
REVISÃO DE GEOGRAFIA – I UNIDADE 

1. Explique de que maneira uma pessoa pode ser orientar espacialmente com base na 

observação do movimento do Sol? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. O desenvolvimento de instrumento de orientação e de localização marcou a evolução 

das técnicas cartográficas. Com base nessa afirmação:  

 a) Escreva dois exemplos de instrumentos que representam essa evolução. 

______________________________________________________________________ 

b) Explique o que esses instrumentos permitiram? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Marque verdadeiro ou falso, as afirmações abaixo: 

(    ) No Hemisfério Sul para orientar-se durante a noite é possível utilizar como 

referencial as estrelas da Constelação do Cruzeiro do Sul. 

(    ) O Sol é o referencial para a orientação do ponto cardeal leste. Assim onde o Sol 

nasce é o oriente, e onde o Sol se põe é o ocidente. 

(     ) O Trópico de Capricórnio encontra-se no Hemisfério Norte. 
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 (    ) De acordo com a tradição o Polo Norte é a morada do Papai Noel, enquanto que o 

Polo Sul é a terra dos pinguins. 

4.O que são coordenadas geográficas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. O que são paralelos? Qual é o principal paralelo terrestre? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6.O que são meridianos? Qual é o principal meridiano terrestre? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Caracterize Latitude e Longitude. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8.Escreva o nome dos círculos polares e dos trópicos representados na imagem. 

 

 



9.Observe as coordenadas geográficas apontadas no mapa a seguir e julgue as 

afirmativas: 

 

  

I. os pontos a e b encontram-se nos mesmos hemisférios. 

II. as coordenadas do ponto d são 60º e -120º. 

III. as coordenadas do ponto c são -20º e -30º. 

IV. o ponto b possui 0º de latitude. 

V. o ponto d encontra-se apenas no hemisfério norte. 

Sobre as afirmativas acima: 

a) Todas estão corretas 

b) Apenas II e III estão corretas 

c) Apenas a V está incorreta 

d) Apenas I e IV estão incorretas 

e) Todas estão incorretas. 



10. Complete a rosa dos ventos abaixo identificando os pontos cardeais e colaterais.

 

 

 

 

 

 

 


