
02  A

 O Brasil encontra-se territorialmente circunscrito em qua-
tro diferentes fusos horários, sendo quatro também o 
número de horas legais. Essa característica deve-se à larga 
extensão que o país possui no sentido longitudinal, ou 
seja, leste-oeste. Os fusos horários, por sua vez, só exis-
tem em razão da ocorrência do movimento do planeta 
em torno de seu eixo, a rotação.

03  D

 O meridiano inicial, o de Greenwich, divide o planeta em 
dois hemisférios: o Ocidental, a oeste, e o  Oriental, a leste. 
A Linha do Equador é um paralelo que  também divide o 
globo em dois hemisférios: o Norte e o Sul. Predominan-
temente, o  Brasil está localizado na zona intertropical do 
planeta, sendo atravessado pela Linha do Equador e pelo 
Trópico de Capricórnio. As áreas do planeta ao norte do 
Trópico de Câncer e ao Sul do Trópico de Capricórnio são 
chamadas de regiões temperadas.

04  C

 O Brasil é o terceiro maior país da América, antecedido 
apenas por Estados Unidos e Canadá. Com relação à 
América do Sul, o Brasil é o maior país do subcontinente. 
O país está localizado na zona intertropical do planeta, 
sendo atravessado pela Linha do Equador e pelo Trópico 
de Capricórnio. Além disso, está totalmente localizado a 
oeste de Greenwich, no Hemisfério Ocidental, e quase 
totalmente no Hemisfério Sul. 

05  A

 O Brasil está totalmente localizado no Hemisfério Ociden-
tal, a oeste do Meridiano de Greenwich. Além disso, o país 
está quase totalmente inserido no Hemisfério Sul, dentro 
da zona intertropical, sendo cortado pela Linha do Equa-
dor e pelo Trópico de Capricórnio.

06  E

 A maior parte do território brasileiro está localizada na zona 
intertropical do planeta, sendo que os estados da Região  
Sul se localizam na zona temperada do globo. Em relação 
ao Meridiano de Greenwich, o Brasil localiza-se a oeste, 
estando totalmente no Hemisfério Ocidental e quase total-
mente no Hemisfério Sul.

07  A

(F) Os fusos brasileiros estão atrasados em relação ao 
Meridiano de Greenwich. 

(F) O Canadá não faz parte da América Latina.
(F) O estado de Santa Catarina está localizado ao sul do 

Trópico de Capricórnio.

Capítulo 4

Localização astronômica e posição geográfica do 
Brasil

ATIVIDADES PARA SALA

01  A subdivisão é necessária por ser uma área geográfica 
bastante heterogênea, visto que os países sul-americanos 
foram submetidos a processos de colonização muito dife-
rentes entre si.

02  O território brasileiro está localizado na América do Sul, em 
sua totalidade no Hemisfério Ocidental, sendo cortado pelo 
Equador e pelo Trópico de Capricórnio.

 O Brasil é uma república federativa formada pela união 
de 26 estados federados e pelo Distrito Federal, com uma 
área de 8,5 milhões km2, equivalente a 47% do território 
sul-americano. Em comparação com os demais países do 
globo, dispõe da quinta maior área territorial, ficando atrás 
somente dos Estados Unidos, China, Canadá e  Rússia. 
Recebe o título de país-continente, pois seu imenso ter-
ritório pode ser comparado ao de continentes menores, 
como a Europa (10 ,1 milhões km2; contando com a porção 
europeia da Rússia) e a Oceania (cerca de 8,9 milhões km2 ). 

03  D
 A área destacada é a região dos Países Platinos, os quais 

são Argentina, Paraguai e Uruguai. A região da Patagô-
nia caracteriza-se por ser uma região de deserto frio, em 
que não ocorre ambiente favorável à agricultura. A leste 
dessa área, fica a região Sul do Brasil, em que predomina 
o bioma de Campos, no qual ocorre o clima subtropical.

04  Os únicos países sul-americanos que não têm fronteira 
comum com o Brasil são o Chile e o Equador.

05  C
 O território brasileiro está situado quase totalmente na 

zona tropical do globo, sendo cortado ao norte pela Linha 
do Equador e ao sul pelo Trópico de Capricórnio.

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  B

 O Brasil está inserido na América do Sul, localizando-se 
totalmente no Hemisfério Ocidental e quase totalmente 
no Hemisfério Sul, na zona intertropical do planeta, sendo 
atravessado pelo Trópico de Capricórnio e pela Linha do 
Equador.

Resoluções Resoluções
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08  A

 Com cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o 
Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão terri-
torial, atrás apenas de Rússia, Canadá, Estados Unidos e 
China. Além disso, o Brasil possui quatro fusos horários, 
sendo um oceânico e três continentais, todos atrasados 
em relação ao Meridiano de Greenwich.

09  D

 Denomina-se rotação o movimento que a Terra faz em torno 
do seu próprio eixo (360°), o qual é realizado em aproxi-
madamente 24 horas. Os fusos horários foram estabeleci-
dos por meio da divisão do eixo da Terra (360°) pelo tempo 
de duração do movimento de rotação (24 horas); portanto, 
obtém-se o resultado de 15°, equivalente a um fuso horário.

10  D

 O movimento que a Terra realiza em torno do próprio eixo 
e que dura 24 horas é chamado de rotação. Com isso, ao 
dividir os 360° que a Terra percorre ao longo de 24 horas, 
obtém-se 15° de longitude de deslocamento.

?a série – Ensino Médio – Livro ??a série – Ensino Médio – Livro ? 54 2a série – Ensino Médio – Livro 12

GEOGRAFIA


