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Exercício Comparação territorial do Brasil com outros países – 
Geografia 7° ano 

 

1 – Com 8.514.876 Km2, o Brasil é o quinto maior país do planeta em extensão 

territorial. Os países que possuem área maior que a do Brasil são: 

 

a) Rússia, China, Índia e Austrália 

b) Estados Unidos, Canadá, África do Sul e Indonésia 

c) Rússia, Canadá, China e Estados Unidos 

d) Canadá, Índia, México e China 

e) Rússia, China, Estados Unidos e Austrália 

 

2- Sobre as características territoriais do Brasil é correto afirmar que: 

 

a) Com extensão territorial de 8.514.876 quilômetros quadrados, o Brasil é o maior país 

sul-americano. 

b) O território brasileiro é banhado pelos oceanos Atlântico e Pacífico. 

c) O Brasil está regionalizado em cinco grandes complexos regionais: Centro-Oeste, 

Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. 

d) A grande extensão territorial proporciona ao país fronteira com todas as nações da 

América do Sul. 

 

3- Sobre o território brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) o Brasil é um país com dimensões continentais. 

b) a extensão do território brasileiro denuncia a grande distância de seus pontos 

extremos. 

c) a localização do Brasil indica-se por longitudes negativas, no hemisfério ocidental. 

d) a grande variação de latitudes explica a homogeneidade climática do país. 

 

4- As fronteiras brasileiras, todas elas posicionadas na América do Sul, totalizam 23.102 

quilômetros de extensão. Desse total, mais de 15 mil quilômetros encontram-se em 

terras emersas, fazendo fronteira com todos os países sul-americanos, exceto: 

 

a) Venezuela e Colômbia 

b) Chile e Equador 

c) Uruguai e Guiana Francesa 

d) Panamá e Peru 

 

5- Em síntese, o Brasil é um país inteiramente ocidental, predominantemente do 

Hemisfério Sul e da Zona Intertropical. 

 

Considere as afirmações: 

 

I) O Brasil situa-se a oeste do Meridiano de Greenwich. 

 

II) O Brasil é cortado ao norte pela Linha do Equador. 
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III) Ao sul, é cortado pelo Trópico de Câncer. 

 

IV) Ao sul, é cortado pelo Trópico de Capricórnio, apresentando 92% do seu território 

na Zona Intertropical, entre os Trópicos de Câncer e de Capricórnio. 

 

V) Os 8% restantes estão na Zona Temperada do Sul. 

 

a) Apenas I, II e IV são verdadeiras. 

b) Apenas I e II são verdadeiras. 

c) Apenas IV e V são verdadeiras. 

d) Apenas I, II, IV e V são verdadeiras. 

e) Apenas I, II, III e V são verdadeiras.  
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GABARITO 

Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 Questão 5 
C A e C D B D 
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