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Leia o texto e responda as questões abaixo: 

O território brasileiro possui como característica principal a sua grande extensão, o que o 

faz ser considerado como um país de dimensões continentais, ou seja, apresenta uma área 

equivalente à de um continente, detendo 8.514.876 km² de extensão. Por definição, todo 

país ou região que apresente uma área maior que a da Austrália (7.692.024 km²) é 

considerado continental, pois esse país equivale à extensão, quase totalmente, do menor 

continente existente na Terra, a Oceania. 

Assim sendo, o Brasil é o quinto maior país existente, ficando atrás de Rússia, Canadá, 

China e Estados Unidos. Sua área é tão grande que, a título de comparação, é pouco menor 

que a Europa, que possui cerca de 10,5 milhões de km². Dessa forma, podemos ter uma 

ideia do quanto o espaço geográfico e também o meio natural do nosso país são amplos e 

diversos, apresentando as mais distintas características. 

A extensão do território brasileiro é marcada pela grande distanciação de seus pontos 

extremos de localização. No sentido norte-sul, o Brasil possui uma distância de 4.394 km 

entre o Monte Caburaí – ponto localizado no estado de Roraima e posicionado no extremo 

norte do país – e o Arroio Chuí, esse último posicionado no extremo sul, no Rio Grande 

do Sul. Já no sentido leste oeste, a distância é bastante parecida, com 4.319 km separando 

a Nascente do Rio Moa (Acre), no extremo oeste, da Ponta do Seixas (Paraíba), no 

extremo leste. 

 
 

Em termos de posição, a localização do território brasileiro é considerada a partir de 

vários fatores. O nosso país encontra-se em três hemisférios diferentes ao mesmo tempo: 

a maior parte no hemisfério sul, uma pequena parte no hemisfério norte e todo o seu 

território no hemisfério oeste. É cortado ao norte pela Linha do Equador e ao Sul pelo 

Trópico de Capricórnio, apresentando 92% de sua área em uma zona tropical. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/brasil-pais-ou-continente.htm
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1. Sobre as características territoriais do Brasil é correto afirmar que: 

a) Com extensão territorial de 8.514.876 quilômetros quadrados, o Brasil é o maior país 

sul-americano. 

b) O território brasileiro é banhado pelos oceanos Atlântico e Pacífico. 

c) O Brasil está regionalizado em cinco grandes complexos regionais: Centro-Oeste, 

Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. 

d) A grande extensão territorial proporciona ao país fronteira com todas as nações da 

América do Sul. 

 

2. Analise as afirmativas sobre a posição geográfica do Brasil e marque (V) para as 

verdadeiras e (F) para as falsas. 

(   ) O território brasileiro está totalmente ao sul da linha do Equador, portanto, o país 

pertence somente ao Hemisfério Sul. 

(   ) Os extremos do território do Brasil no sentido leste oeste são: Monte Caburaí 

(Roraima) e Arroio Chuí (Rio Grande do Sul). 

(   ) O Brasil pertence ao Hemisfério ocidental, visto que o país está situado a oeste do 

meridiano de Greenwich. 

(   ) O Trópico de Capricórnio “corta” o território brasileiro na sua porção sul. 

(   ) Cortado ao norte pela linha do Equador, o Brasil possui 7% do seu território no 

Hemisfério setentrional e 93% no Hemisfério meridional. 

 

3. “Moro num país tropical, abençoado por Deus 

E bonito por natureza, mas que beleza 

Em fevereiro (em fevereiro) 

Tem carnaval (tem carnaval)”. 
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(JOR, J. B; SIMONAL, W. País Tropical. Intérprete: Jorge Ben Jor). 

Ao dizer que o Brasil é um “país tropical”, o trecho acima está: 

a) Correto, pois o território brasileiro é cortado por ambos os trópicos da Terra. 

b) Incorreto, pois nenhum trópico, de fato, corta a área do país. 

c) Correto, pois a maior parte do país encontra-se em uma zona intertropical. 

d) Incorreto, pois não existe o “clima tropical” na classificação climática do Brasil. 

 

4. Observe o mapa a seguir:  

 

 
Com base na localização geográfica do Brasil, assinale a alternativa correta: 

 

a)Está totalmente localizado nos hemisférios sul e oeste. 

b)Parte de seu território está localizado no hemisfério sul e totalmente no hemisfério leste. 

c)Está localizado no hemisfério sul ou meridional e no hemisfério oeste ou ocidental. 

d)Por ser atravessado pelo meridiano de Greenwich, o território brasileiro apresenta-se 

inserido na zona tropical. 

 

5. Em síntese, o Brasil é um país inteiramente ocidental, predominantemente do 

Hemisfério Sul e da Zona Intertropical. Considere as afirmações, e, seguida marque a 

alternativa correta: 

I) O Brasil situa-se a oeste do Meridiano de Greenwich.  

II) O Brasil é cortado ao norte pela Linha do Equador.  
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III) Ao Sul, é cortado pelo Trópico de Câncer.  

IV) Ao Sul, é cortado pelo Trópico de Capricórnio, apresentando 92% do seu território 

na Zona Intertropical, entre os Trópicos de Câncer e de Capricórnio.  

V) Os 8% restantes estão na Zona Temperada do Sul.  

a) Apenas I, II e IV são verdadeiras.  

b) Apenas I e II são verdadeiras.  

c) Apenas IV e V são verdadeiras.  

d) Apenas I, II, IV e V são verdadeiras.  

e) Apenas I, II, II e V são verdadeiras. 


