
A impressão deste material não é obrigatória. 

ASSUNTO: Orientação no Espaço 
Geográfico – Percurso 5. 

6° ANO – Geografia – Ricardo Chaves  

 
Prezado (a) estudante. Para responder as questões a seguir, você precisa ler o percurso 5. Todas as questões 

servirão para orientar os seus estudos e estas serão corrigidas em sala de aula em breve. 
 
Um abraço. 

Prof. Ricardo Chaves 
 
01. Cite os nomes dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais na rosa dos ventos a seguir. 
 

 
 

 
02. Analise a imagem a seguir. 
 

 

 
 

As pessoas acima estão observando o pôr-do-sol. Levando em consideração os pontos cardeais, indique a posição 
de Maria e Lucas com relação a Rafael. 

 



A impressão deste material não é obrigatória. 

03. 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, e põe-se no lado 
oposto.  

 
Com base nessas informações, observando o desenho abaixo e considerando que o Sol nasce no ponto 4, 
responda. 

 

 
 

a) Quais sãos os pontos representados pelos números 1, 2 e 3 respectivamente? 
b) Qual é o ponto colateral localizado entre os números 1 e 4? 

 
04. Observe a planta da cidade de João Pessoa 

 

 
 

Esse mapa apresenta uma trajetória, assinalada em linha reta, entre o Hotel Tambaú (Ponto A) e o Estádio José 
Américo (Almeidão – Ponto B). Partindo-se do ponto A para o ponto B, o trajeto ocorre em qual direção? Utilize a 
rosa dos ventos indicada na imagem e fique atento aos pontos colaterais. 
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05. Observe a planta da cidade a seguir. 

 
 

Tendo a estação ferroviária como referência, indique respectivamente a localização dos seguintes pontos: 
a) Praça. 
b) Farmácia. 
c) Escola.  
d) Correio. 

 
06. Explique como é possível a orientação pela bússola e indique a importância desse instrumento no processo de 

orientação no espaço geográfico. 


