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CARTOGRAFIA (Lista de 16 a 27-03) 6º ANO – GEOGRAFIA – HÉRCULES NUNES  

 
Gabarito 

 
Leitura do percurso 07 (Livro Expedições Geográficas, p. 52 a 59) 
Responder as questões a seguir. 
 
01. O que é Cartografia? E qual sua importância? 

 

A cartografia é a ciência da representação gráfica da superfície terrestre, tendo como produto o 
mapa. Ou seja, é a ciência que trata da concepção, produção, difusão, utilização e estudo dos 
mapas. 

 
02. Qual é o produto da Cartografia? 
 

Os mapas. 
 
03. O que é um Mapa? (explique sua importância) 
 

Os mapas correspondem a uma representação gráfica de um espaço real, em uma superfície plana, 
como um papel. Em um mapa é possível representar diferentes lugares do planeta, partindo do 
particular como um bairro, cidade ou estado e geral como um país, continente ou o mapa mundi. 

 
04. Quais são os principais elementos dos mapas?  
 

O título (e, às vezes, o subtítulo), a fonte, as legendas, a escala, as coordenadas geográficas, a rosa 
dos ventos (orientação) e a localização. 

 
05. Explique a importância de cada um dos elementos de um mapa. 
 

O título do mapa indica o tema ou assunto; 
A escala representa a proporção matemática entre a área real e a sua respectiva representação 
cartográfica; 
A legenda identifica o significado atribuído aos símbolos presentes nos mapas; 
A Rosa dos Ventos serve para a orientação; 
Localização – De qual local se trata a representação do espaço. 
Fonte de um mapa: importância – Indica a origem do mapa ou cartógrafo ou a instituição que o 
elaborou 

 
06. Diferencie o croqui de um mapa. 
 

Croqui é um primeiro esboço sem rigor técnico de uma determinada área ou de um projeto 
arquitetônico. Um croquis (palavra francesa eventualmente aportuguesada como croqui ou traduzida 
como esboço ou rascunho). Enquanto o mapa exige auxílio de uma ciência, a cartografia. 

 
07. Leia o texto da página 59 do seu livro didático (Sensoriamento remoto no Brasil e responda as 

questões a, b e c. 
a) Explique como pode ser entendida a técnica do sensoriamento remoto. 

 

O sensoriamento remoto é uma tecnologia de obtenção de imagens e dados da superfície 
terrestre através da captação e registro da energia refletida/emitida pela superfície sem que haja 
contato físico entre o sensor e a superfície estudada (por isso é chamado de remoto). 

 
b) Para que serve o sensoriamento remoto? 

 

Com imagens de satélites podemos obter informações sobre o relevo, vegetação, ocupação 
urbana, recursos hídricos e muito mais, além de visualizar mudanças ocorridas na superfície ao 
longo dos anos. 

 
c) Quando foi cunhada a expressão sensoriamento remoto e como ela se popularizou? 

 

A expressão, sensoriamento remoto, foi cunhada e se popularizou na década de 1960, graças a 
Era Espacial, inaugurada com o lançamento do Satélite Sputinik I. 
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08. Evidencie duas vantagens e duas desvantagens para a representação da Terra em um globo 
terrestre e em um planisfério. 

 

Globo - É a representação mais aproximada do nosso planeta, na sua forma esférica. No entanto, 
não nos permite ter uma visão de todos os países ao mesmo tempo e é difícil de transportar. 
Planisfério - É um mapa plano, onde podemos observar de forma global, a constituição da terra de 
uma única vez e fazer comparações entre os continentes. A dificuldade é que os planisférios geram 
distorções das áreas representadas. 

 
09. Reproduza em uma folha avulsa um mapa do Brasil e identifique numa legenda, utilizando símbolos 

cartográficos, a principal riqueza de pelo menos 08 estados a sua escolha e o Distrito Federal. 
 

Resposta pessoal, já que se trata da elaboração de um mapa. 
 
10. Em uma folha avulsa, elabore um croqui do seu quarto, inclua os principais móveis (cama, armário, 

guarda-roupas, escrivaninha e outros. 
 

Resposta pessoal, já que se trata da elaboração de um croqui. 
 


