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01- Do ponto de vista geográfico-geológico existem quatro continentes: o Euro-
Afro-Asiático o Americano, o Antártico e da Oceania. 
 
02- Considera-se continente todas as terras emersas áreas superior à da Austrália 
(7.692.024 km²) e ilha, todas as terras emersas com área inferior à da Groenlândia 
(2.166.086 km²), que é a maior ilha do mundo.  
 
03- Estado corresponde à organização política, administrativa e jurídica de uma 
sociedade, com governo próprio e soberania sobre o seu território. Nação 
corresponde a um agrupamento social unido por um passado histórico comum, 
que, por sua vez, deu origem a uma identidade cultural entre os seus membros. 
Nem sempre uma nação tem Estado, mas todo Estado tem uma ou mais nações.  
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04- O território é a porção da superfície terrestre sobre a qual o Estado exerce 
sua soberania. É a base física do Estado e compreende, além do território 
continental, o espaço aéreo, o mar territorial e as ilhas, caso as possua.  
 
05- Os palestinos e  curdos na região do Oriente Médio; bascos e chechenos na 
Ásia etc.  
 
06- Escrita com inicial maiúscula, a palavra Estado corresponde à organização 
política, administrativa e jurídica de uma sociedade. Tal organização tem 
soberania sobre o território nacional (soberania interna) e independência em 
relação à ordem internacional (soberania externa). Escrita com inicial minúscula, 
a palavra estado corresponde à divisão de um Estado em unidades político-
administrativas (Amazonas, Minas Gerais, Bahia...) 
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07- Agrupamento social unido por um passado histórico comum que deu origem a 
uma identidade cultural. Os membros de uma nação têm características comuns 
relativas a costumes, língua, religião, tradições, crenças e valores.  
 
08- Corresponde a totalidade de pessoas que habita determinado território ou 
conjunto de indivíduos que forma um Estado.  
 
09- a- Meridiano de Greenwich. O meridiano principal corta o continente europeu, 
africano e a antártico.  
 
       b- A Linha do Equador ou linha Equatorial. 
 
       c- A maior parte da superfície terrestre é ocupada por oceanos e mares, que 
representam aproximadamente 70% do planeta.  6 


