
Informações Gerais Sobre a Cidade de Toronto 

Província: Ontário 

População (2006): 2.503.281  

Área (em km²): 629,91  

Fuso horário: uma hora a menos que Brasília 

Voltagem em rede elétrica: 120 v. 

Clima: Toronto possui um clima temperado, com quatro estações bem definidas, sendo quente 

e úmido no verão e frio e seco no inverno. No inverno, a média das mínimas é de -6,6ºC, e a 

média das máximas, de 0 °C. No verão, a média das mínimas é de 15,5 °C, e a média das 

máximas, de 26 °C. 

Religião: O catolicismo é a religião com mais fiéis (31,4%), seguida pela Protestante (21,1%), 

mas a cidade possui comunidades religiosas bem-estabelecidas de judeus (7,0%), muçulmanos 

(6,7%), hindus (4,8%), e outras religiões (4%). 18% da população da cidade não possuem 

afinidades religiosas. 

Cidades irmãs: Chicago, EUA; Chongqing, China: Eilat, Israel; Frankfurt, Alemanha; São Paulo, 

Brasil. 

Economia: A economia de Toronto é uma das mais variadas e fortes da América do Norte. 

Toronto é o principal pólo industrial, comercial e financeiro do Canadá, e um dos principais do 

continente. 4 em cada 5 bancos canadenses estão sediados na cidade, e a bolsa de valores de 

Toronto, o Toronto Stock Exchange, é a maior do país, a segunda maior do continente 

americano e a sexta maior do mundo. 

Turismo: Toronto é um grande centro turístico, contendo uma rica variedade de atrações. 

Entre as mais conhecidas estão a CN Tower, a “ex” mais alta estrutura do mundo (embora não 

seja considerado um edifício, e o Burj Dubai, em Dubai, superou-o em 2010), e o ROM (Royal 

Ontario Museum), com suas mais seis milhões de peças que o tornam o maior museu do 

Canadá. Outras grandes atrações conhecidas incluem a Casa Loma, edificada em 1911, 

conhecida por ter 98 quartos. Para a sua construção, foram investidos 3,5 milhões de dólares 

canadenses. 

O Art Gallery of Ontario, inaugurado em 1900, possui uma das mais extensas coleções de arte 

moderna do Canadá. 

A cidade possui grandes shoppings, onde o nome mais famoso é o Eaton Centre. 

Entre outros lugares famosos no turismo estão incluídos o Fort York, o Queen's Park, o George 

R. Gardiner Museum of Ceramic Art, The Bata Shoe Museu, o Yorkville, o Centro de Toronto, a 

Universidade de Toronto, a Prefeitura, entre outros. 
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