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AS DIFERENÇAS NO TERRITÓRIO BRASILEIRO 

  
Observe a imagem ao lado: 
 
O Brasil é um dos maiores países do mundo em 
extensão territorial, com aproximadamente 8.547.403 
km2. Somente quatro países são maiores que o Brasil: 
Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Alguns estados 
brasileiros possuem um tamanho equivalente ao de 
vários países europeus reunidos. Essa é uma das razões 
que contribuem para explicar as grandes diferenças 
regionais (variedades nas regiões) do Brasil. 
 
A distribuição da população e o tamanho da superfície 
são exemplos dos diversos contrastes existentes entre 
as regiões brasileiras.  
 
No aspecto físico ou natural, encontramos diversos 
tipos de clima, relevo, solo e vegetação. Existem também as diferenças criadas pelo homem e suas diversas 
formas de se relacionar com a natureza, modificando-a e produzindo variados ambientes. 
 
No Brasil, predominam climas quentes e úmidos. Constituem exceções o sertão nordestino, onde há pouca 
umidade, e o Sul do país, onde as temperaturas são mais baixas no inverno. 
 
A população brasileira é fruto da miscigenação de várias etnias e grupos de imigrantes, sendo heterogênea 
(muito variada), nos seus traços e feições.  
 
As diversidades regionais de um país são decorrentes de sua formação histórica. Algumas diferenças têm 
origem na própria natureza, mas os grandes contrastes são de ordem humana (econômica, cultural e 
política) determinados pela história de cada país. 
 

Olá queridos(as) alunos(as)!! 

• Esta atividade deverá ser feita na semana de 14 a 18 de setembro. 
Seguem algumas orientações para as realizações das atividades: 

• Registrar as atividades no caderno. 

• Colocar a data no início de cada atividade (dia, mês e ano) / Coloque o seu nome e o nome do seu professor. 

• Atividades impressas – GUARDAR, MAS NÃO COLAR NO CADERNO. 

• Atividade online – COPIAR O TEXTO NO CADERNO E RESPONDER AS PERGUNTAS NO LIVRO. 

•  



A variedade de sotaques de nossa língua também mostra a diversidade que temos como povo. Veja abaixo, 
se puder, algumas. Por exemplo, como se fala PORTA ou BOLÃO em várias partes do país. Caso não der, não 
tem problema. 
SUPER Explica: Sotaques do Brasil   -   https://www.youtube.com/watch?v=zCJO5HeJVz0  
 
Texto adaptado de  -  https://www.coladaweb.com/geografia-do-brasil/os-contrastes-regionais-do-brasil 

 
 

Após a leitura, responda... 

 
 
1 – O Brasil tem aproximadamente 8.547.403 km2. O Brasil é... 
 
(    ) ...do tamanho da Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. 
(    ) ...menor que a Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. 
(    ) ...maior que a Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. 
(    ) nenhuma das alternativas 
 
 
 
2 – Marque a alternativa que apresenta as razões para as diferenças regionais no Brasil apresentadas no 
texto. 
 
(    ) tamanho da superfície, miscigenação, aspectos físicos, distribuição da população. 
(    ) tamanho da superfície, aspectos físicos, formação histórica. 
(    ) tamanho da superfície, miscigenação, aspectos físicos, formação histórica, distribuição da população. 
(    ) nenhuma das alternativas 
 
 
 
3 - Quais diferenças entre algum aspecto (por exemplo, música, comida) do nosso país você lembrou 
durante a leitura? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Abra seu livro de Geografia Aprender Juntos – 5º ano, e leia a páginas 80 e 81 – Unidade 7 
– As Regiões Brasileiras. Vamos iniciar uma nova unidade, onde vamos viajar por nosso 
país e conhecer melhor cada uma das suas regiões. Depois, responda a atividade 1.  
 
 
 
 

Bons estudos, e até a próxima semana! 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zCJO5HeJVz0
https://www.coladaweb.com/geografia-do-brasil/os-contrastes-regionais-do-brasil

