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Palavra do Secretário de Educação! 
 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis! 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem à distância, que 

será realizado em parceria entre o município e a família, como aponta nossa Constituiçao 

Federal de 1988, artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a educação  à 

distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, por meio de tecnologias 

diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar a informação necessária para 

auxiliar à aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa ação dê certo, contamos com sua 

colaboração e parceria. Ainda estamos em construção desse processo, sua observação (críticas e 

sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu empenho em organizar esse tempo para a realização 

das atividades apresentadas é o que garantirá o   sucesso para cada um de nossos alunos! 

O material poderá ser usadoonline ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

Conversem com seus amigos de sala de aula pelo whatApp sobre como combater o 

coronavírus, tirando as dúvidas daqueles que por ventura ainda não souberem se prevenir. 

Pesquisem em sites oficiais para que não haja dúvida quanto à prevenção, evitando assim 

as fakenews que trazem somente o Pânico e transtornos à sociedade. É recomendado também 

que nos seus status sejam colocados avisos de forma de prevenção da doença para que os 

familiares e amigos sejam constantemente lembrados quanto ao controle do vírus. 

Devemos lembrar que vocês jovens são também responsáveis pela sociedade e que cada 

um deve fazer a sua parte no que cabe esclarecer as pessoas ao redor. 

 

Vocês podem falar conosco pelos contatos da sua escola! 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de 

aula! 

 
 

 

Bruno Correia 
Secretário Municipal de Educação 

 

Dr. João Ferreira Neto 
Prefeito  
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PLACAS TECTÔNICAS  
 

A teoria da tectônica de placas surgiu a partir da observação de dois fenômenos geológicos 

distintos: a deriva continental, identificada no início do século XX por Alfred Wegener, e a 

expansão dos fundos oceânicos, detectada pela primeira vez na década de 1960.  A teoria 

propriamente dita foi desenvolvida no final dos anos 60, por Robert Palmer e Donald Mackenzie, 

e desde então tem sido universalmente aceita pelos cientistas.  

O princípio chave da tectônica de placas é a existência de uma litosfera constituída por 

placas tectônicas separadas e distintas, que flutuam sobre a astenosfera. A relativa fluidez da 

astenosfera permite que as placas tectônicas se movimentem em diferentes direções.  

As placas contactam umas com as outras ao longo dos limites de placa, estando estes 

frequentemente associados a eventos geológicos como terremotos e a criação de elementos 

topográficos como cadeias montanhosas, vulcões e fossas oceânicas. A maioria dos vulcões ativos 

do mundo situa-se ao longo dos limites de placas, sendo a zona do Círculo de Fogo do Pacífico a 

mais conhecida e ativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São três os tipos de limites de placas, caracterizados pelo modo como as placas se deslocam 

umas relativamente às outras, aos quais estão associados diferentes tipos de fenômenos de 

superfície: 

 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



• Limites transformantes ou CONSERVATIVAS – ocorrem quando as placas deslizam ou 

mais precisamente roçam uma na outra, ao longo de falhas transformantes. O movimento relativo 

das duas placas pode ser direito ou esquerdo, consoante se efetue para a direita ou para a esquerda 

de um observador colocado num dos lados da falha. 

 

• Limites DIVERGENTES ou construtivos – ocorrem quando duas placas se afastam uma da 

outra. 

 

• Limites convergentes ou SUBDUCÇÃO – ocorrem quando duas placas se movem uma em 

direção à outra, formando uma zona de subducção (se uma das placas mergulha sob a outra) ou 

uma cadeia montanhosa (se as placas simplesmente colidem e se comprimem uma contra a outra).  

 

OBSERVE A IMAGEM. 

 

Leia a legenda colorida e observe o mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTIONÁRIO  –  LEIA O TEXTO, OBSERVE AS IMAGENS E RESPONDA. 

 

1) A teoria da tectônica de placas surgiu a partir da: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2)  As placas contactam umas com as outras ao longo dos limites de placa, estando estes 

freqüentemente associados a que tipo de eventos?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3)  Quais são os três os tipos de limites de placas, caracterizados pelo modo como as placas se 

deslocam umas relativamente às outras? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4)  Como ocorre o fenômeno Limites de placas divergentes?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

5)  Explique como se acontece o movimento da placas Convergentes ou de subducção. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

ESPAÇO DE PRODUÇÃO / AGRICULTURA E PECUÁRIA 
 

Agricultura e pecuária são atividades econômicas pertencentes ao setor primário e 

representam, respectivamente, o cultivo de espécies vegetais e a criação de espécies animais. Essas 

atividades podem ser desenvolvidas de diversas maneiras e para diversos fins. Desempenham 

importantes papéis na economia, produzindo alimentos (de origem vegetal e animal) para atender à 

demanda alimentícia mundial. 

• O que é agricultura? 

 



A agricultura representa o cultivo de espécies vegetais. Pode ser realizada em latifúndios e 

voltar-se para a exportação. 

Agricultura corresponde ao conjunto de técnicas usadas para o cultivo de espécies vegetais. O 

responsável por realizar a agricultura é o agricultor. O que é produzido na agricultura destina-se ao 

mercado alimentício ou às indústrias como matéria-prima para outros produtos, como o algodão, 

que é transformado em tecido 

A agricultura pode ser realizada de diferentes maneiras, adequando-se às características do 

local onde é realizada e também ao mercado que consumirá os produtos cultivados. Divide-se em 

dois tipos segundo a extensão da área e a produtividade alcançada: 
 

1. Agricultura intensiva: prática agrícola com muito capital investido, alta produtividade, mão de 

obra qualificada e alto nível de mecanização. É realizada em áreas de grande extensão, e a produção 

é destinada para a exportação. 

2. Agricultura extensiva: prática agrícola com pouco capital investido, baixa produtividade, mão 

de obra rudimentar, além de não haver emprego de tecnologias avançadas. É realizada em pequenas 

propriedades rurais geralmente, e a produção destina-se ao mercado interno. 

*Principais características da agricultura extensiva e intensiva 

Outros tipos de agricultura 

→ Agricultura familiar: é realizada por famílias, e a produção volta-se para a subsistência. A mão 

de obra é rudimentar, e o terreno é normalmente pequeno. A agricultura familiar é extremamente 

importante para a economia, pois representa 80% da produção de alimentos. 

 

 
 

A agricultura familiar realizada em uma pequena propriedade rural, diversos cultivos. 
 

 

→ Agricultura comercial: também conhecida como agricultura moderna, representa o cultivo de 

um único produto agrícola cuja produção é voltada para o mercado externo. É realizada em grandes 

extensões de terra, possui alta mecanização e alta produtividade. Está associada a grandes impactos 

ambientais, como desmatamento, exaustão do solo e perda de biodiversidade. 

A agricultura comercial é realizada em grandes propriedades rurais, com produção voltada 

para a exportação. 
 



 
 

→ Agricultura sustentável: corresponde a uma prática agrícola que visa à preservação do meio 

ambiente, gerando poucos danos a ele. Desenvolve ações como a diminuição do uso de agrotóxicos 

e de fertilizantes e captação e reúso da água. 

* O que é pecuária? 

Pecuária corresponde à criação de animais, geralmente com finalidade comercial. A criação desses 

animais, além de abastecer o mercado alimentício, gera também matéria-prima, como a lã e o couro, 

para a produção e obtenção de subprodutos. 

 
 

A pecuária pode ser realizada de duas maneiras: 

1. Pecuária extensiva: consiste na criação de rebanhos numerosos em pastos sem tratamento 

especial, geralmente em áreas de grande extensão. Pode ser realizada tanto em áreas rurais 

familiares como em grandes latifúndios. Não há grandes investimentos de capital e tecnologia nesse 

tipo de pecuária. No caso da criação de gado, os animais são criados soltos e com certa liberdade, 

como é o caso do gado de corte. 



A pecuária extensiva representa a criação de grandes rebanhos em grandes áreas, em um 

regime livre e sem tratamento especial. 
 

 

2. Pecuária intensiva: consiste na criação de pequenos rebanhos em confinamento e apresenta 

tratamentos especiais. Essa prática utiliza diversas técnicas modernas, como manipulação genética e 

inseminação artificial, além de haver grande produtividade. 

 

 

A pecuária intensiva consiste na criação de animais em confinamento e dá tratamento especial 

ao rebanho. 

AGRICULTURA NO BRASIL 

A agricultura no Brasil tornou-se expressiva a partir de um processo de transformação na 

década de 1960, graças a uma estratégia que consistia na expansão do crédito rural para a 

modernização da agricultura. Em 1970, outro forte impulsionador da transformação da agricultura 

foi a criação de instituições de ensino e pesquisa voltadas para o campo, como a Embrapa (Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária), criada em 1973. Com essa modernização, a agricultura 

atingiu regiões consideradas impróprias para o cultivo, aumentando então a oferta de produtos. 

Na década de 1980, era tarefa da atividade agrícola equilibrar a economia, gerando superavit 

(resultado positivo) comercial, visto que o Brasil enfrentava uma enorme inflação, agravada pela 

crise da dívida externa. 

 

* Evolução da agricultura e suas técnicas 
 

Na década de 1990, registrou-se um saldo positivo na balança comercial agrícola graças à 

abertura comercial. Desde então o agronegócio tem sido relevante para a economia do Brasil. A 

agricultura emprega cerca de 20% da mão de obra ativa do país, gerando empregos e diversas obras. 

A atividade agrícola abastece o mercado interno e o externo, produzindo cerca de 25% da renda das 

exportações nacionais, além de fornecer matéria-prima para a indústria. 

 

PECUÁRIA NO BRASIL 
 

A pecuária no Brasil iniciou-se na região Nordeste, mas, em virtude da seca extrema, migrou 

para as regiões Sudeste e Sul do país. Nos dias de hoje, a produção concentra-se especialmente nas 



regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A criação de caprinos concentra-se no Nordeste. A criação de 

ovinos concentra-se no Sul e Nordeste. Os suínos e aves concentram-se no Sudeste e Sul do país. A 

criação bovina, por sua vez, concentra-se no Centro-Oeste, especialmente no estado do Mato 

Grosso. 

 

* Pecuária na região Centro-Oeste 

Há quatro décadas, o Brasil possuía um rebanho bovino com menos da metade do que 

possui atualmente. A produção não era capaz de suprir a demanda interna, bem como não era 

expressiva no mercado externo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

Brasil possui o segundo maior rebanho bovino do mundo. No ano de 2017, o país contava com 

cerca de 226 milhões de cabeça de gado, correspondendo a 22,64% do total mundial. A pecuária 

ganhou um novo cenário e hoje é capaz de atender não só o mercado interno, como também o 

mercado externo, com carnes de boa qualidade. 

 

*A importância da agricultura e pecuária 

A agricultura e a pecuária são atividades extremamente importantes não só para a economia, 

mas para a sociedade como um todo. A agricultura permitiu a fixação do homem em um lugar e sua 

posterior aglomeração em comunidades. A agricultura oferece o alimento, abastecendo o mercado 

interno e externo, e também matéria-prima para diversas produções industriais. O agronegócio é 

hoje uma das principais frentes da economia. Contudo, é válido ressaltar que o advento da prática 

agrícola trouxe também diversos problemas ambientais, visto que, para viabilizar a atividade, são 

necessárias áreas desmatadas, causando desiquilíbrio ecológico e perda de biodiversidade. 

*Agricultura e desenvolvimento sustentável: 

A pecuária é também uma importante atividade do setor primário e tem ganhado cada vez 

mais espaço na economia. A domesticação de animais e sua criação para fins comerciais são 

algumas das atividades mais importantes da economia brasileira, por exemplo. A pecuária produz 

não só alimentos de origem animal, como também matéria-prima para indústrias têxteis e de outros 

subprodutos. Assim como a agricultura, a realização da pecuária também requer áreas sem 

cobertura vegetal e irrigação, o que causa desequilíbrios ambientais. 

 

* Extrativismo 

O Extrativismo consiste na atividade de extrair os recursos naturais que a Terra oferece por 

meio da coleta manual ou de máquinas. 

Trata-se da atividade econômica mais antiga do ser humano, quando este era nômade, sendo 

praticada até a atualidade. 

 

* Tipos de Extrativismo 

 

Existem três tipos de extrativismo: vegetal, mineral e animal. 

 

 



* Extrativismo Vegetal 

 
Mulheres quebram o coco do babaçu 

 

O extrativismo vegetal consiste em recolher frutos, madeira e raízes da natureza. Também é 

possível retirar resinas e o látex de certas espécies de árvores que serão transformados em ceras e 

borracha, respectivamente. 

É preciso não confundir a agricultura com o extrativismo vegetal. Este é praticado em 

espécies de plantas que crescem na natureza de forma espontânea e não foram cultivadas pelo ser 

humano. 

• Extrativismo Mineral 

 
Aspecto de uma mina de minério de ferro no Pará 

 

O extrativismo mineral é a atividade econômica que extrai minérios do solo, dos rios e dos 

mares. Os mais importantes são ferro, petróleo, manganês, bauxita, níquel, além da prata e do ouro. 

A extração de minério, atualmente, é altamente mecanizada e sua exploração deixa marcas 

profundas na região onde acontece. Muitas vezes, a paisagem natural não é mais recuperada o que 

tem consequências drásticas para a população e para a natureza. 



* Extrativismo Animal 

 
Aspecto da captura do atum na ilha da Madeira, em Portugal 

 

O extrativismo animal se resume na caça e na pesca. Por motivos econômicos, a caça à 

animais silvestres é proibida em vários países. 

No Brasil, somente está permitida a caça às comunidades tradicionais como os indígenas e 

regiões onde é considerada a única forma de obter proteína animal. No entanto, a pesca ainda é 

largamente praticada, especialmente por países em que os peixes são a base da alimentação como o 

Japão, Noruega, Suécia, Finlândia, etc. 

 

*Extrativismo no Brasil 

A atividade extrativista é extremamente importante para a economia brasileira, pois o 

minério de ferro e o petróleo é um dos grandes produtos de exportação no país. 

Também o extrativismo é vital para comunidades na Amazônia e no Nordeste, pois elas 

dependem diretamente do extrativismo vegetal para a sobrevivência. 

 

 

6) Explique a diferença entre agricultura comercial e agricultura familiar. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7) Aponte dois exemplos da importância da agricultura para o Brasil. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8) Escreva uma frase caracterizando a atividade pecuária, utilizando as seguintes palavras chaves:  

Brasil – rebanho – mundo – bovinos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 



9) O que é atividade extrativa? Como ela pode ser dividida? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

10) Cite uma atividade extrativa: mineral, vegetal e animal. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

ORIENTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO NO ESPAÇO GEOGRÁFICO 
 

FONTES: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/orientacao-e-localizacao-pontos-cardeais-e-outras-

referencias.htm 
https://escolakids.uol.com.br/geografia/instrumentos-de-localizacao.htm 

 

Localizar-se, estabelecer caminhos e orientar-se para seguir a direção certa: isso sempre 

acompanhou a história do homem na Terra. O que mudou, ao longo do tempo, foram os recursos 

(equipamentos, instrumentos), as características do espaço geográfico e, por consequência, os 

referenciais para localização e para orientação. 

Dependendo das características do espaço geográfico, dos aspectos culturais dos povos, da 

disponibilidade de equipamentos, recursos, como plantas e mapas, e dos referenciais, a maneira de 

orientar-se e localizar-se variam. Pode-se localizar tomando por base referenciais como ruas, 

construções, estradas, rios, etc (situação comum à maioria das pessoas), ou por meio de 

conhecimentos geográficos, tais como: interpretação de plantas e mapas; domínio de noções sobre 

coordenadas geográficas - latitude e longitude -, manuseio e leitura de equipamentos, como GPS, 

bússola. 

 

A rosa-dos-ventos 
 

 É uma figura nos quais estão presentes: 

Os pontos cardeais: Norte (N), sul (S), Oeste (O, ou West, em inglês) e Leste ou Este (L ou E); 

Os pontos colaterais: Noroeste (NO), nordeste (NE), sudoeste (SO) e sudeste (SE); 

Os pontos subcolaterais, és-nordeste (ENE), nor-nordeste (NNE), su-sudeste (SSE), és-sudeste 

(ESE), oés-sudoeste (OSO), su-sudoeste (SSO), nor-noroeste (NNO), oés-noroeste (ONO); 

 

Os intermediários. 

Esses são os pontos que facilitam a orientação na superfície terrestre. A noção a respeito 

desses pontos de orientação é fundamental para estabelecer os deslocamentos aéreos e marítimos, 

por exemplo, ou em locais onde não há estradas, como regiões desérticas e áreas florestais. 

É fundamental também para manusear e utilizar plantas e mapas, determinando-se, por 

exemplo, a localização de cidades, estados, regiões, países, continentes, oceanos, tomando-se por 

referência um certo local ou elemento: ao afirmamos que o estado de Tocantins está ao norte de 

Goiás, tomamos como referência este último estado. 

 

 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/instrumentos-de-localizacao.htm


As estrelas do céu 
 

Sem equipamentos é possível orientar-se por alguns astros. Os astros sempre tiveram um 

papel importante na orientação de homens e mulheres ao longo da história, em particular nos 

deslocamentos de longa distância. Somente mais recentemente, no decorrer do século 20, com o 

avanço tecnológico mais acelerado, é que equipamentos, como o GPS, passaram a dispensar, 

praticamente, os astros na orientação. 

No entanto, precisamos pensar que observar o céu numa noite sem nuvens - sobretudo, longe 

de uma grande cidade, atentar para a sequência das fases da Lua com o passar das semanas, apreciar 

um nascer ou um pôr-do-Sol são momentos de contemplação da natureza benéficos para o corpo e 

para o espírito, além de serem uma oportunidade para conhecermos/entendermos mais sobre o 

mundo que nos cerca e despertar nosso o interesse pelo estudo de uma série de aspectos que cercam 

a existência do nosso planeta e demais astros do Universo, além da nossa própria existência. 
 

MAS ATENÇÃO! Nunca olhe diretamente para o Sol, pois isso pode causar danos aos olhos, 

inclusive, cegueira. 

 

Orientação pelos astros 

A orientação pelos astros depende de uma série de condições que estão relacionadas, por 

exemplo, à situação do tempo atmosférico (é preciso que o céu esteja limpo), à localização do 

observador no planeta Terra - distância em relação à linha do Equador -, à época do ano, e sem a 

utilização complementar de equipamentos astronômicos, essa orientação não será totalmente 

precisa. Trata-se de uma orientação aproximada. 

A orientação pelo Sol está baseada no seu movimento aparente - é a Terra que gira em torno 

do seu próprio eixo (movimento de rotação da Terra), e é por isso que afirmamos ser um 

movimento aparente. Esse astro aparece, não exatamente na mesma posição, que varia no decorrer 

do ano, mas de um mesmo lado, que é o Leste (oriente), e põe-se no lado oposto, o Oeste (ocidente). 

Determinando-se um lado, no nascer ou pôr-do-sol, pode-se, de modo aproximado, utilizar os 

pontos de orientação e, a partir daí, orientar-se. 

É comum afirmar-se que a orientação pela Lua somente pode ser à noite. O geógrafo e 

astrônomo Paulo Henrique Sobreira destaca que "independente da fase da Lua e do horário, ela 

sempre surge no lado Leste e desaparece no lado Oeste. Os horários de nascer e ocaso da Lua 

variam principalmente de acordo com suas fases. Na Lua Cheia, por exemplo, em uma dada 

localidade, ela nasce por volta das 18h (...) e se põe próximo às 6h. No dia seguinte, o nascer e o 

ocaso ocorrerão cerca de 50 minutos mais tarde para aquela mesma localidade. Dessa forma, a Lua 

pode ser vista também durante o dia, principalmente nas fases de Crescente e Minguante." 

 

Cruzeiro do Sul 

A orientação por outras estrelas (o Sol é uma estrela) também é possível, mas é necessário, 

como afirma Sobreira, que se tenha uma noção básica de entendimento de carta celeste, inclusive 

para auxiliá-lo na observação. No caso do Brasil, inclusive para a porção do nosso território que se 

encontra no hemisfério Norte, é possível orientar-se pelo Cruzeiro do Sul, uma constelação que é 

vista em quase todas as noites do ano. A partir de algumas relações baseadas nessa constelação, é 

possível determinar, aproximadamente, o ponto Sul. A Estrela Polar, visível no hemisfério Norte, 

pode ser utilizada para a determinação aproximada do ponto Norte. 

 

Bússola  

A bússola é um dos mais antigos instrumentos ainda utilizados pelo homem. Não se sabe ao 

certo onde ela foi inventada, mas acredita-se que os chineses tenham sido os responsáveis. Ela 

funciona a partir da atração de seu ímã para com o sul magnético do planeta, que corresponde ao 

norte geográfico. Dessa forma, ela estará sempre apontando em direção à região norte do globo, 



auxiliando navegantes e outros tipos de aventureiros a não se perderem. O uso da bússola, apesar de 

muito importante, vem caindo em desuso. Isso porque ela mostra-se bastante imprecisa quando está 

perto de objetos magnéticos ou elétricos e, dependendo da região onde estiver, ela para de 

funcionar. Outro problema é que, de acordo com alguns geólogos, o polo magnético da Terra vem 

lentamente se alterando, deixando as bússolas cada vez menos precisas.  

 

GPS 

O GPS – abreviação para a expressão Global Positioning System, que significa “Sistema de 

Posicionamento Global” – é um aparelho pequeno que, graças ao apoio de mais de 20 satélites e das 

coordenadas geográficas, é capaz de indicar e localizar qualquer ponto da superfície terrestre. Trata-

se, portanto, do mais moderno dos aparelhos de localização inventados pelo homem. Esse 

importante instrumento foi inventado na década de 1960, durante a Guerra do Vietnã, e, desde 

então, vem se aperfeiçoando cada vez mais. Além de fornecer a localização, o GPS também 

funciona como memorizador de rotas, indicador de hora e velocidade do deslocamento,  informa a 

altitude em que nos encontramos, entre outras funções. 
 

11) Complete com os pontos Colaterais. 

 

 

Entre o oeste e o norte, há o ponto colateral _________________ 

 

Entre o oeste e o sul, há o ponto colateral __________________. 
 

Entre o leste e o sul, há o ponto colateral __________________.  
 

Entre o leste e o norte, há o ponto colateral ________________. 
 

 

12) A necessidade de orientação no espaço terrestre esteve presente na humanidade desde as 

sociedades primitivas. A observação de corpos celestes foi a base para a elaboração de técnicas 

simples de localização, muito usadas desde a antiguidade. Embora tais técnicas não tenham sido 

totalmente abandonadas, atualmente dispõe-se de sofisticada tecnologia, sendo possível a uma 

pessoa, com um instrumento do tamanho de um telefone celular, obter quase que instantaneamente, 

a latitude e a longitude do ponto onde se encontra.  
 

Com referência aos recursos utilizados pelo homem para se localizar no espaço terrestre e ao seu 

conhecimento acerca da posição e da movimentação da Terra no Sistema Solar, marque V ou F. 

(  ) O Sol nasce sempre no mesmo ponto do horizonte (Leste), o qual convencionou-se chamar de 

nascente. 

(  ) Ao contrário do que ocorre com a utilização de outros meios, do uso da bússola é uma forma 

precisa de orientação. 

(  ) A Lua, assim como o Sol, nasce a Leste e põe-se a Oeste, permitindo o estabelecimento dos 

pontos cardeais, de forma aproximada.  

(  ) O uso da constelação do Cruzeiro do Sul como forma de localização só é possível no Hemisfério 

Sul. 

 

 
 



13) A orientação pelo Sol está baseada no seu movimento aparente – é a Terra que gira em torno do 

seu próprio eixo (movimento de rotação da Terra), é por isso que afirmamos ser um movimento 

aparente. Esse astro aparece, não exatamente na mesma posição, que varia no decorrer do ano, mas 

de um mesmo lado (leste), e põe-se no lado oposto (Oeste). Com base nessas informações e 

observando o desenho abaixo, marque a alternativa CORRETA: 

 

A) Considerando que o Sol nasce no ponto 4, entre os pontos 2 e 3 

temos o ponto Sudoeste.  

B) Considerando que o Sol nasce no ponto 4, entre os pontos 1 e 4 

temos o ponto Sudeste.  

C) Considerando que o Sol nasce no ponto 4, entre os pontos 1 e 3 

temos o ponto Nordeste 

D) Considerando que o Sol nasce no ponto 4, no ponto 1 temos o 

ponto cardeal Norte. 

 

 

14) Observe com atenção o desenho a seguir. Considerando a posição do sol no desenho, se a bola 

for chutada do centro em direção aos pontos A, B e C respectivamente, as direções percorridas 

serão: 

 

 

 

A) oeste, sul, sudeste  

B) leste, sul, sudoeste  

C) sul, leste, noroeste 

D) leste, norte, noroeste 

 

 

15) Considerando a escola como ponto de referência, localize os pontos indicados, utilizando 

somente as noções de: Acima; Abaixo; Direita e o Esquerda. Podemos dizer que: 

 

 
 

A) O teatro localiza-se a _____________________ da escola.  



B) O estádio de futebol localiza-se a ____________da escola.  

C) A lanchonete localiza-se a __________________ da escola. 

D) A igreja localiza-se a ______________________ da escola. 

 

Observe a MESMA ilustração e complete as questões a seguir. Considerando a escola como ponto 

de referência, localize os pontos indicados, utilizando somente os pontos cardeais. 

A) O estádio de futebol localiza-se a __________ da escola 

B) A igreja localiza-se a ___________ da escola.  

C) O teatro localiza-se a __________ da escola.  

D) A lanchonete localiza-se a ___________ da escola. 

 
 

16) Observe a imagem abaixo e depois leia o texto a seguir com atenção. 

 
 

29/11/2007 - 09h30 Google testa sistema localizador para celular sem GPS da France Press, em 

Nova York. Com um telefone celular com conexão à internet, mesmo sem o sistema GPS 

(posicionamento global por satélite), o Google pode localizar a área em que uma pessoa está, 

graças à antena do aparelho. No blog da empresa, anuncia-se que a função, batizada de  "My 

Location" permite localizar nos mapas do Google o lugar onde um determinado celular se 

encontra, com uma margem de erro de 1.000 metros. Segundo o jornal "The New York Times", o 

Google registrou as localizações das antenas, graças a dados enviados por usuários de telefones 

com GPS que se conectam à Internet, o que permitiu apontar suas posições em um mapa.    

 

O que é GPS? Como ele facilita a vida das pessoas? Comente. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 


