


Em que continente 

fica o Brasil? 

 
(América do Sul)  



Qual a capital 

política do Brasil? 

 
(Brasília)  



Qual a maior cidade 

do Brasil? 

 
(São Paulo – 19 milhões habitantes)  



Quantos habitantes 

tem o Brasil? 

 
(193 milhões)  



Diz o nome de quatro 

países que façam 

fronteira com o Brasil? 
(Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana 

Francesa, Colômbia, Bolívia, Peru, 

Argentina, Paraguai e Uruguai)  



Em que ano foi 

descoberto o Brasil? 
(22 de Abril de 1500)  



Que navegador 

português descobriu 

o Brasil? 
(Pedro Álvares Cabral)  



Em que ano o Brasil 

conquistou a 

Independência? 

 
(7 de Setembro de 1822)  



Quantos estados  

tem o Brasil? 

 
(26 estados)  



Como se chama a 

Presidente do Brasil? 

 
(Dilma Rousseff)  



Qual o nome do 

antigo Presidente do 

Brasil? 

 
(Lula da Silva)  



Qual a moeda oficial 

no Brasil? 

 
(Real)  



Qual o fuso horário 

do Brasil em relação 

à hora de Lisboa? 
(- 4 horas; -3horas; -2 horas) 

Rio de Janeiro -3h 



O nome de “Brasil” 

teve origem em quê? 
(no pau-brasil descoberto)  



Qual o primeiro 

nome que os 

portugueses deram 

ao Brasil? 
(Terra de Vera Cruz)  



Qual o nome do 

grande Ditador 

Brasileiro? 
(Getúlio Vargas – golpe de 

estado em 1930 que o levou ao 

poder durante 15 anos)  



Que oceano banha  

o Brasil? 
(Oceano Atlântico)  



Qual o maior rio  

do Brasil? 
(Rio Amazonas)  



Qual o comprimento 

do Rio Amazonas? 
(7 mil km de extensão)  



Qual o nome da 

serra mais alta do 

Brasil? 
(Pico Neblina na Serra Imeri 

com 2994 – perto da fronteira 

com a Venezuela )  



Qual o nome das 

famosas cataratas 

existentes no Brasil? 
(Cataratas de Iguaçu – fronteira 

com o Paraguai)  



Depois de São Paulo, 

quais as duas maiores 

cidades do Brasil? 
(Rio de Janeiro – 12 milhões; 

Belo Horizonte – 5 milhões)  



Diz o nome de três 

Estados Brasileiros? 
(Acre, Alagoas, Amapá; Amazonas, Bahia, 

Ceará, Brasília, Espírito Santo, Goiás, 

Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, 

Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, 

Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, 

Rondónia, Roraima, Santa Catarina, 

Sergipe, Tocantins)  



Qual o nome da 

maior empresa 

petrolífera do Brasil? 

 
(Petrobrás)  



Após a 

independência de 

1822, quem ficou a 

reinar no Brasil? 
(D. Pedro I)  



Qual o nome dado 

ao hino do Brasil? 

 
(Grito do Ipiranga)  



Qual a expressão do 

“Grito do Ipiranga”? 

 
(“Independência ou Morte”)  



Para além de Portugal e 

Espanha, que outros 

países enviaram 

expedições para o Brasil? 

 
(Holanda e França) 



O que eram os 

Quilombos? 
 

(Durante os tempos da escravatura, alguns 

escravos conseguiam fugir e escondiam-se 

no meio das matas. Trata-se do nome do 

local de refúgio) 



Quem eram os 

Bandeirantes? 
 

(Eram homens que, entre os séc. XVI e 

XVII atuavam na captura de escravos 

fugitivos e aprisionamento de indigenas) 



O que foi a “Guerra 
dos Farrapos”? 

 
(Rebelião no Rio Grande do Sul em 1835 

a 1845 devido ao descontentamento 

político) 



O que foi a “Guerra 
das Emboabas”? 

 
(Conflito armado na região de Minas 

Gerias, entre 1707 e 1709, envolvendo os 

Bandeirantes e os Emboabas – os 
portugueses e outros emigrantes) 



O que foi a “Guerra 
das Emboabas”? 

 
(Conflito armado na região de Minas Gerias, 

entre 1707 e 1709, envolvendo os 

Bandeirantes e os Emboabas – os portugueses 
e outros emigrantes – confronto pela 

exploração das minas de ouro) 



O que foi a “Guerra 
das Emboabas”? 

 
(Conflito armado na região de Minas Gerias, 

entre 1707 e 1709, envolvendo os 

Bandeirantes e os Emboabas – os portugueses 
e outros emigrantes – confronto pela 

exploração das minas de ouro) 



Na “Guerra do Paraguai”  
este país lutou contra uma 

tríplice. Quem eram os 3? 
(Brasil, Uruguai e Argentina. Conflito 

armado que decorreu entre 1864 e 1870. O 

Paraguai tinha como pretensão conquistar a 

Bacia da Prata e obter uma entrada para o 

Oceano Atlântico) 



Qual o nome da ordem 

religiosa que acompanhou 

as expedições dos 

portugueses para o Brasil? 

 
(Jesuítas) 



O que é a Decretação de 

Áurea? 

 
(Decreto que em 1888 acaba com a 

Escravatura) 



Em qua ano foi 

descoberto o ouro no 

Brasil? 

 
(Minas Gerais em 1705. De 1707 a 1709 

decorre a “Guerra das Emboabas”) 



Em 1719 foi instituído o 

“Quinto”. De que se 

tratava? 

 
(Imposto sobre o ouro) 



Em 1760 dá-se a expulsão 

dos jesuítas do Brasil. 

Quem decretou tal ordem? 

 
(Marquês de Pombal) 


