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1) Leia com atenção a Música País Tropical de Jorge Bem Jor. 

 

PAÍS TROPICAL 

 
 

Moro... 

Num país tropical, 

Abençoado por Deus 

E bonito por natureza (Mas que beleza!) 

 

Em fevereiro (Em fevereiro) 

Tem carnaval (Tem carnaval) 

Eu tenho um fusca e um violão, 

Sou Flamengo e tenho uma nêga 

chamada Tereza 

 

"Sambaby", "Sambaby" 

Sou um menino de mentalidade 

mediana (Pois é) 

Mas assim mesmo, feliz da vida 

Pois eu não devo nada a ninguém (Pois 

é) 

Pois eu sou feliz, muito feliz comigo 

mesmo... 

 

Moro... 

Num país tropical, 

Abençoado por Deus 

E bonito por natureza (Mas que beleza!) 

 

Em fevereiro (Em fevereiro) 

Tem carnaval (Tem carnaval) 

Eu tenho um fusca e um violão, 

Sou Flamengo e tenho uma nêga 

chamada Tereza 

 

"Sambaby", "Sambaby" 

Eu posso não ser um Band Leader (Pois é) 

Mas assim mesmo, namorado, gato, 

papagaio, todo mundo me respeita. 

Essa é a razão da simpatia, do poder do 

algo mais e da alegria... 

 

Moro... 

Num país tropical, 

Abençoado por Deus 

E bonito por natureza (Mas que beleza!) 

 

Em fevereiro (Em fevereiro) 

Tem carnaval (Tem carnaval) 

Eu tenho um fusca e um violão, 

Sou Flamengo e tenho uma nêga 

chamada Tereza... 

 

"Mor... 

No patropi, 

Abençoá por Dê 

E boni por naturê (Mas que Belê!)" 

 

"Em feverê (Em feverê) 

Tem carná (Tem carná) 

Eu tenho um fuca um vió 

Sou flamen e tenho uma nêga chamá 

Terê 

Do meu Brasil" 

 
JORGE BEM JOR 

 

 

 Após a leitura da canção a cima responda as questões a seguir. 

O território brasileiro é marcadamente notado pela sua grande extensão! 



a) A música de Jorge Bem Jor se refere a um país tropical. Que país é este?  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 Marque com um X em que local encontramos o Brasil no mapa. 

 

 
 

b) Agora que você encontrou o nosso país no mapa, complete a frase a seguir. 

 

 

 

 

 

 

c) Em razão da sua grandeza territorial, costuma-se dizer que o Brasil é um país 

com dimensões continentais. Circule a alternativa que corresponde a quantidade de 

estados presentes no Brasil. 

 
 

 

 

d) Em qual estado encontramos o Distrito Federal? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Do ponto de vista da localização, o Brasil situa-se no Continente 

_____________________, mais precisamente na América do _____________________. 
 

26 ESTADOS 24 ESTADOS 

O território brasileiro é bastante diversificado, devemos valorizar o território e as 

pessoas que nele habitam! 



2) Sabemos que em todos os países podemos encontrar paisagens naturais e paisagens 

modificadas. Retire do texto uma frase que caracterize nosso país.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3) Observe as paisagens brasileiras abaixo. 

 

 

  

 

 

 

 

4) Escreva 5 exemplos de modificações realizadas nas paisagens pelo homem.  

______________________________________________________________________________________ 

a) Qual o nome que nossos primeiros habitantes deram ao Brasil? O que significa? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

b) Explique a razão do nome Brasil. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

5) Complete o quadro de acordo com os principais fatos das grandes navegações. 

Data Fato 

9 de março de 1500 

 

 

22 de março de 1500 

 

 

 

6) Circule os nomes que o Brasil já teve. 

 

TERRA VERMELHA           –           ILHA DE VERA CRUZ           –          PINDORAMA 

 

TERRA SANTA           –           TERRA DE SANTA CRUZ           –           ILHA DE SANTA CRUZ 

 


