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ORIENTAÇÃO GEOGRÁFICA 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS I 

1ºEM – GEOGRAFIA FÍSICA – PROF. PROFÃO 

 

Exercício 1. Na sequência você vai encontrar a Rosa dos Ventos. Ela serve para que possamos identificar os pontos de 

orientação geográfica e está dividida em pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. 

 

 

Agora, identifique os pontos de orientações geográficas na Rosa dos ventos acima representadas pelos números 1, 2, 3, 

4 e 5.  

Em sua resposta, siga a seguinte formatação: 

N° X – N – Norte. 

N° Y – ONO – Oeste-Noroeste. 

Exercício 2. Observe o esquema a seguir. 

Com base em seus conhecimentos e no esquema acima, responda: 

a) O rapaz está caminhando em sentido a qual ponto de orientação geográfica? Apresente o nome do ponto e sua sigla. 

b) A árvore (vista pela sua copa) está localizada em qual ponto colateral? Apresente o nome do ponto e sua sigla. 
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Exercício 3. Logo abaixo, você vai observar uma imagem noturna com um lindo luar. 

 

 

Sabendo-se que no exato momento em que essa foto foi tirada os relógios marcavam 2h30, qual a orientação geográfica 

que encontramos no sentido “A”, representado no esquema acima? Apresente o nome e a sigla do ponto de orientação 

escolhido. 

Exercício 4. Analise o desenho a seguir. 

 

 

Alfredo e Genésio, conforme o desenho acima, estão batendo um papo em uma noite com céu totalmente sem nuvens. 

Baseado em seus conhecimentos e no representado na imagem, identifique os nomes e as siglas dos pontos de 

orientação geográfica que podemos encontrar em “X” e “Z”. 
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Exercício 5. Leia o planisfério seguinte. 

 

Agora, com base em seus conhecimentos e no planisfério acima, julgue se as frases a seguir estão corretas ou incorretas. 

Se houver frases incorretas, faça as devidas correções. 

1. O ponto B encontra-se nos hemisférios Norte e Leste. 

2. O ponto F apresenta uma Lat. 50° Sul e uma Long. 0° Leste. 

3. O ponto E está nas coordenadas geográficas Long. 140° Oriental e Lat. 85° Norte. 

4. O ponto C possui uma coordenada geográfica com Lat. 40° Sul e Long. 20° Oeste. 

5. O ponto A está com Lat. 50° Setentrional e Long. 100° Ocidental. 

6. O ponto D apresenta uma Long. 20° Sul e Lat. 10° Leste. 

7. Ponto G está na Long. 160° Poente e Lat. 80° Austral. 

Bons estudos! 
Abração do Profão! 

 


