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ASSUNTO: Orientação no Espaço 
Geográfico – Percurso 5. 

6° ANO – Geografia – Ricardo Chaves  

 
RESOLUÇÃO 

 

01. 

 
 
A Rosa dos Ventos é um instrumento antigo utilizado para auxiliar na localização relativa, isto é, como um ponto 
posiciona-se em relação a outro. Ela também serve de referência para localização em mapas e cartas. Ela é 
composta pelo que chamamos de pontos cardeais, que são as diferentes orientações para onde apontam as 
diferentes direções. 

 
02. Maria está ao norte e Lucas está ao Sul. 

No caso do exercício, você deve girar a rosa dos ventos de modo que ela fica com o Oeste para cima, como na 
imagem a seguir. 

            
 

03. a) 1: Sul; 2: Norte; 3: Oeste. 
b) Sudeste. 
 
Nesse exercício, você deve posicionar a rosa dos ventos com o leste voltado ao ponto 4 como na imagem a seguir. 
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04. O deslocamento será feito no sentido Nordeste a Sudoeste. 
 
05. a) Praça. SUL  

b) Farmácia. NORTE 
c) Escola. SUDOESTE 
d) Correio. NORDESTE 

 
06. Ela é composta por uma agulha magnetizada, colocada num plano horizontal e suspensa pelo seu centro de 

gravidade, de forma que possa girar livremente, e que orienta-se sempre em direção próxima à direção norte-sul 
geográfica. 
Assim, tem a ponta destacada (geralmente em vermelho), indicando o sentido que leva ao polo norte geográfico 
da Terra. 
A bússola é sem dúvida o instrumento mais conhecido da Era dos Descobrimentos, pois foi provavelmente o mais 
importante. Indicando sempre o sentido norte geográfico. Tal instrumento constituiu-se indispensável a todo e 
qualquer navegador. 
O uso da bússola para fins precisos requer que se tenha em mãos também um mapa cartográfico que indique a 
correção a ser feita na leitura bruta da bússola a fim de se localizar o norte geográfico corretamente. Tal correção 
deriva não apenas do fato dos polos magnéticos e geográficos não coincidirem precisamente, mas também devido 
à leitura da bússola ser diretamente influenciada pelas condições ambientais locais – a exemplo pela grande 
presença de material ferromagnético no solo. As cartas de navegação normalmente apresentam tal informação 
sob o nome de "declinação magnética" do local. 

 
 


