
 
 

 

 

1 3 Geografia 4º 

 
Território brasileiro 

 
 
 
O território brasileiro possui grande extensão, e é 
considerado um verdadeiro país-continente, sua área 
territorial o coloca em quinto lugar entre os maiores países 
em extensão territorial. 

 
https://www.significados.com.br/territorio/ (fragmento) 

 
 
 

 
1. Território é uma área delimitada sob a posse de um animal, de uma pessoa, de uma 

organização ou de uma instituição. 
 
 Escreva com suas palavras o que é território brasileiro. 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Observe o mapa a seguir e, em seguida, faça o que se pede. 
 

 

www.imagens-fotos.net 

2. Circule, no mapa, o estado onde está localizado o município do Rio de Janeiro.  
 
 
3. Escreva o nome de dois estados que fazem divisa com o estado de São Paulo. 
 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

https://www.significados.com.br/territorio/
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4. Escreva o nome de dois estados que fazem divisa com Mato Grosso. 
 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________  

  
5. Sobre divisão territorial, marque as alternativas corretas.  
 
(   ) Os territórios podem ser as terras de um país, de um estado ou de um município.  
(   ) Os governantes de um território podem interferir nos territórios vizinhos. 
(   ) As linhas que separam os países são chamadas divisas estaduais. 
(   ) Um território está em constante transformação, de acordo com a necessidade  
   das pessoas. 
 
6. Em Geografia, quando se fala em territórios, as linhas dos mapas que são 

responsáveis pela separação entre os estados de um país são chamadas de: 
 (Marque a resposta correta). 
 
( A ) divisas estaduais. 
( B ) fronteiras internacionais. 
( C ) limites municipais. 
 
7. Lendo mapas. 

Algumas cidades do interior cearense ganharam destaque, como novos destinos 
turísticos. Observe o mapa e em seguida responda: 

*Fortaleza é a capital do estado do Ceará. 
Novos destinos turísticos por região 

 
 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regional/roteiro-turistico-do-ce-ganha-novos-municipios-1.463714 
 

a) Qual o título do mapa? 
 ___________________________________________________________________ 
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b) Que informação é apresentada na legenda do mapa? Marque-a. 
 
(   ) Regiões do estado do Ceará. 
(   ) A distância entre as cidades do Rio de Janeiro. 
 
c) Qual órgão foi o responsável por coletar as informações do mapa? Circule-o. 
  
d) Cite duas cidades mais próximas de Fortaleza que se tornaram novos destinos 

turísticos. 
 ______________________________________________________________________ 
 
8. Observe o mapa a seguir. 
 

 
 
Responda: 
 
a) Qual é a fonte do mapa? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
b) O mapa acima é do Brasil? Justifique. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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9. Observe o mapa. 
 

 
 
    O mapa acima apresenta a atual divisão política do Brasil. Nesse mapa, percebe-

se a divisão do país em: (Marque a resposta correta.) 
 
( A ) capitanias hereditárias. 
( B ) unidades federativas. 
( C ) distritos federais. 
( D ) áreas urbanas. 
 

10. Cada unidade federativa tem uma sigla. Consulte a página 125 do livro didático e 
escreva as siglas dos estados a seguir.  

 
a) Espírito Santo - ______________ 

b) Minas Gerais - ______________ 

c) Pará - __________________ 

d) Bahia- _________________ 

 


