Localização Geográfica do Brasil
A atual área territorial brasileira corresponde a 6% das terras emersas e 1,6% da
superfície total da Terra. Ocupa o 5º lugar no mundo, antecedido pelos países:
Federação Russa (17.075.400 km2), Canadá (9.970.610 km2), China (9.571.300
km2) e Estados Unidos (9.372.614 km2). Em terras contínuas, o Brasil ocupa o 4º
lugar com 8.515.767 km2.
O Brasil é cortado ao norte pela linha do Equador e ao sul pelo Trópico de Capricórnio.
Possui 93% do seu território
no hemisfério sul e 92% na
zona tropical.
Os limites territoriais do
Brasil totalizam 23.086 km,
dos quais 7.367 km com o
Oceano Atlântico e 15.719
km com os países da
América do Sul, com exceção
do Chile e do Equador. A
maior extensão de fronteira
é com a Bolívia (3.126 km) e
a menor com o Suriname
(593 km).
Os pontos extremos do
Brasil são os seguintes:
• NORTE - nascente do Rio
Ailã, no Monte Caburaí, em
Roraima;
• SUL - Arroio Chuí, no Rio
Grande do Sul;
• LESTE - Ponta do Seixas, na
Paraíba;
• OESTE - nascente do Rio Moa, na Serra Contamana, no Acre.
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TESTES
1. (UNIGIBA) Considerando seus conhecimentos sobre o mapa das dimensões e
pontos extremos do Brasil, assinale “V” para verdadeira e “F” para falsa em cada
proposição a seguir.
( ) O ponto extremo oriental do Brasil localiza-se na Região Norte.
( ) É correto afirmar que o Brasil se estende do Oiapoque ao Chuí, visto que são
os pontos extremos norte e sul, respectivamente.
( ) Todo o território brasileiro apresenta estação do verão de dezembro a março.
( ) Dois dos quatro pontos extremos do Brasil localizam-se no Complexo
Regional da Amazônia.
a) V – F – V – F
b) V – F – F – V
c) F – F – F – V
d) F – V – F – V
e) V – V – V – F
2. (EsPCEx) Acerca da posição geográfica e astronômica do Brasil, podemos
afirmar que
a) situa-se totalmente na Zona Intertropical, daí observarmos o predomínio de
climas quentes.
b) seu território concentra-se totalmente no hemisfério Ocidental, por isso
apresenta horários adiantados em relação a Greenwich.
c) devido à sua grande extensão latitudinal, o País abarca diferentes fusos
horários.
d) é um país predominantemente tropical e, em sua maior parte, localizado em
baixas latitudes.
e) limita-se em sua porção ocidental com todos os demais países da América do
Sul.
3. (QCO) Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra “V”,
quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F” quando a afirmativa for
falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
( ) O Brasil, com mais de 8 milhões de km², é o quinto país do mundo em extensão
territorial contínua.
( ) A grande extensão territorial brasileira o coloca em uma posição favorável às
relações com os demais países da América do Sul.
( ) Atualmente, o Brasil possui três fusos horários. Comparando os pontos
extremos, quando Rio Branco (AC) assinala 10 horas, em Brasília (DF) são 11
horas e no arquipélago de Fernando de Noronha (PE), 12 horas.
( ) apesar das suas grandes dimensões, o território brasileiro apresenta uma
forma irregular, pois se alarga na porção meridional e se estreita na porção
setentrional.
a) F-V-V-F
b) F-V-F-F
c) V-F-V-V
d) V-V-F-V
e) V-F-F-V
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4. (FT) 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.
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
5. (UECE) Sobre a posição astronômica do Brasil, é correto afirmar:
a) a maior parte do território brasileiro está localizado na porção extratropical e
trópico de Capricórnio atravessa a cidade de São Paulo
b) está totalmente situado entre os paralelos de 5°16'19" de latitude norte e
33°49'09" de latitude sul
c) fica entre os meridianos de 34°45'54" e 73°59'32" a leste de Greenwich
d) está localizado quase totalmente no Hemisfério Ocidental e totalmente no
Hemisfério Sul.

Gabarito: 1.c / 2.d / 3.b / 4.d / 5.b
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