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BATERIA DE EXERCÍCIOS DE GEOGRAFIA 

 

 

OBS: RESPONDA AS QUESTÕES ABAIXO EM SEU CADERNO. 

1- O que são coordenadas geográficas? Qual sua importância para o homem? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2- Dentre os paralelos, cinco recebem denominações especiais. Quais são esses paralelos? 

3- Coloque V para as verdadeiras e F para as falsas: 

a) ( ) O meridiano de Greenwich é referência para se medir as latitudes que variam de 0° a 90° Norte e 

0º a 90° Sul. 

b) ( ) O meridiano de Greenwich recebe este nome porque passa pela cidade de Greenwich em 

Londres, onde localiza-se um observatório astronômico. 

c) ( ) Conhecendo somente a latitude de um ponto, podemos determinar a sua localização no espaço 

terrestre. 

d) ( ) A linha do Equador divide a Terra em dois hemisférios: Leste (Oriental) e Oeste (Ocidental). 

4-Apresente um instrumento de orientação utilizado pelo homem. 

5-Calcule a latitude e a longitude dos pontos  X e Z abaixo: 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6-O que é cartografia? Qual sua importância para a Geografia? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________ 

 

7-Sabendo que os mapas são representações gráficas de toda a superfície da Terra ou de partes dela. Qual 

a importância dos mapas para o homem? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

8-Que importância um mapa pode ter no trabalho de um dos seguintes profissionais: navegador, taxista, 

corretor de imóveis e caminhoneiro? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

9-Qualquer que seja o assunto tratado em um mapa, algumas informações são indispensáveis para sua 

correta interpretação e representação. Abaixo estão os principais elementos contidos nos mapas, apresente 

suas respectivas funções: 

A) Título   

B) Orientação   

C) Legendas   

D) Fonte   

E) Escala 

 

10- Observe os mapas abaixo e identifique o tipo de escala presente em cada um deles: 

A) 

 

 
 

 

B) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

11-Quem é o principal produtor de mapas no Brasil? 



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

12-O que é um croqui? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

13-Para que servem as maquetes? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

14- Apresente um recurso que atualmente facilita a elaboração de mapas. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

15-Apresente a principal diferença existente entre os mapas e as plantas. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

16-Analise a figura abaixo e responda a questão: 

 

Figura: Mapa do Brasil em diferentes escalas. Fonte: COELHO, Marcos de Amorin. Geografia Geral: O espaço natural e socioeconômico. São 
Paulo: Moderna, 1992. p. 302 

- Qual a relação existente entre a escala de um mapa e seu nível de detalhamento. 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________ 

 

17-Leia o texto a seguir:  

  

OS ANOS DOS PLANETAS  

  

Aproximadamente...  

O ano de Mercúrio tem 88 dias terrestres.  

O ano de Vênus tem 225 dias terrestres.  

O ano terrestre, 365 dias.  

O ano de Marte tem 2 anos terrestres. O ano de Júpiter, 12 anos terrestres.  

O ano de Saturno tem 30 anos terrestres.  

O de Urano tem 84 anos terrestres.  

O de Netuno tem 170 anos terrestres.  

O ano de Plutão equivale a 250 anos terrestres.  

Plutão, considerado até 2006 o menor, o mais frio e o mais distante planeta do Sistema Solar,  

foi naquele ano reclassificado como “planeta-anão” pela União Astronômica Internacional. A  

decisão reduziu a oito o número dos planetas do Sistema Solar.  

Observe a ilustração abaixo: 

 

 

 
 

a) O que é o sistema solar? 

b) Por que Plutão não é mais considerado um planeta pela União Astronômica Internacional? 

c) Informe quais são os elementos que possibilitam a existência da vida no Planeta Terra.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

18-Quantas e quais são as fases da Lua? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

19-Cite dois recursos tecnológicos, utilizados atualmente na confecção de mapas, que não estavam 

disponíveis para os cartógrafos do século XIX. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________ 

 

20-Observe a charge abaixo:

Quando Mafalda fala que o globo terrestre é um modelo reduzido, ela esta se referindo a qual elemento 

presente nos mapas?

 Bom estudo!

 


