
 
 
 
 
 

Município de São Bernardo do Campo 
Secretaria de Educação 

Departamento de Ações Educacionais 
Divisão de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos 

EMEB ESTUDANTE FLAMÍNIO ARAÚJO DE CASTRO RANGEL 
 

NOME:______________________________________________________________________________________ 
 
DATA ______/______/__________ PROFESSOR(A) ____________________________5º ANO ______________ 
 

Atividade de Geografia 41 
 

 

 

 

 Região Nordeste 

 A região Nordeste tem várias características bem peculiares a ela. Podemos destacar duas: a 
primeira dá-se pelo fato de ser a região de colonização mais antiga do país, sendo ocupada pelos 
portugueses desde sua chegada, em 1500. 

 Outra característica peculiar dessa região é em relação ao clima. Devido à presença de solos rasos e 
pobres, além da proximidade com a Linha do Equador, muitos estados possuem o clima semiárido, o que 
faz alguns rios secarem completamente, além de cidades inteiras ficarem sem chuva durante seis meses ou 
mais ao longo do ano. 

 Veja agora alguns dados estatísticos dessa região, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, o IBGE. Esses dados são de 2019. 

Área territorial: aproximadamente, 1,5 milhão de km², o que resulta em 18% do território brasileiro. 

População: 57.071.654 habitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Olá queridos(as) alunos(as)!! 
Esta atividade deverá ser feita na semana de 03 a 06 de novembro. 

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 Região Nordeste do Brasil é formada por 9 estados. Veja suas capitais e como se chama  quem nasce 
em cada um deles.: 

Estados Capitais Gentílicos 

Alagoas Maceió Alagoano 

Bahia Salvador Baiano 

Ceará Fortaleza Cearense 

Maranhão São Luís do Maranhão Maranhense 

Paraíba João Pessoa Paraibano 

Pernambuco Recife Pernambucano 

Piauí Teresina Piauiense 

Rio Grande do 

Norte 
Natal 

Potiguar, norte-

rio-grandense ou 

rio-grandense-

do-norte 

Sergipe Aracaju 
Sergipano ou 

sergipense 

 
Veja o vídeo com essas informações no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=qIO6vuzdeSg 

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

Agora é com você! 

Responda as atividades das páginas:  124 (1 e 2a e 2b) e 125 (3a e 3b) em seu livro de 
Geografia Aprender Juntos – 5º ano. Se precisar, consulte o capítulo 10, da página 115 até 
121. 

Bons estudos! Até a próxima! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qIO6vuzdeSg

