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Aula 2                                Data:  (14-4) 

 

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. O Brasil é o maior país em extensão territorial da América do Sul, possuindo 
fronteiras com várias nações desse subcontinente. Marque a alternativa que 
corresponde aos dois países sul-americanos que não se limitam com o território 
brasileiro. 

a) Peru e Equador 

b) Suriname e Colômbia 

c) Chile e Equador 

d) Argentina e Uruguai 

e) Peru e Chile 

3. Analise as afirmativas sobre a posição geográfica do Brasil e marque (V) para as 
verdadeiras e (F) para as falsas. 

a) O território brasileiro está totalmente ao sul da linha do Equador, portanto, o país 
pertence somente ao Hemisfério meridional. (  ) 

b) Os extremos do território do Brasil no sentido leste-oeste são: Monte Caburaí 
(Roraima) e Arroio Chuí (Rio Grande do Sul).  (  ) 

c) O Brasil pertence ao Hemisfério ocidental, visto que o país está situado a oeste do 
meridiano de Greenwich . (  ) 

 



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

e) Cortado ao norte pela linha do Equador, o Brasil possui 7% do seu território no 
Hemisfério setentrional e 93% no Hemisfério meridional. (  ) 

 

4. Analise o mapa e marque a alternativa INCORRETA. 

 

a) O Brasil está localizado na América do Sul e é banhado somente pelo oceano 
Atlântico. 

b) Dos países sul-americanos, somente Chile e Equador não possuem fronteira o Brasil. 

c) A porção sul do Brasil é cortada pela linha do Equador, mais precisamente nos 
estados Amapá, Pará, Roraima e Amazonas. 

d) Bolívia e Peru estão localizados a oeste do território brasileiro. 



e) O Trópico de Capricórnio corta o território brasileiro na porção sul. 

 


