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Espero que esteja tudo bem com você.
Chegamos à 6ª quinzena de atividades
remotas. Talvez não esteja sendo fácil para
você estudar sem a interação com os colegas e
as orientações e estímulo dos professores
presencialmente, mas seja persistente,
continue se esforçando e se dedicando ao
máximo nas suas tarefas escolares. Leia com
bastante atenção todos os textos e enunciados para que consiga completar
corretamente os exercícios. Se tiver dúvidas entre em contato comigo pelo
celular 998765636.

Aula 01

Nas aulas desta quinzena vamos distinguir alguns conceitos
essenciais para o estudo da Geografia. Faça a leitura do texto e depois
complete os exercícios que segue.
Conceitos de Estado, Nação, Território e país
Os termos Estado, nação, território e país são conceitos-chave da
Geografia. Muitas vezes são usados como sinônimos, mas cada termo se
refere a conceitos distintos, muito importante para entender o mundo atual.
Veja a seguir.
O estado
O estado é a forma como a sociedade se organiza politicamente; é o
ordenamento jurídico que regula a convivência dos habitantes de um país. O

governo é a forma como as instituições políticas e administrativas do país
produzem as leis (Poder Legislativo), colocam as leis em prática (Poder
Executivo) e garantem sua execução (Poder Judiciário). Além disso, há as
forças armadas, organizações responsáveis pela defesa do território.
Para ser reconhecido e respeitado entre os demais, um Estado busca
a sua soberania, ou seja, busca ter plenos poderes para instituir e administrar
as normas e leis que a sociedade deverá seguir em seu território. O Estado
soberano é aquele que não tem de reconhecer nenhum poder superior a ele.
Uma nação pode constituir um Estado soberano. Quando ela ocupa
um território e se organiza politicamente, denomina-se Estado-nação. Na
sociedade contemporânea, o Estado-nação é a forma mais difundida de
organização da sociedade. Há Estado-nação que abrangem diversas
nações, como o Reino Unido (que reúne as nações inglesa, galesa,
escocesa e norte-irlandesa).
A nação
O termo nação pode ser definido como um coletivo humano com
características comuns, como a língua e a religião. Os membros dessa
coletividade estão ligados por laços históricos, étnicos e culturais.
Há nações com um Estado constituído, como a Alemanha, o Japão
ou Portugal, e há nações que almejam constituir-se como Estado, mas ainda
não o são, como os tibetanos, na China, e os Curdos, espalhados entre
Turquia, o Irã, o Iraque o Azerbaijão, a Síria e a Armênia.
O território
O território de um país é a base física sobre a qual um Estado exerce
sua soberania. O território é delimitado por limites políticos, que podem ser
naturais, como um rio, uma cordilheira etc., ou artificiais, estabelecidos com
base em outros elementos. De modo geral, os limites políticos dos países
são determinados por traçados tanto naturais quanto artificiais.
O território de um país é formado pelo solo continental e insular, pelo
subsolo, pelo espaço aéreo e pelo território marítimo.
O país
Podemos definir país como um território politicamente delimitado,
com unidades político-administrativas, moeda própria, reconhecimento
internacional e, em geral, habitado por uma comunidade com história própria.
Todo país tem um Estado constituído, que exerce soberania perante outros
países, e uma Constituição.
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ATIVIDADE
1) Escreva V para verdadeiro ou F para falso nas afirmações a seguir.
a) ( ) Todo país é um Estado-nação.
b) ( ) O Estado é a forma como a sociedade se organiza politicamente. É
o ordenamento jurídico que regula a convivência dos habitantes de um
país.
c) ( ) O Canadá é um exemplo de um Estado sem nação.
d) ( ) Não existe nação sem território próprio.
e) ( ) Os tibetanos constituem um povo sem Estado constituído.
2) Preencha as lacunas nas frases deixando a informação completa.
a) O ________________________ é a base física sobre a qual um Estado
exerce sua soberania.
b) O ____________________________ é aquele que não tem de
reconhecer nenhum poder superior a ele.
c) O coletivo humano com características comuns, como a língua e a
religião pode ser definido como __________________________.
d) A palavra ____________________corresponde a um país soberano,
politicamente organizado em um território.
e) ______________________ é a autoridade governante de uma nação ou
unidade política, que tem como finalidade regrar e organizar a sociedade.
3) Associe cada um dos termos aos seus respectivos conceitos.
(A) Estado
(B) Nação
(C) Território
(D) País
a) ( ) Território politicamente delimitado por fronteiras, com unidade
político-administrativa, em geral, habitado por uma comunidade com
história própria. Possui um Estado constituído e uma Constituição.
b) (
) Base física sobre a qual um Estado exerce sua soberania. Pode
ser delimitado por fronteiras naturais ou artificiais; é formado pelo solo
continental e insular, o subsolo, o espaço aéreo e o território marítimo.
c) ( ) Coletivo humano que possui características comuns, como a língua
e a religião. Seus membros estão ligados por laços históricos, étnicos e
culturais.
d) (
) Ordenamento jurídico que regula a convivência dos habitantes de
um país. Dele fazem parte o poder Legislativo, o poder Executivo e o poder
Judiciário. País, nação, território e Estado.

Aula 02
AS DIFERENTES FORMAS DE REGIONALIZAR O ESPAÇO MUNDIAL
Regionalizar significa dividir o espaço geográfico, a fim de um melhor
entendimento dos fenômenos físicos, sociais, políticos e naturais. Como
dividir (regionalizar) esse mundo, para melhor estudá-lo e organizá-lo?
Quando observamos o mapa-múndi, vemos que quase toda a
superfície da Terra está regionalizada em Estados-nações. Algumas áreas
inóspitas, como a Antártica, ou seja, não habitadas pelos seres humanos.
Podemos dizer que existem no mundo, aproximadamente, duzentos
países, alguns extensos como o Canadá, a China, a Rússia, os Estados
Unidos da América e o Brasil, e outros pequenos, como Uruguai, Portugal,
Japão e Bélgica e, ainda, os muito pequenos, como Mônaco, Vaticano e
Cingapura.
Para estudar o mundo, é comum regionalizá-lo, ou seja, dividi-lo em
regiões que tenham características importantes em comum. Para isso, é
preciso estabelecer critérios de divisão.
Apesar das diferenças culturais, econômicas, políticas e sociais,
sempre existem alguns traços comuns que permitem classificar os países em
grupos ou conjuntos regionais.
Os critérios mais utilizados são aqueles que dividem o espaço
mundial:
em continentes;
de acordo com as paisagens naturais;
de acordo com o tipo de industrialização desenvolvida pelos países;
em países ricos e pobres;
de acordo com as grandes associações econômicas e comerciais
(blocos regionais ou econômicos);
de acordo com a cultura dos povos.
As formas de regionalizar o mundo com base em fatores físicos ou
naturais são as divisões por continentes e por paisagens naturais. Ambas se
baseiam na natureza, e não na sociedade, porque consideram os elementos
naturais como elementos diferenciadores.
Os continentes originaram-se, de acordo com a história geológica da
Terra, da divisão da superfície terrestre em partes líquidas (oceanos e mares)
e partes sólidas (continentes e ilhas).
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De acordo com o nível de desenvolvimento, os países também
podem ser reunidos em dois grandes grupos: países desenvolvidos (Norte
rico) e países subdesenvolvidos (Sul pobre).
ATIVIDADE
1) Com base no texto sobre regionalização do espaço mundial, responda as
questões que segue.
a) O que significa regionalizar o mundo?

mais utilizada pelos geógrafos, existem seis principais continentes: América,
Europa, África, Ásia, Oceania e a Antártida.
ATIVIDADE
1) Pinte cada continente com uma cor diferente. Escolha a cor azul claro para
os mares e oceanos. Não esqueça de pintar a legenda com a mesma cor do
respectivo continente.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
b) Quantos países existem no mundo?
_________________________________________________________
c) Quais são os países com grande extensão territorial citados no texto?
__________________________________________________________
d) E quais países muito pequenos são mencionados no texto?
___________________________________________________________
e) Escolha três dos critérios mais utilizados para dividir o espaço mundial
e anote aqui:
___________________________________________________________
_________________________________________________________

2) Complete:
a) Escreva o nome dos seis continentes.
___________________________________________________________

Aula 03

________________________________________
b) Cite 3 países localizados no continente americano.

Vamos relembrar a divisão do espaço geográfico em continentes.
Os continentes
Os continentes são as divisões do espaço terrestre elaboradas pelos
seres humanos para melhor compreendê-lo. Trata-se de grandes massas de
terras que são separadas pelos oceanos. Assim, de acordo com a divisão

__________________________________________________________
c) Escreva o nome dos três maiores oceanos.
__________________________________________________________
Bons estudos!
Abraços da profª Cíntia
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