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Atividades de Geografia 5 

Continuem a se esforçar em estudar, mesmo distantes. Em breve tudo isso vai passar! 
 

 

 

 
As características do território brasileiro 

 Assista o vídeo (até os 3 minutos iniciais) ICMBio – Biodiversidade Brasileira para ver a grande variedade de 

lugares e de vida que nosso país abriga. Se não for possível, não tem problema; pode continuar a leitura. 

 

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

 

 O Brasil é muito extenso, como vimos nas atividades anteriores, e por isso seu território é muito variado. 

Essas diferenças ajudam a determinar o modo que o país foi ocupado pelas pessoas. Veremos um aspecto que faz 

com que o Brasil seja tão diferente de uma região para outra, que são as formas do relevo brasileiro. Este aspecto 

físico é de fundamental importância para a realização das atividades humanas, sendo determinante na construção 

de fábricas, rodovias, residências, etc. 

 O relevo é o conjunto de formas que modelam a superfície da crosta terrestre. No Brasil, ele é constituído 

predominantemente por planaltos, planícies e depressões, embora outros também possam ser observados, como 

as montanhas. 

Planaltos 

Os planaltos são terrenos relativamente planos e situados em áreas de altitude mais elevada. São limitados, pelo 
menos de um lado, por superfícies mais baixas. No Brasil, são exemplos  

• Planalto Central 
• Planalto das Guianas 
• Planalto Atlântico 
• Planalto Nordestino 

 

Figura 1 - O Monte Roraima é um planalto. 

 

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 – colar no caderno 
- Atividade online – copiar no caderno as perguntas para responder 

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


Planícies 
 
 As planícies, como o nome indica, são regiões planas. Quase sempre estão localizadas em regiões de baixa 
altitude e atingem no máximo 100 metros em relação ao nível do mar. 
 No Brasil, podemos encontrar esse tipo de relevo principalmente nas regiões norte e centro-oeste. 
 Algumas das planícies brasileiras são: 

• Planície Amazônica 
• Planície Litorânea 
• Planície do Rio Araguaia 
 

 
Figura 2 - A Planície Amazônica é um exemplo de forma de relevo planície. 

 
 

Depressões 
 
 As depressões são formas de relevo caracterizadas por estarem ao nível do mar ou em altitudes menores em 
comparação aos outros tipos de relevos próximos a elas.  
 No Brasil, o relevo é encontrado mais facilmente nas regiões sul e sudeste, onde sítios urbanos aproveitaram 
as características favoráveis do relevo para a construção de grandes cidades, como São Paulo (veja imagem abaixo) e 
Belo Horizonte. Mas também ocorre em outras áreas. 
Estas são algumas das depressões do relevo brasileiro: 

• Depressão Sul-Amazônica 
• Depressão do Araguaia 
• Depressão do Tocantins 
• Depressão Norte-Amazônica 

 

 
Figura 3 - Fonte: http://www.nelsonkon.com.br/sao-paulo/ 

 



Montanhas 
 
 As montanhas são o tipo de relevo que possui maior elevação em comparação aos demais, ou seja, possuem 
as maiores altitudes. 
 Podem ser formadas por diferentes processos naturais, como por erupções vulcânicas (atividade dos 
vulcões) ou pela movimentação das placas tectônicas - que formam a crosta terrestre. 
 No Brasil, existem montanhas em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. As 
regiões que apresentam esse tipo de relevo também podem ser conhecidas como regiões serranas, em alusão à 
expressão serra (conjunto de montanhas). 
 Algumas das montanhas mais conhecidas no relevo brasileiros são: 

• Pico da Neblina 
• Pico da Bandeira 
• Pedra da Mina 
• Pico das Agulhas Negras 

 

 
Figura 4 - O Pico das Agulhas Negras é um exemplo do relevo montanhas. 

 
Texto adaptado das seguintes fontes: 
https://www.significados.com.br/formas-relevo/ 
https://www.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2015/04/quais-os-principais-tipos-de-relevo-no-brasil 
 

Veja as representações do relevo brasileiro nos mapas 
 

 

 

        Mapa dos relevos do Brasil (Fonte: Instituto Brasileiro  
      de Geografia e Estatística - IBGE). 

https://www.significados.com.br/formas-relevo/
https://www.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2015/04/quais-os-principais-tipos-de-relevo-no-brasil


Agora é com você: 

1) Pinte no mapa do relevo brasileiro, os principais planaltos e planícies, colorindo a legenda com as 

cores correspondentes. 

 

Figura 3 - fonte https://www.pinterest.at/pin/559290847459418511/ 

2) Localize no mapa político acima, a região onde você mora, ou seja, a região de São Paulo.  

 Depois, compare com o mapa do relevo brasileiro e responda: em que tipo de relevo essa região 

 fica? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 A seguir, se possível, veja uma paródia do assunto que estudamos hoje. Se não der, tudo bem, siga 

em frente! 

 Relevo – Matéria Rima 

 https://www.youtube.com/watch?v=g3m8lXFS51w 

 

3)  O que você entendeu sobre a relação entre o modo como os lugares são ocupados pelo homem 

(construção de rodovias, fábricas, desenvolvimento das cidades) e o relevo? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

https://www.pinterest.at/pin/559290847459418511/
https://www.youtube.com/watch?v=g3m8lXFS51w

