Acompanhem a sequência das página, perguntas e respostas: 

Observação: As respostas estão destacadas com a cor vermelha 
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1) Localize o Brasil no mapa. 

Devemos localiza-lo visualmente. A geografia tem por característica a 

observação. Observe quais países estão fazendo fronteira com o 

Brasil. Observe a grandeza territorial do nosso país e de como ele é 

extenso no sentido latitudinal (norte – sul) e no sentido longitudinal 

(leste – oeste).  Essa extensão faz com que o país tenha climas, ve-

getações e recursos naturais diversos. 

2) Retomando os conceitos de latitude e longitude, em quais hemisférios 

o Brasil está localizado? 

O Brasil está localizado nos hemisférios Sul, Norte e Ocidental. 

3) Qual a localização do Brasil quanto às zonas térmicas? 

O Brasil está localizado nas zonas térmicas Tropical e Temperada. 
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4) Como você chegou a essa conclusão? 

Aqui, o esperado é que vocês identifiquem as linhas imaginárias que 

atravessam o Brasil e a sua relação com a divisão em zonas térmicas. 

5) Em qual continente o Brasil está localizado e qual oceano banha o 

seu litoral? 

O Brasil está localizado no continente sul-americano e é banhado pe-

las águas do Oceano Atlântico. 
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1) Ao observar o mapa da América do Sul, o que você percebe de dife-

rente entre o 

Brasil e os demais países? 

Aqui, eu espero que vocês percebam a grande extensão territorial 

brasileira, suas fronteiras terrestres e marítimas, seus pontos extre-

mos. 

2) Por ser um país muito extenso, o Brasil faz fronteira com praticamen-

te todos os países da América do Sul, exceto com Chile, Equador e 

Trinidad e Tobago. Essa grande extensão territorial traz muitos as-

pectos positivos – você poderia relacionar alguns deles? 

Galera linda do meu coração, aqui eu espero que todos vocês dedu-

zam que há (existência) uma grande variedade de paisagens, tipos 

climáticos e de solos, permitindo diversificação de cultivos e produção 

mineral, entre outros aspectos devido ao grande território nacional. 
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1) Façam um levantamento dos elementos naturais retratados no mapa. 

Espero que vocês escrevam sobre o contorno litorâneo, os rios, o re-

levo, a vegetação. 

2) Quais elementos presentes no mapa nos permitem determinar onde 

está o Norte?  Coloque corretamente a rosa dos ventos no mapa. 

As palavras ponente (poente) e levante (nascente). Rosa dos Ventos 

Norte, Sul, Leste e Oeste. (Lembrem-se dos elementos de um mapa, 

quando estudamos sobre cartografia no 6 ano). 

3) Quais elementos da vida cotidiana estão presentes no mapa? 

O trabalho com o corte da madeira, a caça, a moradia, as relações 

entre as pessoas. 

4) Esse mapa causa algum tipo de estranhamento para você? Qual? 

Espero que vocês percebam o formato do Brasil, o vulcão, à proximi-

dade entre o rio Amazonas (Maranon) e o rio da Prata entre outras 

percepções. 

5) Pensando na época em que foi produzido, qual a importância de um 

mapa como este? 

Esses mapas eram fundamentais, pois permitiam uma navegação 

mais segura, além da troca de informações sobre as atividades locais. 
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1) Observando o mapa, quais as altitudes predominantes no norte do 

Brasil? Como você chegou a essa conclusão? 

No norte do Brasil, predominam as baixas altitudes, até 200 m, repre-

sentadas no mapa com a cor verde. 

2) E no sudeste? As altitudes médias são maiores ou menores que as 

predominantes no norte? Como você chegou a essa conclusão? 

No sudeste, as altitudes predominantes são maiores (entre 200 e 800 

metros), representadas no mapa em amarelo e bege. 

3) Essa diferença de altitude resulta em paisagens diferentes? 

Sim, a altitude é um dos fatores que interferem no clima, e áreas mais 

altas são mais frias. Isso possibilita também a formação de diferentes 

ecossistemas e, consequentemente, de paisagens diversas. 

4) Quais fatores climáticos interferem nas paisagens do norte e do su-

deste do Brasil? 

Entre os fatores climáticos, podemos citar a latitude (o Norte está 

mais próximo da Linha do Equador, região mais quente), a altitude 

(em regiões mais altas, a temperatura é mais baixa) e o relevo. 
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1) Quais são os elementos do espaço citados pelo narrador em O Rio de 

ontem e hoje? 

As ruas do centro, a livraria, a confeitaria, os bancos, as agências fi-

nanceiras, o barulho, a multidão. 



 

2) Quais foram as transformações que a paisagem do Rio de Janeiro so-

freu? Cite trechos do texto que justifiquem sua resposta. 

Percebe-se uma maior verticalização da cidade, com novos prédios, 

alterações na praça. 

O texto permite imaginar as transformações sofridas pela paisagem: 

“…Parava diante das vitrinas, sim senhor, como isso mudou.” 

“…Cadê a confeitaria… Nada de confeitaria. Somente, bancos, finan-

ceiras…” 

3) A que motivos podemos atribuir essas transformações? 

Novas necessidades, aumento populacional, mudanças econômicas. 

 

 

 

 


