
ATIVIDADES 

1. Marque as afirmações a seguir como verdadeiras (v) ou falsas (f). 

a) (  ) Cada sociedade humana produz sua história enquanto faz aparecer seu espaço geográfico. 

b) (  ) A paisagem mostra a história da população que ali vive. 

c) (  ) Chegamos a um ponto em que a paisagem humanizada não pode mais ser mudada. 

d) (  ) Só podemos chamar de paisagem aquilo que podemos ver. 

e) (  ) O ser humano utiliza a natureza, transformando e modelando novas paisagens. 

 

2. Nomeie as figuras abaixo com a opção abaixo correspondente: 

Imagem de Satélite – Planta – Globo Terrestre – Mapa – Planisfério – Cartas Portulanas – Fotografias Aéreas 

 
3. Complete as frases com as palavras correspondentes: 

Equador – Pólos – Equador - Meridianos – Meridiano de Greenwich - Paralelos 

a) Linhas imaginárias na horizontal traçadas na mesma direção do ___________________. 

b) Linhas imaginárias que passam pelos dois pólos: ______________________. 

c) Meridiano de origem das medidas de longitude: _______________________. 

d) O maior paralelo é o ______________________. 

e) Os _____________________ possuem tamanhos diferentes. 

f) Pontos nos quais o eixo imaginário toca na superfície da Terra: _________________. 

g) Todos os _____________________ têm o mesmo tamanho. 

 

4. Leia o fragmento a seguir: “São mapas que representam a produção do espaço econômico, isto é, as 

atividades econômicas de uma determinada área, bem como a distribuição de dados estatísticos, por exemplo: 

a receita financeira dos estados brasileiros, o índice de População Economicamente Ativa (PEA) de uma 

região etc.”. A que tipo de mapa se refere o fragmento? Por quê? 

 

5. Ao analisarmos um mapa do Brasil que tem como tema a Distribuição da População por estado, podemos 

verificar que a concentração populacional nos estados da região Sudeste – como São Paulo e Rio de Janeiro – 

é bem mais elevada que nos estados da região Norte – como Roraima e Amapá. Nesse caso, que tipo de mapa 

demonstra estas informações? 

a) (   ) físico b) (   ) demográfico c) (   ) histórico d) (   ) econômico 
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6. Observe a sequência a seguir e responda: 

 

a) O que a imagem representa? 

b) Que elementos da paisagem podemos perceber nestes três momentos? 

c) Descreva três elementos naturais e três elementos culturais ou humanizados vistos na imagem: 

d) A paisagem natural se torna uma paisagem humanizada no momento em que a ação humana a modifica, 

adicionando a ela elementos artificiais ou culturais para suprir suas necessidades. Que tipo de alterações são 

vistas nesta imagem? 

e) Que motivos levaram as pessoas a transformarem a paisagem natural do momento A na atual paisagem 

representada pelo momento C? 

 

7. A respeito da representação do espaço geográfico nos mapas, avalie as proposições a seguir: 

I) (  ) Os mapas são instrumentos de comunicação e servem para representar graficamente uma dada área do 

espaço terrestre. 

II) (  ) O objetivo dos mapas e cartogramas é representar com fidelidade todas as informações presentes na 

superfície terrestre escolhida. 

III) (   ) Os mapas temáticos recebem esse nome porque são classificados de acordo com a temática específica 

que pretendem representar. Assim sendo, um mapa pode ter como tema: fronteiras e limites, a distribuição da 

população, o modelado do relevo e outros. 

Marque a opção que corresponda, na devida ordem, ao acerto ou erro de cada uma: 

a) (   ) F, V, V b) (   ) V, V, F c) (   ) V, F, V d) (   ) V, V, F 

 

8. Um _________é um profissional dedicado à cartografia e à produção de mapas, locais, regionais ou globais, 

da Terra ou da lua, inclusive dos outros planetas. Assinale a opção que preenche corretamente a lacuna: 

a) (  ) Biólogo b) (  ) Carteiro c) (  ) Cartógrafo d) (  ) Geógrafo 

 


