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Atividades Suplementares

Capítulo 1 Que país é esse?

1  a) Como o Brasil possui fronteira com quase todos os 
países da América do Sul (excetuam-se somente 
Chile e Equador), há dificuldade em controlar e fisca-
lizar a migração e a entrada e saída de mercadorias, 
principalmente por causa de áreas de baixa densi-
dade demográfica ou com florestas densas.

 b) Sugestão de resposta: Desenvolvimento de diversas 
atividades econômicas (pesca, extração de petróleo, 
turismo etc.), interligação dos estados e regiões do 
Brasil, maior facilidade para o comércio  internacional, 
entre outras.

2  a) Norte-Sul: Monte Caburaí (RR) e Arroio Chuí (RS), res-
pectivamente.

  Leste-Oeste: Ponta do Seixas (PB) e Serra da 
 Contamana (AC), respectivamente.

 b) Norte-Sul: Diversidades climática, animal e vegetal 
(também associadas às diversas formas de relevo no 
território).

  Leste-Oeste: Existência de quatro fusos horários, 
apesar de se usar o de Brasília como referência oficial.

3  E

 No sentido leste a oeste, as horas diminuem. Como 
Rio Branco está a oeste de Belo Horizonte e dois fusos 
depois, 14 – 2 = 12h.

4  A

 Yuri está dois fusos a oeste de Brasília, então 15 – 2 = 13. 
Pedro, por sua vez, está um fuso a oeste, então 15 – 1 = 
14. Yara está no mesmo fuso. Maria está um fuso a leste, 
então 15 + 1 = 16.

5  a) Ocorreu a exploração do pau-brasil, árvore apre-
ciada no mercado europeu pela sua madeira e pig-
mento avermelhado. Ainda nesse século, iniciou-se 
o cultivo de cana-de-açúcar e a implantação dos 
primeiros engenhos, que contavam com a mão de 
obra de escravizados. Nessa época, o povoamento 
se concentrava no litoral.

 b) O território estava em expansão (ultrapassando Tor-
desilhas) devido à exploração das drogas do sertão 
(ocorrido principalmente no século anterior) e das 
pedras e metais preciosos. A mineração se tornou 
a principal atividade econômica da colônia e contri-
buiu para a ocupação da atual Região Sudeste. No 
século XVIII, a capital foi transferida de Salvador para 
o Rio de Janeiro.

 c) O Brasil passou a ter a configuração do território 
atual ao final deste século após negociar com a 
Bolívia a anexação da área correspondente ao Acre. 
Essa época foi marcada pela decadência do café e 
pelo crescimento da atividade industrial na Região 
Sudeste.

6  B

 A Mata das Araucárias ocorre predominantemente na 
Região Sul, área do território brasileiro que corresponde 
ao clima subtropical.

7  D

 O domínio da Caatinga ocupa áreas de ocorrência do 
clima semiárido, presente de forma predominante no 
Sertão nordestino.

8  Além da diminuição da cobertura vegetal, a construção 
pode diminuir a diversidade de seres vivos, desestabili-
zar ambientes, possibilitar desastres, entre outras.

9  Um período entre os meses de outubro de um ano e 
fevereiro do ano seguinte em que algumas regiões do 
Brasil adiantam seus relógios em uma hora visando à 
economia de energia.

10  a) Região Nordeste.
 b) Regiões Centro-Oeste e Sudeste.
 c) Região Sudeste.


