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Atividade extra
Espaço e Fronteiras

Questão 1

Localize, no mapa do Brasil, os Estados que fazem limite com o Estado do Rio de Janeiro e escreva seus no-

mes abaixo:

Fonte: http://www.baixarmapas.com.br/mapa-do-brasil-estados-e-capitais/
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Questão 2

No mapa apresentado é possível visualizar o Estado do Rio de Janeiro e os seus vizinhos.

Fonte: http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=x4XDKoSQvZ08oM&tbn
id=CZGt6MqSH7BwWM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.advivo.com.br%2Fblog%2Fluisnassif%2Fclipping-do-
-dia-1085&ei=ObAbUuafAYSG9gTe3oDYAQ&bvm=bv.51156542,d.eWU&psig=AFQjCNHhn1e-4fRHMc5i635LXDC5C257vg&u
st=1377632662940199

Assinale a alternativa que contém os Municípios do Estado do Rio de Janeiro que fazem fronteira com o Estado 

de Minas Gerais.

(A) Laje do Muriaé, Carmo e Sapucaia.

(B) Nova Friburgo, Itaocara e Italva.

(C) Bom Jesus de Itabapoana, Campos dos Goitacazes e São João da Barra.

(D) Rezende, Duque de Caxias e Barra Mansa.
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Questão 3

Utilizando o que você leu na unidade 3 do seu material didático e observando a fotografia abaixo, construa um 

texto sobre a fronteira entre Estados Unidos e México.

Fronteira entre Tijuana (México) e San Diego (EUA).

Fonte: http://mirac1.files.wordpress.com/2012/10/tijuana-san_diego_border_deaths.jpg

Questão 4

As fronteiras artificiais estabelecidas pelos europeus, no século XIX, não respeitaram as diversidades étnicas 

dos povos que viviam no território africano, deixando marcas profundas nos atuais países do continente.
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Fonte: http://geografia3d.blogspot.com.br/

Assinale a alternativa que confirma o texto acima.

A) Intercâmbio cultural e social entre as diferentes etnias, apesar do clima tenso entre elas.

B) O território está mais bem dividido, possibilitando o desenvolvimento econômico e social.

C) As fronteiras dos países estabelecidas pelos europeus permitiu a industrialização da região.

D) Sucessão de conflitos entre as etnias, levando inclusive à eclosão de guerras civis.
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Questão 5

Fonte: www.google.com.br/search?q=mapas+da+faixa+de+gaza - acessado em 09/07/2013

O mapa apresenta uma das principais áreas de conflito entre palestinos e israelenses no Oriente Médio – a 

Faixa de Gaza – banhada pelo Mar Mediterrâneo. 

De acordo com a representação de bonecos feita no mapa, quem é o alvo do ataque dentro da Faixa de Gaza?

A) Grupos israelenses que lutam pelo poder do território da Faixa de Gaza.

B) Grupos palestinos que detém o poder do território da Faixa de Gaza.

C) Grupos palestinos que lutam pelo poder do território da Faixa de Gaza.

D) Grupos israelenses que detém o poder do território da Faixa de Gaza.
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Gabarito

Questão 1

Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.

Questão 2

Letra (A) Laje do Muriaé, Carmo e Sapucaia.

Questão 3

O texto deverá abordar o número de mortos/ano na fronteira do lado mexicano e explicar o que causa 

esta situação.

Questão 4

Letra (D) Sucessão de conflitos entre as etnias, levando inclusive à eclosão de guerras civis.

Questão 5

Letra (B)  Grupos palestinos que detém o poder do território da Faixa de Gaza.


