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GEOGRAFIA

Nessa aula você irá
aprender sobre:


Revisão: Regionalização da

América.

Conceitos geográficos.
Habilidade:


(HCEF08GE05T) Entender os fatores
culturais e econômicos que resultaram na
regionalização
histórico-cultural
do
continente americano (América Latina e
América Anglo-Saxônica).
(EF08GE05) Aplicar os conceitos de
Estado, nação, território, governo e país
para o entendimento das múltiplas
regionalizações.
VAMOS COMEÇAR?

Exercícios de revisão (Aula 5) – Responda no seu caderno.
1) Considerando sua extensão norte-sul podemos dividir o
continente americano em três conjuntos conforme a posição de
suas terras: América do Norte, América Central e América do Sul.
Contudo, também é possível regionalizar a América com base em

quais fatores?

2) Com relação à América Anglo-saxônica, é correto afirmar que:
a) São todos os países do continente americano que tem o inglês como língua oficial.
b) Corresponde aos países que foram colonizados por Portugal.

c) Compreende apenas os Estados Unidos e o Canadá.
d) Compreende todos os países que tem o espanhol como língua oficial.
e) Corresponde a todos os países com economia diversificada, mas de base mineral.

3) Cite três países da América latina que tenham

como elemento cultural a língua espanhola.

4) No continente Americano existem países com fatores
econômicos distintos, sendo eles: países desenvolvidos, países
emergentes e países com economia diversificada, mas de
base mineral e países com economia de base agropecuária.

Sendo assim, quais dos países abaixo podem ser classificados
como países com economia de base agropecuária?
a) Argentina, Estados Unidos e Cuba.
b) Brasil, Uruguai e Peru.
c) Canadá, Paraguai e México
d) Bolívia, Chile e países da América Central ístmica.
e) Paraguai, Uruguai e Cuba.

5) Cite um país do continente americano que
tenha mais de uma língua oficial e indique
também quais são elas.

6) A partir do século XV, povos europeus chegaram às terras
que mais tarde seriam chamadas de América. Apropriaram-se
das terras dos nativos, impuseram seu modo de vida e
fundaram colônias. O século XV corresponde a:
a) 1601-1700
b) 1801-1900

c) 1201-1300
d) 1401-1500
e) 2001-2100

CONCEITOS GEOGRÁFICOS
ESTADO, NAÇÃO, TERRITÓRIO, GOVERNO E PAÍS
No transcorrer do tempo histórico, as
sociedades humanas se disseminaram por
todo o mundo, habitaram continentes,
arquipélagos e ilhas e produziram espaços
geográficos.

Dessa forma, estabeleceram territórios e
fronteiras, criando governos para administrá-los
e se organizaram em Estados. Agora, você vai
conhecer os conceitos de Estado, nação,
território, governo e país.

ESTADO, NAÇÃO, TERRITÓRIO, GOVERNO E PAÍS
ESTADO
Estado, em seu sentido político, diz respeito à organização política,
administrativa e jurídica de uma sociedade. Essa organização tem
soberania sobre o território nacional e independência em relação à ordem
internacional.
Exemplo de Estado: o Estado brasileiro, o Estado canadense, o Estado
mexicano e o Estado espanhol.
A palavra “Estado” é escrita com inicial maiúscula.
Mas, atenção, o Brasil está dividido em unidades político-administrativas,

denominadas estados, como o Amazonas, o Espírito Santo, a Bahia,
além do Distrito Federal. Nesta caso a escrita é com inicial minúscula
(estado) e é usada para se referir à divisão político-administrativa do
nosso Estado brasileiro.

ESTADO, NAÇÃO, TERRITÓRIO, GOVERNO E PAÍS
NAÇÃO

Nação constitui-se em um agrupamento social unido por um passado
histórico comum, berço de uma identidade cultural. Os participantes
de uma nação têm características comuns relativas a costumes, língua,
religião, tradições, crenças ou valores.
Quando ocorre a ocupação de um estado e uma organização política,
dão origem a um Estado. Lembrando que existem Estados com duas ou
mais nações, por exemplo, o Estado do Canadá, onde convivem
populações indígenas, descendentes de colonizadores e imigrantes.

ESTADO, NAÇÃO, TERRITÓRIO, GOVERNO E PAÍS
TERRITÓRIO
O território é a porção da superfície terrestre na qual o Estado exerce
soberania, autoridade. É a sustentação física do Estado e, além do território
continental, compreende também o espaço aéreo, as ilhas, se possuir, e o mar
territorial, se for banhado por ele. O território de um Estado é demarcado por

fronteiras, que precisam ser reconhecidas por Estados vizinhos.
Existem casos envolvendo fronteiras que geram polêmicas. Discussões e disputas
entre Estados por determinados territórios, dificultando assim definição de suas
fronteiras.
Na América do Sul existe uma disputa entre a Venezuela e a Guiana, pela região
de Essequibo. Segundo o governo da Venezuela, essa região já lhes pertencia
antes da colonização da Guiana pelos ingleses no século XIX, que teriam se
apoderado dela.

Mar territorial: É uma faixa
marítima de 22 quilômetros
medidas a partir da linha da
maré mais baixa ao longo
da
costa
litorânea
territorial.

ESTADO, NAÇÃO, TERRITÓRIO, GOVERNO E PAÍS

O que é GOVERNO?
GOVERNO é a organização que tem a responsabilidade de
administrar um país, estado, província, município, região.
NÍVEIS DO GOVERNO: Federal, Estadual e Municipal.
PODERES: Executivo, Legislativo e Judiciário.

Clique

no

link

ou

na

imagem

para

aprender

mais:

https://www.politize.com.br/niveis-de-governo-federal-estadual-municipal/

ESTADO, NAÇÃO, TERRITÓRIO, GOVERNO E PAÍS
PAÍS
De forma muito comum, o termo “país” é usado como
sinônimo de “Estado” mas, existe diferenciação entre eles.
“País” diz respeito ao território de um Estado, ao
passo que “Estado”, corresponde à instituição que exerce
poder sobre um território e sua população, conduzindo e
organizando a vida social.

Exercícios
1.

O que é Estado?

4.

O que é Governo?

2.

Onde o Estado exerce soberania?

5.

Complete a sentença abaixo:

3.

Constitui-se em um agrupamento social unido

De forma muito comum, o termo “_____” é

por um passado histórico comum, berço de

usado como sinônimo de “Estado”, mas,

uma identidade cultural.

existe diferenciação entre eles.

a. ( ) Estado

a. ( ) Estado

b. ( ) Território

b. ( ) País

c. ( ) Governo

c. ( ) Governo

d. ( ) Nação

d. ( ) Nação

Parabéns, você realizou as atividades de Geografia!
“A educação é o nosso passaporte para o futuro, pois,
o amanhã pertence às pessoas que se preparam hoje.”
Malcolm X

Até a próxima aula!
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Adas, Melhem Expedições geográficas : manual do professor / Melhem Adas, Sergio
Adas. — 3. ed. — São Paulo:Moderna, 2018.
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