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LISTA DE EXERCÍCIO 1 - GEOGRAFIA 
 

Conteúdos trabalhados 

 

UNIDADE 1 – Território brasileiro 

 

1 – Divisão do território 

2 – Organização política 

3 – Divisões regionais 

4 – Dimensões do território brasileiro 

5 – Brasil e os países vizinhos 

6 – O Brasil na América 

7 – Formação do território 

 

Pesquise no livro e em seu caderno para responder as questões abaixo. Caso necessite, busque outras 

fontes de pesquisa pela Internet. 

 

1) Desenhe e pinte da cor desejada o território brasileiro aproximadamente no mapa mundi abaixo. 

 

 
 

 

2) Em quais hemisfério a maior parte do nosso território se localiza: 

 

- NORTE ou SUL? _____________________ - OESTE ou LESTE? ___________________ 

 

3) Além da Linha do Equador, qual importante paralelo “corta” o Brasil? ____________________________ 

 

4) Qual oceano banha nosso litoral? __________________________________________________________ 

 

5) Quantas Unidades Federativas (UFs)  o Brasil possui? _________________________________________ 

 

 

 

 



6) Cada UF é composta por diversos municípios, que são as menores unidades político-administrativas da 

Federação. De acordo com a frase, responda às questões a seguir: 

 

a) Qual o total de municípios existentes no Brasil? 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

b) Dizemos que vivemos em um país composto de Unidades Federativas, portanto, explique o que é 

uma federação de Estados? 

 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

7) A divisão política do nosso território já sofreu diversas modificações no passado, e inda pode sofrer no 

futuro, como a divisão dos estados do Pará e do Mato Grosso. De acordo com o tema, e segundo consta no 

capítulo 1, quais os argumentos dos que defendem a criação de novas UFs, e quais as críticas à essas 

propostas? 
 

Argumento dos que DEFENDEM – __________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Argumento dos que CRITICAM – ___________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

8) O nome oficial do Brasil é REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Leia a primeira página do capítulo 

2 e responda as questões abaixo: 
 

a) O que é uma República? 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

b) O que é uma Federação? 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

9) Diferencie as funções dos TRÊS PODERES que compõem o Governo Federal do nosso país? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

10) De acordo com o tamanho do território brasileiro, explique como a grande extensão LATITUDINAL 

influencia o nosso país? E o que a grande extensão LONGITUDINAL trás como consequência? 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 


