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Enquanto essa pandemia continuar, precisamos nos cuidar e 
cuidar de todos que amamos ! Segue algumas orientações ... 

Olá estudante, tudo bem?
Continuamos em casa, esperando o Planeta Terra sarar. 





OS ESTUDOS NÃO PODEM PARAR!



COMO ESTUDAR E
APRENDER EM CASA?

 Crie uma rotina de
estudo.
 Separe um local
tranquilo e organizado.
 Utilize nos seus
estudos: o caderno, o
celular e/ou computador,
e o livro didático (se
tiver).

VAMOS COMEÇAR? 



Nessa aula você irá aprender sobre:

➢ O desenvolvimento dos conceitos de nação e
Estado-nação.

Habilidades:
(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para
o entendimento das múltiplas regionalizações .



Vamos iniciar os estudos (responda no seu caderno). 

1) O que significa Território? 

2) O que significa o termo Nação?

Procure as respostas na

internet (como no

exemplo ao lado):

3) Observe o mapa e a imagem

ao lado. Eles representam

corretamente um exemplo de

território e de nação?
Clique nas imagens!

https://www.coladaweb.com/geografia/territorio-brasileiro
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-nacao.htm


4) DIFERENÇA ENTRE ESTADO E ESTADO-NAÇÃO.

● O Estado é a forma organizada e centralizada de poder político sobre 
um território. 

ATRIBUIÇÕES DO ESTADO • Organizar a economia

• Organizar a estrutura jurídica

• Criar infra-estrutura

• Manter a ordem social

• Ofertar serviços de educação e saúde etc.

Através de instituições e funcionários 

mantidos com a arrecadação de 

impostos e taxas



 Vamos revisar os conceitos já estudados? Vamos entender

o que significa Estado-nação? Clique na imagem abaixo:

O QUE É ESTADO-NAÇÃO?

Resposta: O Estado-Nação existe dentro dos limites geográficos governados pelo

Estado. É uma sociedade unida por interesses e identidades comuns, ou seja, uma

nação de pessoas ligadas por um sentimento de comunidade e pela defesa do seu

direito de determinar o próprio destino.

Quando uma nação ocupam um território e se organizam político-administrativamente,

dão origem a um Estado ou Estado-nação. Nem sempre há identidade completa entre

Estado e nação, visto que há Estados com duas ou mais nações e nações sem Estado,

lutando ainda por seu território e soberania.

https://www.youtube.com/watch?v=FGNr1HtSdgE


ATIVIDADES: (RESPONDA NO SEU CADERNO)

1) O que vocês

observam em relação

à nação curda e o

território ocupado por

ela?

2) Essa nação é

soberana ou constitui

um Estado-nação?

3) Essa configuração

espacial pode gerar

alguma

consequência?

Fonte:
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gegenw%C3%A4rti
ges_Kerngebiet_der_kurdischen_Siedlungsgebiete.jpg>



ATIVIDADES: (RESPONDA NO SEU CADERNO)

4) O que vocês observam

em relação em relação

às nações e ao território

ocupado por elas?

5) Todas as nações são

soberanas ou

constituem um Estado-

nação?

6) Essa configuração

espacial pode gerar

alguma consequência?

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Libya_ethnic-
es.svg>



Parabéns, você realizou as

atividades de Geografia!

Até a próxima semana! 
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