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Região Sul 

   

 A região Sul do Brasil tem como uma de suas características a forte presença europeia em seu processo de 

colonização e povoamento. Assim, possui traços europeus marcantes na arquitetura, na culinária, na população e até 

no clima, pois é a única do país cujos estados estão abaixo do Trópico de Capricórnio.  

 Devido ao clima subtropical, essa região atraiu muitos europeus durante os séculos XIX e XX, o que possibilitou 

um processo de colonização diferente de outras regiões brasileiras.  

 Sendo a menor região em extensão territorial, o Sul do país abriga três estados que possuem economias bem 

diversificadas.  

• Área territorial: área ocupada pela região Sul é de, aproximadamente, 564 mil km², o que resulta 

em 7% do território brasileiro. 

• População: 29.975.984 habitantes. 

• Clima subtropical – as chuvas são bem distribuídas durante o ano e não há estação seca. Nas 

áreas de maior altitude, como nas serras, há possibilidade de geadas e neve. 

• Economia – A economia da região Sul conta com uma forte produção industrial e uma vasta e 

intensiva produção agropecuária, que é uma das mais diversificadas do país. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá queridos(as) alunos(as)!! 
Esta atividade deverá ser feita na semana de30 de novembro a 4 de dezembro 

Seguem algumas orientações para a realização 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.  

      Estados que compõem a Região Sul do Brasil. 



Estados da Região Sul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veja o vídeo com essas informações no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=xqfAyi7QRyE&list=PL_oTIK1DM-zd0X0Fxi2VjuvCq12yG-th8&index=2 

 

Texto adaptado de: 
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/regiao-sul.htm 

Agora é com você! 

 

1 – Quais os estados e capitais da região Sul? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

1 – Como foi o processo de ocupação da região Sul? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

2 – Quais as características climáticas da região Sul? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

Responda as atividades das páginas:  148 e 149 em seu livro de Geografia Aprender Juntos – 5º ano. Se 
precisar, consulte o capítulo 12, a partir da página 138. 

 

Bons estudos! Até a próxima! 

 

Estados Capitais Gentílicos 

Paraná Curitiba Paranaense 

Rio Grande do Sul Porto Alegre Gaúcho ou sul-rio-grandense 

Santa Catarina Florianópolis Catarinense ou barriga-verde 

https://www.youtube.com/watch?v=xqfAyi7QRyE&list=PL_oTIK1DM-zd0X0Fxi2VjuvCq12yG-th8&index=2
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/regiao-sul.htm

