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Como localizar o território brasileiro?  
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A localização quanto às zonas climáticas  
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A localização no continente americano 
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Fronteira brasileira: terrestre e marítima  
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A localização na América quanto às línguas oficiais  
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Pontos extremos do território brasileiro  
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Latitudes e diversidade de climas e paisagens 
naturais  
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Os fusos horários  
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Fusos horários do Brasil  
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Atividades do percurso 01  

01- a- Sim, porque a maior parte do território brasileiro localiza-se na Zona 

Tropical. 

       b- A linha que delimita é o Trópico de Capricórnio. Localizam-se ao sul dessa 

linha, na Zona Temperada, o sul do estado de São Paulo, o extremo sul de Mato 

Grosso do Sul, a maior parte do Paraná e os estados de Santa Catarina e do Rio 

Grande do Sul.   
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02- Somo assim chamados porque o Brasil ocupa uma parte da porção sul do 

continente americano. Também somos chamados de latino-americanos porque o 

Brasil é um país de língua portuguesa, neolatina.  

 

07-  a-Tropical de Altitude.  

        b- A grande extensão do Brasil na direção norte-sul influência a diversidade 

climática do país, uma vez que seu território abrange diferentes zonas térmicas, 

fazendo que suas terras recebam maior ou menor intensidade de energia solar.  
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08- A melhor época para a atividade turística em Salvador é durante os meses de verão e de 

primavera. Nesses meses, a pluviosidade é menor e as temperaturas são mais altas. Nos 

meses de abril e agosto, chove mais e as temperaturas são mais baixas.  

 

09-  a- Lino se refere às diferenças de horário que ocorrem no globo. Isso se dá pelo fato de 

a Terra ser esférica, sendo impossível que o Sol ilumine os dois lados ao mesmo tempo, e 

pelo movimento de rotação que o planeta realiza em torno do seu eixo de oeste para leste, 

determinando que a parte a ser iluminada primeiro pelo Sol ( no caso, o leste) esteja horas à  

frente do lado oeste.  
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b- Seria amanhã, pois esse arquipélago 

encontra-se no primeiro fuso do Brasil e 

Manaus no terceiro. Assim, Fernando de 

Noronha se encontra 2 horas adiantado em 

relação a Manaus. Nesse caso, no 

arquipélago seria 1 hora da manhã do dia 

seguinte.  
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                                                                 Atividades 
01- Defina o termo fusos horários.  

 
02- Em São Paulo são 10 horas. Qual o horário da cidade de Boa Vista (RR)?  
 
03- Em Fernando de Noronha são 09 horas. Qual o horário da cidade de Cuiabá (MT)?  
 
04- Descreva a relação entre o Meridiano de Greenwich e os fusos horários. 
 
05- O estado de Minas Gerais se localiza em qual fuso horário? Em relação ao Meridiano de 
Greenwich, qual é a diferença de horas? 
   
06- Um avião decola às 7 horas do Rio de Janeiro, com destino a Rio Branco. Após 5 horas de 
viagem chega a seu destino. Qual o horário de chegada do avião em Rio Branco?  

 
18 


