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Caro(a) aluno(a),

Neste volume, você será desafiado a estabelecer relações entre as características socioeconômi-
cas e as questões naturais das diferentes regiões do país. Para essa tarefa, os temas trabalhados na  
5a série/6o ano deverão ser retomados. 

As atividades propostas serão realizadas por meio da linguagem cartográfica, propiciando o 
reconhecimento de informações geográficas em diferentes formas de representação, envolvendo um 
conjunto de etapas com o intuito de desenvolver a capacidade de perceber o processo de consolida-
ção das fronteiras políticas do Brasil.

Você estudará um conceito muito importante para a Geografia: o conceito de território, que 
originalmente foi empregado para denominar as terras sob jurisdição das cidades antigas. Entretan-
to, para a Geografia, território é um termo muito mais amplo.

Além disso, o conceito de região também será apresentado, permitindo reconhecer como a 
sociedade, e também o meio físico, estão organizados. Em especial, nesse momento, o conceito de 
região será utilizado para explicar o arranjo territorial brasileiro em diferentes momentos históricos 
e a partir de diversos critérios.

Ao mesmo tempo, por meio da manipulação de indicadores socioeconômicos, você também 
aprofundará o seu conhecimento sobre a linguagem cartográfica. 

Aprender exige esforço e dedicação, mas também envolve curiosidade e criatividade, que 
estimulam a troca de ideias e conhecimentos. Por isso, sugerimos que você participe das aulas, 
fique atento às explicações do professor, faça anotações, exponha suas dúvidas, procure respostas 
e dê sua opinião.

Se precisar, peça ajuda ao seu professor. Ele pode orientá-lo sobre o que mais estudar e pes-
quisar, como organizar os estudos e onde buscar mais informações sobre um assunto. Reserve todos 
os dias um horário para fazer as tarefas e rever os conteúdos; assim, você evita que eles se acumulem. 
E, principalmente, ajude e peça ajuda aos colegas. A troca de ideias é fundamental para a construção 
do conhecimento.

Aprender pode ser muito prazeroso. Temos certeza de que você vai descobrir isso.

Tenha um bom estudo!

Equipe Curricular de Geografia
Área de Ciências Humanas

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
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SiTuAção dE APRENdizAGEm 1 
FRoNTEiRAS dA REPúBliCA FEdERATiVA do BRASil

Leitura e análise de mapa

observe os mapas a seguir, que apresentam, respectivamente, a divisão política do Brasil e a 
divisão municipal do Estado de São Paulo.

!
?

duRANd, marie-Françoise et al. Atlas da mundialização. Edição 2009. Tradução: Carlos R. S. milani. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 138. mapa 
original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território não estão representadas em detalhe; sem indicação de norte geográfico).
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1. No mapa do Brasil, localize e pinte o Estado de São Paulo. depois, com o auxílio de um atlas 
geográfico escolar, identifique seu município de residência no mapa mudo com a divisão munici-
pal do Estado de São Paulo, pinte-o e identifique-o pelo nome.

2. Comparando os mapas do Brasil e do Estado de São Paulo, responda:

a) Quais são as unidades da República Federativa do Brasil?

b) Enquanto o território brasileiro é dividido politicamente em Estados e distrito Federal, 
como são divididos os Estados brasileiros? dê três exemplos das unidades políticas que 
formam o Estado de São Paulo.

Consulte o mapa da divisão política do Brasil, apresentado anteriormente, e um mapa político do 
Estado de São Paulo, que você pode encontrar em um atlas geográfico escolar. Em seguida, responda:

1. Quais são os municípios vizinhos ao seu município de residência? identifique-os no mapa mudo, 
pintando-os, e escreva os nomes dos municípios. 

2. o seu município de residência está mais próximo da divisa com qual(is) Estado(s) brasileiro(s)? Com-
plete o desenho do mapa mudo da página 6 com o(s) limite(s) desse(s) Estado(s) e seu(s) nome(s).
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Consulte um mapa do seu município e registre o nome dos distritos/bairros e das rodovias, 
estradas, avenidas ou ruas que interligam esses lugares. Verifique também quais são os rios mais 
importantes e os nomes dos municípios vizinhos. Produza um texto imaginando que você precisa 
apresentar o seu município de residência para uma pessoa que vem visitá-lo e que não mora no 
Estado de São Paulo.
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No mapa a seguir, observe em detalhe o que foi representado do atual território paulista em um 
mapa belga de 1780.

1. Quais cidades, vilas, rios, entre outros elementos geográficos do atual território paulista, já eram 
conhecidos naquela época?

2. A região onde você mora está representada no mapa? Procure explicar o porquê.

Fonte: BoNNE, Rigobert. Carta da parte meridional do Brasil, com os territórios espanhóis vizinhos a oeste. Genebra, 1780 (detalhe). 
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SiTuAção dE APRENdizAGEm 2 
FRoNTEiRAS PERmEÁVEiS 

Leitura e análise de mapa

leia e interprete o mapa zona de fronteira: tipos de articulação entre cidades gêmeas, apresen-
tado na próxima página, com base no seguinte roteiro:

1. Quais são os países sul-americanos que fazem fronteira com o Brasil? Com quais desses países 
não há cidades gêmeas de cidades brasileiras?

2. observe a faixa de fronteira brasileira. de acordo com o mapa, que tipos de articulação existem 
entre as cidades gêmeas? Qual é o tipo de articulação mais frequente entre essas cidades?

3. Quais Estados brasileiros possuem mais cidades gêmeas na zona de fronteira? Essas cidades estão 
na fronteira de quais países?

!
?
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Grupo Retis, universidade Federal do Rio de Janeiro. mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições  
do território não estão representadas em detalhe; Chile, Equador e Peru não estão integralmente representados ou cotados;  

as unidades Federativas do Brasil não estão cotadas).

Zona de fronteira: tipos de articulação entre cidades gêmeas 
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Leitura e análise de imagem e esquema

1. observe a imagem e o esquema a seguir. Ele representa as redes de produção do espaço na fronteira 
entre Guajará-mirim e Guayaramerín, as cidades gêmeas mostradas na imagem de satélite.

Fonte: Grupo de Estudos sobre Redes e Territórios (Retis) do departamento de Geografia da universidade Federal do Rio de Janeiro. 
 disponível em: <http://igeo-server.igeo.ufrj.br/retis/atlas_de_fronteira/atlas2/atlas2123.htm>. Acesso em: 17 maio 2013.

Fonte: Google Earth. disponível em: <http://earth.google.com.br>. Acesso em: 17 maio 2013.

Guajará-Mirim e Guayaramerín: imagem de satélite

©
 G

oo
gl

e 
E

ar
th

BOOK_GEOGRAFIA_CAA_6s_Vol1_2014.indb   12 18/07/14   10:20



Geografia – 6a série/7o ano – Volume 1

13

 

a) Quais são os principais produtos que circulam entre Guajará-mirim e sua cidade gêmea boli-
viana, Guayaramerín?

b) Quais capitais de Estados brasileiros mantêm relações econômicas com a Bolívia através de 
Guajará-mirim? o que é comercializado com essas capitais?

2. Agora, para responder às questões a seguir, observe na próxima página a imagem de satélite e o esque-
ma das redes de produção do espaço na fronteira de outras duas cidades gêmeas: leticia e Tabatinga.

a) Quais são os produtos comercializados entre as cidades de Tabatinga e leticia?

b) identifique a cidade colombiana a que os brasileiros de Tabatinga têm acesso tomando por 
base a cidade de leticia.

c) Como os produtos provenientes da China e dos Estados unidos chegam a essa zona de fronteira?
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Fonte: Grupo de Estudos sobre Redes e Territórios (Retis) do departamento de Geografia da universidade Federal do Rio de Janeiro. 
disponível em: <http://igeo-server.igeo.ufrj.br/retis/atlas_de_fronteira/atlas2/atlas2122.htm>. Acesso em: 17 maio 2013.

Fonte: Google Earth. disponível em: <http://earth.google.com.br>. Acesso em: 17 maio 2013.

Tabatinga e Leticia: imagem de satélite 
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As cidades gêmeas são cidades territorialmente contíguas com cidades de países vizinhos. 
Santana do livramento, no Rio Grande do Sul, é um exemplo de cidade gêmea. observe o mapa e 
a foto a seguir e responda às questões.

Fonte: Folhetos turísticos de Santana do livramento.

Área central de Rivera-Santana do Livramento

Atividades informais no Parque internacional (Rivera e livramento).
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1. Qual é o nome da cidade e do país contíguos a Santana do livramento?

2. Com base em seus conhecimentos, a situação de fronteira internacional em Santana do livra-
mento é semelhante à de Guajará-mirim ou de Tabatinga? Justifique sua resposta. 

3. Assinale no mapa o local onde foi tirada a foto. de acordo com as atividades que podem ser 
observadas, que tipo de intercâmbio pode existir entre livramento e sua cidade gêmea?

Em grupo, observe diferentes mapas temáticos do Brasil em um atlas geográfico escolar, bem 
como o mapa zona de fronteira – cidades e vilas. Em seguida:

●● pesquise informações sobre fluxos migratórios, uso da terra, 
distribuição das indústrias pelo território nacional e taxas de 
incremento demográfico por Estado;

●● localize nesses mapas as cidades de Tabatinga (Am), Guajará-
-mirim (Ro) e Santana do livramento (RS);

●● relacione os dados demográficos da tabela a seguir com as in-
formações obtidas nos mapas temáticos.

Município População em 
2000

População em 
2010

Taxa de crescimento 
médio anual

Tabatinga 37 919 52 272 3,26%

Guajará-mirim 38 045 41 656 0,91%

Santana do livramento 90 849 82 464 – 0,96%
Fonte: iBGE. disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 17 maio 2013. 

Combinem com seu pro-
fessor o modo de apre-
sentação da pesquisa.
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o Brasil é o quinto maior país em extensão territorial. observando o mapa a seguir, responda:

1.  Qual é a posição geográfica do Brasil na América do Sul?

2. Compare a posição geográfica do Brasil com a dos quatro países mais extensos do mundo.

A área dos EuA é calculada 
considerando-se também o Alasca 
e o Havaí, os únicos dos 50 Estados 
americanos que não são contíguos 
nem com os outros, nem entre si.

Países mais extensos 

RÚSSIA 

CHINA 

BRASIL 

CANADÁ 

EUA 

Fonte: ResourceSTAT. Land. Land area. In: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Faostat. Rome: FAO, 2011. 
Disponível em: <http://faostat.fao.org/site/377/default.aspx#ancor>. Acesso em: set. 2011.

Rússia 17 098 240 km2

Canadá 9 984 670 km2

China 9 598 089 km2

EUA 9 632 030 km2

Brasil 8 514 876 km2

ESCALA

PROJEÇÃO DE ROBINSON 

1 000 2 000 km0 

RÚSSIA 

CHINA 

BRASIL 

CANADÁ 

EUA 

Fonte: ResourceSTAT. Land. Land area. In: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Faostat. Rome: FAO, 2011. 
Disponível em: <http://faostat.fao.org/site/377/default.aspx#ancor>. Acesso em: set. 2011.

Rússia 17 098 240 km2

Canadá 9 984 670 km2

China 9 598 089 km2

EUA 9 632 030 km2

Brasil 8 514 876 km2
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CANADÁ 
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Fonte: ResourceSTAT. Land. Land area. In: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Faostat. Rome: FAO, 2011. 
Disponível em: <http://faostat.fao.org/site/377/default.aspx#ancor>. Acesso em: set. 2011.

Rússia 17 098 240 km2

Canadá 9 984 670 km2

China 9 598 089 km2

EUA 9 632 030 km2

Brasil 8 514 876 km2

ESCALA

PROJEÇÃO DE ROBINSON 

1 000 2 000 km0 

iBGE. Atlas geográfico escolar. 6. ed. Rio de Janeiro: iBGE, 2012, p. 34.  mapa original. Adaptado (supressão de escala numérica).
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SiTuAção dE APRENdizAGEm 3 
ESTudo dA FoRmAção TERRiToRiAl  
do BRASil PoR mEio dE mAPAS

Leitura e análise de mapa

1. Com uma caneta ou um lápis preto, faça o contorno nos continentes do mapa de Ptolomeu, na 
sua versão impressa na Europa em 1486, apresentado na página 20.

depois, responda:

a) Quais eram os continentes conhecidos pelos europeus?

b) Com relação às ornamentações da moldura do mapa, que figura se repete? o que você acha 
que ela representa?

c) Que outros elementos do mapa podem ser identificados? 

!
?
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2. Consulte um atlas geográfico escolar para identificar as formas de relevo da América do Sul e os 
principais rios das bacias hidrográficas brasileiras. observe o mapa abaixo, publicado em 1597, 
e responda:

Fonte: WYTFliET, Corneille. Descriptionis Ptolemaice augmentum. lovanni, Bélgica: Typis Johannis, Bogardi, 1597.

a) Que elementos geográficos da América do Sul estão presentes na representação desse mapa?

b) Quais as duas principais bacias hidrográficas representadas no mapa?
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Planisfério de Wytfliet (detalhe), 1597
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iBGE. Atlas geográfico escolar. 6. ed. Rio de Janeiro: iBGE, 2012, p. 88. disponível em: <http://atlasescolar.ibge.gov.br/en/
mapas-atlas/mapas-do-brasil/federacao-e-territorio>. Acesso em: 16 out. 2013. mapa original.

Fonte: iBGE, diretoria de Geociências Coordenação de Cartografia.

Brasil: físico

Leitura e análise de mapa

muitos rios foram utilizados como porta de entrada das incursões ao continente sul-americano. 
Você saberia indicar o percurso desses rios, desde a foz até a nascente?

utilize um lápis ou uma caneta preta para desenhar uma seta com o percurso dos rios brasileiros 
indicados por seu professor.
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Leitura e análise de mapa

observe os mapas das próximas páginas e, para responder às questões a seguir, converse sobre 
eles com seus colegas e seu professor.

1. Quais eram as informações que os portugueses tinham sobre as novas terras (América) no 
curto intervalo entre o registro no Planisfério de Cantino, 1502 e no Terra Brasilis, 1519 de 
lopo Homem?

2. Quais ilustrações ornamentais desses dois mapas, tecnicamente chamadas de iluminuras, podem 
ser destacadas?

3. Quais foram os pontos extremos do avanço português, tanto para o norte como para o sul? 
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Leitura e análise de texto

                Desafio!

As iluminuras são desenhos decorativos com figuras humanas, plantas e animais exóticos.  
imagine que você é um viajante português do início do século XVi e, com base nos elementos 
expressos no Planisfério de Cantino, 1502 e no mapa Terra Brasilis, 1519, resolveu escrever 
uma carta para um amigo de Portugal. Para isso, considere o seguinte roteiro:

●● defina quais são os personagens envolvidos na situação contada;

●● Narre alguns acontecimentos que ocorreram na viagem;

●● descreva as paisagens observadas ou o ambiente onde ocorreu a situação;
●● Acrescente iluminuras dessas personagens e paisagens.

Escreva sua carta em uma folha avulsa.

A carta a seguir retrata as condições sob as quais os portugueses viviam nas localidades distantes 
do litoral no começo do século XiX. identifique alguns elementos da narrativa, de acordo com o 
roteiro a seguir.

Contato entre brancos e índios
[...]

Conjunto documental: Coleção de memórias e outros documentos sobre vários objetos

Notação: Códice 807, vol. 11

datas-limite: 1768-1822

[...]

data do documento: 18 de dezembro de 1820

local: Quartel-general de Cuiabá

[...]

ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor,

Pela carta inclusa, que tenho a honra de levar à presença de V. Excelência e que me remeteu 
o padre lopes, verá V. Excelência o acontecimento, que teve com os índios Tapanhonas, por 
cujo motivo retrocedeu, e tentou ir ao Juruína em busca da prata; porém um homem, que foi 
na mesma Bandeira, e que veio aqui falar-me [...] diz, que o padre não quisera ficar ali, por se 
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1. Quais são os personagens envolvidos na situação?

2. o que ocorreu no episódio? onde e quando ocorreu o fato?

temer dos índios Tapanhonas, porque [...] mandando ele uma porção de gente na aldeia dos Tapa-
nhonas com foices e machados, para os brindar, e também com algumas miçangas, que daqui 
se lhe haviam mandado, não encontraram na dita aldeia senão mulheres, as quais fugiram 
imediatamente [que] os viram; e eles vendo, que elas se retiravam, deixaram dependurados os 
donativos que levarão, para lhes fazer ver que iam de paz e não para os ofender, porém isso de 
nada serviu, porque no outro dia apareceram mais de quinhentos e muito bem armados, todos 
cobertos de penas magníficas, homens de grande estatura, [...] e pensando eles, que vinham 
agradecer o donativo, foi pelo contrário, porque imediatamente fizeram um grande círculo e 
entraram a disparar flechas, chegando a distância dela passos, pelo que se viram obrigados a 
pegar nas armas, e fazer-lhes algum fogo, em que morrerão alguns índios; e pelo muito que se 
aproximavam vieram no conhecimento que eles não conheciam ainda armas de fogo. [...]

Arquivo Nacional. História luso-brasileira. disponível em:  
<http://www.historiacolonial.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=268&sid=52>. Acesso em: 17 maio 2013.
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Como síntese do estudo do mapa das Cortes, 1749, e do mapa geográfico da América meri-
dional, 1775, elabore um texto em seu caderno sobre a formação territorial do Brasil, explorando 
os seguintes aspectos:

●● A importância dos mapas para a consolidação das posses portuguesas;

●● os principais caminhos adotados na exploração do interior do continente;

●● Exemplos de acidentes geográficos utilizados para a demarcação do território brasileiro.

Fonte: original da Fundação Biblioteca Nacional.

Mapa das Cortes, 1749 
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Fonte: CRuz CANo Y olmEdillA, Juan de la. Mapa geografico de America Meridional. [i.e. 1777].

Mapa geográfico da América Meridional, 1775
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leia o texto:

[...] de maneira que, quando o batel chegou à boca do rio, já lá estavam dezoito ou vinte 
[homens]. Pardos, nus [...]. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas 
vergonhas do que de mostrar a cara. [...] Parece-me gente de tal inocência que, se nós en-
tendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem 
crença alguma, segundo as aparências. [...]

Carta de Pero Vaz de Caminha, 1500 (trecho selecionado). Carta a El-Rei D. Manuel, Dominus. Texto proveniente de:  
A Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro. Texto-base digitalizado por: NuPill – Núcleo de Pesquisas em informática,  

literatura e linguística – universidade Federal de Santa Catarina. disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/
download/texto/bv000292.pdf>. Acesso em: 17 maio 2013.

Vocabulário

Batel: antiga embarcação pequena.
Vergonhas: os órgãos sexuais humanos.

Após a análise do documento acima, que descreve o encontro entre os primeiros habitantes do 
Brasil e o colonizador europeu, é correto afirmar que: 

a) o europeu concordava que o índio seguisse a sua própria religião.

b) o europeu considerava-se culturalmente superior ao índio.

c) os povos indígenas e os europeus tinham a mesma cultura.

d) o primeiro encontro entre as culturas indígena e europeia foi hostil.
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!
? SiTuAção dE APRENdizAGEm 4 

ESTudo dA FoRmAção TERRiToRiAl do BRASil PoR 
mEio dA liTERATuRA: o CoNTEXTo CulTuRAl

Leitura e análise de mapa

Compare os mapas das próximas páginas, observando as transformações territoriais do Rio 
Grande do Sul entre os séculos XViii e XiX.

1. descreva, com base nos mapas, o processo de expansão territorial no Rio Grande do Sul.

2. Quais são as localidades mais antigas do Rio Grande do Sul identificadas nos mapas?
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Fonte: TiRioN, issak. Kaart van het onderkoning’scharp van Peru zig witstrekkende orer Chili, Paraguay en andere Spaans
che Landen: als ook van Brazil en verdere Bezitting’en van Portugal in zuid America. Amsterdã, 1765.
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Sul do Brasil em uma representação cartográfica holandesa, século XVIII
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Fonte: iBGE. Atlas das representações literárias de regiões brasileiras. Rio de Janeiro: iBGE, 2006. p. 40. mapa original (mantida a grafia).

Rio Grande do Sul: primeira metade do século XVIII
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Fonte: iBGE. Atlas das representações literárias de regiões brasileiras. Rio de Janeiro: iBGE, 2006. p. 42. mapa original (mantida a grafia).

Rio Grande do Sul: campanha gaúcha do século XIX
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                 Desafio!

No mapa a seguir, desenhe uma seta, com lápis ou caneta vermelha, indicando o sentido da 
expansão territorial no Rio Grande do Sul.

iBGE. Mapas escolares: ensino fundamental - mapas estaduais. disponível em: <http://mapas.ibge.gov.br/escolares/publico-infantil/
mapas-estaduais>. Acesso em: 4 out. 2013. mapa original.

Rio Grande do Sul: divisão política 

S a n t a
C a t a r i n a

S a n t a
C a t a r i n a

S a n t a
C a t a r i n a
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No princípio eram as coxilhas e planícies por onde os índios vagueavam nas suas guerras e 
lidas. depois tinham vindo os primeiros missionários; mais tarde, os bandeirantes e muitos 
anos depois os açorianos. Sob o claro céu do Sul processara-se a mistura de raças. Travaram-
-se lutas. Fundaram-se estâncias e aldeamentos. Ergueram-se igrejas. Surgiram os primeiros 
mártires, os primeiros heróis, os primeiros santos...

VERiSSimo, Erico. O tempo e o vento. o continente. São Paulo:  
Companhia das letras, 2007. v. i. p. 344. © Herdeiros de Erico Verissimo. 

Leitura e análise de texto

leia os fragmentos de texto a seguir.

Estes campos eram meio sem dono, era uma pampa aberta, sem estrada nem divisa; apenas 
os trilhos do gado cruzando-se entre aguadas e querências. A gadaria, não se pode dizer que era 
alçada: quase toda orelhana, isso sim. mas vivia-se bem, carne gorda sobrava, e potrada linda 
isso era ao cair do laço.

     loPES NETo, Simões. No manantial. in: Contos gauchescos. disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/ 
download/texto/bv000121.pdf>. Acesso em: 17 maio 2013.

1. Com o auxílio do seu professor, procure descobrir o significado das palavras destacadas. Em seguida, 
faça um glossário com essas palavras em seu caderno.

2. Responda às questões a seguir.

a) Quais foram os primeiros habitantes dos territórios gaúchos?

b) Quais foram os pioneiros da ocupação portuguesa nesse território? Que marcas deixaram?
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Você deve ter percebido que os textos têm várias expressões típicas do Sul do Brasil. Elas ajudam 
o leitor a perceber a influência dos povos que formaram essa região.

Procure se colocar no lugar do personagem ou dos narradores das histórias e, em seu caderno, 
escreva um texto contando uma viagem imaginária pelos pampas dos desbravadores. Não se esqueça 
de descrever:

●● sentimentos e pensamentos que a viagem lhe despertou;

●● forma de locomoção e paisagens observadas.

VOCÊ APRENDEU?

leia o texto:

As fronteiras estavam definitivamente traçadas. [...] Em algumas cidades havia já telefones 
e até luz elétrica. [...] o fato de o progresso ter entrado no Rio Grande não significava que o 
cavalheirismo e a coragem do gaúcho tivesse de morrer. Não! Seu penacho deveria ser mantido 
bem alto, pensou Rodrigo num calafrio de entusiasmo. [...] o capitão Rodrigo nunca man-
chara o seu... Não só ele, mas milhares de outros homens naquele Estado haviam morrido na 
defesa de seus penachos.

VERiSSimo, Erico. O tempo e o vento. o continente. São Paulo:  
Companhia das letras, 2007. v.i. p. 364. © Herdeiros de Erico Verissimo. 

o texto revela aspectos do(a):

a) diversidade regional brasileira.

b) independência política de algumas regiões brasileiras.

c) igualdade cultural entre as diversas regiões do Brasil.

d) atraso socioeconômico do Sul em relação às demais regiões brasileiras.
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Leitura e análise de mapa

!
?

Situação de aprendizagem 5 
agrupamento regional daS unidadeS federadaS

observe os mapas nas próximas páginas para responder às questões a seguir.

1. Considerando a sequência de mapas, comente a evolução do Índice de desenvolvimento 
Humano municipal no Brasil de 2000 a 2010.

2. Considerando o mapa do idHm 2010, é possível afirmar que persistem desigualdades regionais 
no Brasil? Justifique sua resposta.
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Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 2000

pnud; ipea; fundação João pinheiro. Atlas do desenvolvimento humano no Brasil 2013. disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br>. acesso 
em: 3 out. 2013. mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território nacional não estão representadas em detalhe; 

sem escala; sem indicação de norte geográfico).
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Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 2010

pnud; ipea; fundação João pinheiro. Atlas do desenvolvimento humano no Brasil 2013. disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br>. acesso 
em: 3 out. 2013. mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território nacional não estão representadas em detalhe; 

sem escala; sem indicação de norte geográfico).
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Leitura e análise de tabela e mapa

a definição de unidades regionais é resultado do estudo de diferenciações territoriais existentes no 
país. Que tal experimentar diferentes formas de agrupamento das unidades federadas do Brasil?

para essa atividade, foram selecionados dois indicadores sensíveis às condições de vida das famí-
lias brasileiras, elaborados a partir de dados do iBge e do datasus:

●● Brasil – taxa de mortalidade infantil (menores de 1 ano), 2010;

●● Brasil – taxa de analfabetismo, 2010.

Com a ajuda de seu professor, você e seus colegas vão explorar os dados de diversas maneiras.

1. para realizar as atividades a seguir, observe a tabela da próxima página, que apresenta a taxa de 
mortalidade infantil no Brasil em 2010.

a) em sua opinião, por que a taxa de mortalidade infantil pode ser usada como indicador de 
qualidade de vida da população?

b) no mapa mudo da página 44, elabore um mapa temático com base nos dados da tabela de mortalida-
de infantil, que foram organizados e agrupados em quatro situações (Boa, regular, ruim e péssima).

c) analisando o mapa que você elaborou, escreva sobre a situação do Brasil em relação à 
taxa de mortalidade infantil em 2010. destaque as unidades federadas e as regiões com as 
maiores e as menores taxas de mortalidade infantil.
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Unidades federadas Taxa de mortalidade infantil (menores de 1 ano, 
por mil nascidos vivos), 2010 Situação

amapá 25,4 péssima

maranhão 21,9 ruim

pará 21,5 ruim

Bahia 21,0 ruim

piauí 20,7 ruim

amazonas 20,6 ruim

tocantins 20,5 ruim

acre 20,4 ruim

mato grosso 19,6 ruim

rondônia 18,9 regular

alagoas 18,6 regular

Sergipe 18,2 regular

paraíba 18,2 regular

roraima 18,0 regular

rio grande do norte 17,2 regular

pernambuco 17,0 regular

Ceará 16,2 regular

minas gerais 16,2 regular

goiás 15,9 regular

mato grosso do Sul 15,4 regular

rio de Janeiro 14,3 Boa

distrito federal 12,2 Boa

paraná 12,0 Boa

São paulo 12,0 Boa

espírito Santo 11,9 Boa

rio grande do Sul 11,3 Boa

Santa Catarina 11,2 Boa
fonte: datasus/rede intergerencial de informações para a Saúde. disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2011/c01b.htm>. 

acesso em:1 out. 2013.
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título:  

Atelier de cartographie de Sciences Po, 2007,
www.sciences-po.fr/cartographie

Pedagogical use only. For any other use
dissemination or disclosure, either whole
or partial, contact : carto@sciences-po.fr

Seul l’usage pédagogique en classe
ou centre de documentation est libre.
Pour toute autre utilisation, contacter :
carto@sciences-po.fr

0 500 km

atelier de Cartographie de Sciences po. mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território não estão representadas em 
detalhe; sem indicação de norte geográfico).

Comece criando uma legenda que vá da situação Boa à péssima, 
escolhendo quatro tons de uma única cor, do mais claro ao mais 
escuro, para dar a ideia de ordem crescente. Seu professor pode 
ajudá-lo nessa escolha.

ao final, lembre-se de dar um título ao seu mapa.

Boa

regular

ruim

péssima
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Unidades federadas Taxa de analfabetismo, 2010* Situação

alagoas 23,64
piauí 22,24
paraíba 21,38
maranhão 20,44
Ceará 18,19
Sergipe 18,04
rio grande do norte 17,82
pernambuco 17,43
acre 16,56
Bahia 16,21
tocantins 12,85
pará 11,62
roraima 10,28
amazonas 9,94
rondônia 8,79
mato grosso 8,39
amapá 8,13
minas gerais 8,09
espírito Santo 7,96
goiás 7,60
mato grosso do Sul 7,41
paraná 6,13
rio grande do Sul 4,39
São paulo 4,18
rio de Janeiro 4,16
Santa Catarina 4,00
distrito federal 3,59

2. observe a tabela a seguir, que apresenta a taxa de analfabetismo no Brasil em 2010.

* porcentagem da população de 15 anos ou mais não alfabetizada. 
fonte: datasus/rede intergerencial de informações para a Saúde. disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?idb2011/b01a.def>.

acesso em: 1 out. 2013.
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a) Quanto maior é a taxa de analfabetismo, pior é a situação da unidade federada. na tabela, 
preencha a última coluna considerando as seguintes situações:

●● Boa: índice de 3,59 a 4,39;

●● regular: índice de 6,13 a 12,85;

●● ruim: índice de 16,21 a 18,19;

●● péssima: índice de 20,44 a 23,64.

b) Com base no resultado desse trabalho, crie um mapa temático no mapa mudo da pró-
xima página.

c) Quais são as unidades federadas brasileiras com as melhores e as piores taxas de analfabe-
tismo no Brasil? 

d) analisando o mapa que você elaborou, escreva sobre a situação do Brasil em relação à taxa 
de analfabetismo no ano de 2010.
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atelier de Cartographie de Sciences po. mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território não estão representadas em 
detalhe; sem indicação de norte geográfico).

título:  

Atelier de cartographie de Sciences Po, 2007,
www.sciences-po.fr/cartographie

Pedagogical use only. For any other use
dissemination or disclosure, either whole
or partial, contact : carto@sciences-po.fr

Seul l’usage pédagogique en classe
ou centre de documentation est libre.
Pour toute autre utilisation, contacter :
carto@sciences-po.fr

0 500 km

Comece criando uma legenda que vá da situação Boa à péssima, 
escolhendo quatro tons de uma única cor, do mais claro ao mais 
escuro, para dar a ideia de ordem crescente. Seu professor pode 
ajudá-lo nessa escolha.

ao final, lembre-se de dar um título ao seu mapa.

Boa

regular

ruim
péssima
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3. Com o auxílio de seu professor, analise os mapas que você elaborou e discuta com seus cole-
gas o que é possível dizer a respeito das condições de vida nas diferentes unidades federadas 
brasileiras, tomando como referência as duas taxas estudadas. registre a seguir a síntese das 
discussões.
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Leitura e análise de mapa

Situação de aprendizagem 6 
regionalização no tempo e no eSpaço

!
?

procure identificar quais foram os critérios utilizados para a elaboração das divisões regionais do 
Brasil por autores de diferentes épocas (p. 51-52). tais divisões podem ser observadas nos mapas a seguir. 
escreva suas conclusões comparando as propostas de Élisée reclus (1893), delgado de Carvalho (1913), 
Conselho técnico de economia e finanças (1939) e Conselho nacional de geografia (1941). Como 
parâmetro de comparação, observe o mapa atual divisão regional do Brasil (p. 53).

Divisão regional Semelhanças com a atual Diferenças em relação à atual

Élisée Reclus (1893)

Delgado de  
Carvalho (1913)

Conselho Técnico de 
Economia e  
Finanças (1939)

Conselho Nacional 
de Geografia (1941)
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* andré rebouças (1889), Élisée reclus (1893), delgado de Carvalho (1913), pierre denis (1927), Betim paes leme (1937), moacir Silva (1939), 
instituto Brasileiro de geografia e estatística (1938), Conselho técnico de economia e finanças (1939), ezequiel de Souza Brito. 

fonte: guimarãeS, fábio de macedo Soares. divisão regional do Brasil. Revista Brasileira de Geografia. rio de Janeiro: iBge, abr./jun. 1941. p. 344.

Divisão regional do Brasil em diferentes épocas*
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divisão regional do Brasil. Revista Brasileira de Geografia. rio de Janeiro: iBge, jan./mar. 1942, p. 152 (sem indicação da escala 
cartográfica e sem indicação de norte geográfico). 

Divisão regional do Brasil – Conselho Nacional de Geografia, 1941
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iBge. Mapas escolares: ensino fundamental - Brasil. disponível em: <http://mapas.ibge.gov.br/escolares/publico-infantil/brasil>.  
acesso em: 4 out. 2013. mapa original.

Atual divisão regional do Brasil
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Consulte um atlas geográfico escolar para buscar explicações climáticas, biogeográficas, 
geomorfológicas, hidrográficas e/ou socioeconômicas que justifiquem, na divisão regional 
do Brasil de 1941:

●● a inserção de São paulo na região Sul;

●● a formação da região leste (Setentrional e meridional) com minas gerais, rio de Janeiro, 
espírito Santo, Bahia e Sergipe.

Desafio!
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o estado do tocantins foi instituído em 1988, a partir da discussão a respeito da diversidade regional 
do Brasil, tendo sido incorporado à região norte. Com o auxílio de um atlas geográfico escolar, localize o 
tocantins nos mapas do Brasil de vegetação, hidrografia e rodovias. responda às questões a seguir:

1. do ponto de vista das características da vegetação e da hidrografia, o tocantins é mais parecido 
com o pará ou com goiás? Quais são as características analisadas para se chegar a essa resposta?

2. o acesso ao estado do tocantins por rodovia pode ser feito com mais facilidade a partir de 
goiás ou do pará?

3. Qual é a importância da hidrografia para o estado do tocantins? Justifique sua resposta.
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Situação de aprendizagem 7 
outraS formaS de regionalização

Seguindo a orientação de seu professor, faça uma entrevista com algum familiar, amigo ou 
vizinho nascido fora do estado de São paulo. utilize o roteiro de entrevistas a seguir:

●● Quando veio morar em São paulo?

●● de onde veio?

●● por que se mudou para São paulo?

●● Como foi a viagem até aqui (meio de transporte e percurso)?

●● teve dificuldades de adaptação? Quais?

!
?
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Com base nos dados levantados nas entrevistas comentadas em sala de aula, elabore uma carta 
sobre uma situação imaginária, colocando-se na posição de algum dos entrevistados. essa corres-
pondência pode ser endereçada a algum amigo ou familiar que ficou no lugar de origem, relatando 
como foi o percurso, a chegada a São paulo e a adaptação ao novo lugar de moradia.
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Com a orientação de seu professor, forme um grupo para buscar recortes e confeccionar colagens 
sobre sistemas de transporte que ilustrem os seguintes percursos:

●● soja; 

●● madeira;

●● trabalhadores rurais.
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Leitura e análise de mapa

o mapa a seguir sintetiza uma proposta de regionalização elaborada pelo geógrafo pedro  
pinchas geiger, em 1967. 

iBge. Atlas geográfico escolar. 6. ed. rio de Janeiro: iBge, 2012. p. 152. mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território 
nacional não estão representadas em detalhe; sem escala; sem indicação de norte geográfico; divisas atuais).

Macrorregiões geoeconômicas (complexos regionais)
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1. observe o mapa macrorregiões geoeconômicas (complexos regionais) e responda:

a) Quais foram os complexos regionais identificados pelo autor?

b) apresente as características de cada um deles. 

Com o auxílio de seu professor, observe o mapa a seguir e realize as atividades na sequência.

fonte: SantoS, milton; SilVeira, maria laura. O Brasil: território e sociedade no início do século XXi.  
rio de Janeiro: record, 2001, p. lXiV. mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições 

do território nacional não estão representadas em detalhe; sem escala; sem indicação de norte geográfico).

Meio técnico-científico-informacional e as regiões do Brasil, 1999

REGIÃO AMAZÔNIA

REGIÃO NORDESTE

REGIÃO CENTRO-OESTE

REGIÃO CONCENTRADA
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2. Consulte um atlas geográfico escolar e outros materiais disponíveis para responder às questões. 
registre as respostas no mapa da página anterior.

a) Quais são os dois portos marítimos mais importantes para a exportação de mercadorias do 
Brasil? em qual dessas regiões estão localizados?

b) Quais são os dois maiores aeroportos internacionais do país? em qual dessas regiões 
estão localizados?

c) Quais são os três estados brasileiros com as maiores concentrações industriais? em qual 
dessas regiões estão localizados?

d) Quais cidades brasileiras possuem área de atração em todo o território nacional? em qual 
dessas regiões estão localizadas?

3. o mapa meio técnico-científico-informacional e as regiões do Brasil, 1999 foi elaborado pela 
equipe de pesquisadores coordenada pelo professor e geógrafo milton Santos. para esses especialis-
tas, o Brasil poderia ser dividido em quatro regiões: a amazônia, a nordeste, a Centro-oeste (que 
inclui o tocantins) e a região Concentrada (abrangendo São paulo, rio de Janeiro, minas gerais, 
espírito Santo, paraná, Santa Catarina e rio grande do Sul). o critério dessa regionalização é o 
grau de acumulação da ciência, da tecnologia e da informação.

 Você concorda com esse critério? Justifique sua resposta usando como exemplo as respostas da 
atividade anterior.
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Situação de aprendizagem 8 
ViSão regional

Para começo de conversa

Consulte um mapa da região nordeste em um atlas geográfico escolar e outros materiais e 
responda:

1. Qual é a localização de Sobral no estado do Ceará?

2. Com relação ao uso da terra, qual é a atividade predominante na região de Sobral?

3. Com base nas respostas das questões anteriores, elabore uma redação com o tema “o cotidiano 
dos brasileiros que vivem em Sobral”.

!
?
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atelier de Cartographie de Sciences po. mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território não estão repre-
sentadas em detalhe; sem indicação de norte geográfico).

Atelier de cartographie de Sciences Po, 2007,
www.sciences-po.fr/cartographie

Pedagogical use only. For any other use
dissemination or disclosure, either whole
or partial, contact : carto@sciences-po.fr

Seul l’usage pédagogique en classe
ou centre de documentation est libre.
Pour toute autre utilisation, contacter :
carto@sciences-po.fr

0 500 km

Leitura e análise de textoLeitura e análise de texto e mapa

Você irá conhecer a letra da música “notícias do Brasil”, de milton nascimento. em seguida, 
trace uma seta, no mapa mudo, indicando o percurso que milton nascimento faz ao cantá-la.

BOOK_GEOGRAFIA_CAA_6s_Vol1_2014.indb   65 18/07/14   10:21



Geografia – 6a série/7o ano – Volume 1

66

1. por que o autor da letra da música diz que o povo brasileiro merece mais respeito?

2. Qual é a proposta que o autor da letra da música apresenta para diminuir as desigualdades regionais 
do Brasil?

3. Consultando um mapa político do Brasil, identifique em quais regiões brasileiras foi ouvida a 
“boa-nova”.
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1. preencha as lacunas das frases a seguir com alguma das unidades federadas do Brasil.

a) _______________ é um estado nordestino que possui parte de seu território na amazônia 
legal.

b) essas terras, apesar de localizadas na região norte, já fizeram parte da região Centro-oeste 
antes da formação do estado do _______________.

c) _______________ faz parte da região Sudeste, mas a situação socioeconômica dos muni-
cípios do norte do estado aproxima essa unidade federada da realidade nordestina. 

d) das unidades federadas do Centro-oeste brasileiro, o _______________ apresenta os 
melhores indicadores sociais. 

2. procure explicar por que milton Santos usou a expressão “região Concentrada” para denominar 
uma das regiões de sua proposta. Se necessário, observe o mapa apresentado na página 61. 
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Sites

para o desenvolvimento do conteúdo a respeito da formação territorial do Brasil, há in-
teressantes arquivos digitais que podem ser acessados livremente e que formam as principais 
referências apontadas neste Caderno. São eles:

●● arquivo nacional. disponível em: <http://www.arquivonacional.gov.br>. acesso em: 17 
maio 2013. localizado em Brasília, o arquivo nacional é uma instituição vinculada ao mi-
nistério da Cultura, preocupada em preservar a memória nacional. possui um importante 
acervo de documentos oficiais do governo brasileiro, cartas de personalidades importantes, 
entre outros documentos.

●● fundação Biblioteca nacional. disponível em: <http://www.bn.br>. acesso em: 17 maio 
2013. localizada no rio de Janeiro, reúne os principais documentos cartográficos utilizados 
neste Caderno. além dos mapas, pode-se explorar o conjunto de obras raras (livros, textos, 
documentos) desde o período colonial.

●● instituto Brasileiro de geografia e estatística. disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. 
acesso em: 17 maio 2013. localizado no rio de Janeiro, é um dos institutos de pesquisa 
mais importantes para o ensino de geografia. Caso necessite complementar alguma infor-
mação ou proceder a algum levantamento de dados a respeito dos municípios paulistas ou 
de outras unidades federadas, este é, sem dúvida, um site de visita obrigatória.

●● ministério da integração nacional. disponível em: <http://www.integracao.gov.br>. aces-
so em: 20 maio 2013. nesse site, você poderá encontrar vários planos de desenvolvimento 
regional, assim como dados a respeito do ordenamento territorial do Brasil.

●● ministério do meio ambiente. disponível em: <http://www.mma.gov.br>. acesso em: 20 
maio 2013. no site do ministério do meio ambiente podem ser encontradas interessantes 
bases cartográficas a respeito das características ambientais das regiões brasileiras.
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Barros, Mercia Albertina de Lima Camargo, 
Priscila Lourenço, Rogerio Sicchieri, Sandra Maria 
Fodra e Walter Garcia de Carvalho Vilas Boas. 

Sociologia: Anselmo Luis Fernandes Gonçalves, 
Celso Francisco do Ó, Lucila Conceição Pereira e 
Tânia Fetchir.

Apoio:
Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
- FDE
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Ciências Humanas 
Coordenador de área: Paulo Miceli. 
Filosofia: Paulo Miceli, Luiza Christov, Adilton Luís 
Martins e Renê José Trentin Silveira. 

Geografia: Angela Corrêa da Silva, Jaime Tadeu Oliva, 
Raul Borges Guimarães, Regina Araujo e Sérgio Adas.

História: Paulo Miceli, Diego López Silva, 
Glaydson José da Silva, Mônica Lungov Bugelli e 
Raquel dos Santos Funari.

Sociologia: Heloisa Helena Teixeira de Souza Martins, 
Marcelo Santos Masset Lacombe, Melissa de Mattos 
Pimenta e Stella Christina Schrijnemaekers.

Ciências da Natureza 
Coordenador de área: Luis Carlos de Menezes. 
Biologia: Ghisleine Trigo Silveira, Fabíola Bovo 
Mendonça, Felipe Bandoni de Oliveira, Lucilene 
Aparecida Esperante Limp, Maria Augusta 
Querubim Rodrigues Pereira, Olga Aguilar Santana, 
Paulo Roberto da Cunha, Rodrigo Venturoso 
Mendes da Silveira e Solange Soares de Camargo.

Ciências: Ghisleine Trigo Silveira, Cristina Leite, 
João Carlos Miguel Tomaz Micheletti Neto, 
Julio Cézar Foschini Lisbôa, Lucilene Aparecida 
Esperante Limp, Maíra Batistoni e Silva, Maria 
Augusta Querubim Rodrigues Pereira, Paulo 
Rogério Miranda Correia, Renata Alves Ribeiro, 
Ricardo Rechi Aguiar, Rosana dos Santos Jordão, 
Simone Jaconetti Ydi e Yassuko Hosoume.

Física: Luis Carlos de Menezes, Estevam Rouxinol, 
Guilherme Brockington, Ivã Gurgel, Luís Paulo 
de Carvalho Piassi, Marcelo de Carvalho Bonetti, 
Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira, Maxwell 
Roger da Purificação Siqueira, Sonia Salem e 
Yassuko Hosoume. 

Química: Maria Eunice Ribeiro Marcondes, Denilse 
Morais Zambom, Fabio Luiz de Souza, Hebe 
Ribeiro da Cruz Peixoto, Isis Valença de Sousa 
Santos, Luciane Hiromi Akahoshi, Maria Fernanda 
Penteado Lamas e Yvone Mussa Esperidião.

Caderno do Gestor 
Lino de Macedo, Maria Eliza Fini e Zuleika de 
Felice Murrie.

GESTÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO 
EDITORIAL 2014-2017

FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI

Presidente da Diretoria Executiva 
Antonio Rafael Namur Muscat

Vice-presidente da Diretoria Executiva 
Alberto Wunderler Ramos

GESTÃO DE TECNOLOGIAS APLICADAS  
À EDUCAÇÃO

Direção da Área 
Guilherme Ary Plonski

Coordenação Executiva do Projeto 
Angela Sprenger e Beatriz Scavazza

Gestão Editorial 
Denise Blanes

Equipe de Produção

Editorial: Amarilis L. Maciel, Angélica dos Santos 
Angelo, Bóris Fatigati da Silva, Bruno Reis, Carina 
Carvalho, Carla Fernanda Nascimento, Carolina 
H. Mestriner, Carolina Pedro Soares, Cíntia Leitão, 
Eloiza Lopes, Érika Domingues do Nascimento, 
Flávia Medeiros, Gisele Manoel, Jean Xavier, 
Karinna Alessandra Carvalho Taddeo, Leandro 
Calbente Câmara, Leslie Sandes, Mainã Greeb 
Vicente, Marina Murphy, Michelangelo Russo, 
Natália S. Moreira, Olivia Frade Zambone, Paula 
Felix Palma, Priscila Risso, Regiane Monteiro 
Pimentel Barboza, Rodolfo Marinho, Stella 
Assumpção Mendes Mesquita, Tatiana F. Souza e 
Tiago Jonas de Almeida.

Direitos autorais e iconografia: Beatriz Fonseca 
Micsik, Érica Marques, José Carlos Augusto, Juliana 
Prado da Silva, Marcus Ecclissi, Maria Aparecida 
Acunzo Forli, Maria Magalhães de Alencastro e 
Vanessa Leite Rios.

Edição e Produção editorial: R2 Editorial, Jairo Souza 
Design Gráfico e Occy Design (projeto gráfico).

CONCEPÇÃO DO PROGRAMA E ELABORAÇÃO DOS 
CONTEÚDOS ORIGINAIS

COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO  
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DOS 
CADERNOS DOS PROFESSORES E DOS  
CADERNOS DOS ALUNOS  
Ghisleine Trigo Silveira

CONCEPÇÃO 
Guiomar Namo de Mello, Lino de Macedo, 
Luis Carlos de Menezes, Maria Inês Fini 
(coordenadora) e Ruy Berger (em memória).

AUTORES

Linguagens 
Coordenador de área: Alice Vieira. 
Arte: Gisa Picosque, Mirian Celeste Martins, 
Geraldo de Oliveira Suzigan, Jéssica Mami 
Makino e Sayonara Pereira.

Educação Física: Adalberto dos Santos Souza, 
Carla de Meira Leite, Jocimar Daolio, Luciana 
Venâncio, Luiz Sanches Neto, Mauro Betti, 
Renata Elsa Stark e Sérgio Roberto Silveira.

LEM – Inglês: Adriana Ranelli Weigel Borges, 
Alzira da Silva Shimoura, Lívia de Araújo Donnini 
Rodrigues, Priscila Mayumi Hayama e Sueli Salles 
Fidalgo.

LEM – Espanhol: Ana Maria López Ramírez, Isabel 
Gretel María Eres Fernández, Ivan Rodrigues 
Martin, Margareth dos Santos e Neide T. Maia 
González.

Língua Portuguesa: Alice Vieira, Débora Mallet 
Pezarim de Angelo, Eliane Aparecida de Aguiar, 
José Luís Marques López Landeira e João 
Henrique Nogueira Mateos.

Matemática  
Coordenador de área: Nílson José Machado. 
Matemática: Nílson José Machado, Carlos 
Eduardo de Souza Campos Granja, José Luiz 
Pastore Mello, Roberto Perides Moisés, Rogério 
Ferreira da Fonseca, Ruy César Pietropaolo e 
Walter Spinelli.
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