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1) Extensão territorial de alguns países 

 

a)  Os cinco países indicados no mapa são os mais extensos do mundo. Em conjunto com a Austrália, eles também são chamados de “países continentais”. O 

que isso significa?  

b) Quais são as vantagens de um país possuir um grande território? Haveria alguma desvantagem? Qual? 



2) Extensão territorial, florestas e biodiversidade 

 

 

a) Observe a tabela acima com os países com as maiores coberturas florestais. Qual é a relação que podemos estabelecer entre a tabela e o mapa anterior 

“países mais extensos”? 

b) Por que mesmo com grandes extensões  e uma ampla cobertura florestal como a Rússia e o Candá não tem uma biodiversidade tão grande como Brasil? 

Pesquise sobre os biomas desses países e responda.  

c) Leia sobre  o tema biodiversidade no Ministério do Meio Ambiente. https://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-brasileira  

A partir do texto acima , explique a importância do Brasil para a  preservação da biodiversidade no mundo.   

d) Para saber mais sobre a importância da Floresta Amazônica para o Brasil e para o mundo acesse o site: 

https://www.dw.com/pt-br/por-que-a-amaz%C3%B4nia-%C3%A9-vital-para-o-mundo/a-40315702 

 

https://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-brasileira
https://www.dw.com/pt-br/por-que-a-amaz%C3%B4nia-%C3%A9-vital-para-o-mundo/a-40315702


3 ) Fusos Horários no Mundo e no Brasil 

Observe o mapa de fusos horários brasileiros que podem ser acessados pelo link : 

https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_fuso_horario.pdf 

 

a) Com base nos seus conhecimentos do sexto ano, explique (ou pesquise) 

o que são os fusos horários e porque eles foram criados. 

b) Quais são os quatro fusos horários brasileiros de acordo com o mapa? 

c) O que significa dizer que o fuso horário de Brasília é -3 GMT ?  De onde 

vem esse número? 

d) O horário do Acre foi modificado recentemente.  Pesquise qual 

alteração que havia sido feita no fuso horário desse estado.  

 

Para saber um pouco mais, assista ao vídeo sobre os fusos horários mais 

estranhos do mundo.  Esse vídeo mostra através de vários exemplos, que a 

definição de fusos horários se baseia em decisões POLÍTICAS dos 

governantes. Com base nisso responda:  

https://www.youtube.com/watch?v=Fy68Xj9fMfw 

e) Como funciona o fuso horário na China? Que tipo de mudanças esse 

fuso horário pode gerar no cotidiano das pessoas?  

f) Maior país do mundo em extensão, a Rússia também é o país com a 

maior extensão territorial leste-oeste. Como funciona o fuso horário nesse 

imenso país? Qual problema era gerado nas viagens pela ferrovia 

transiberiana?  

g) Cite outros países ou lugares com fusos horários curiosos.  Por que eles 

chamaram a sua atenção?  

 

 

https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_fuso_horario.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Fy68Xj9fMfw

