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ASSUNTO: Localização no Espaço Geográfico. 
A representação gráfica do relevo. 

6° ANO – Geografia – Ricardo Chaves  

 
Lista 02 – Gabarito 

 

01. Os paralelos são os eixos que circundam imaginariamente o planeta no sentido horizontal. Quando 
os cartógrafos representam o globo terrestre, traçam circunferências paralelas a essa linha, ou seja, 
linhas que circulam a Terra paralelamente ao Equador. Por causa da forma da Terra, os paralelos 
diminuem à medida que se afastam da linha equatorial e se aproximam dos polos. 
 

Nomes dos paralelos: 
1 – LINHA DO EQUADOR 
2 – CÍRCULO POLAR ÁRTICO; 
3 – TRÓPICO DE CÂNCER; 
4 – TRÓPICO DE CAPRICÓRNIO; 
5 – CÍRCULO POLAR ANTÁRTICO. 

 
02. a)  

PONTO LATITUDE LONGITUDE 
A 15° Norte 45° Oeste 
B 15° Norte 15° Oeste 
C 30° Norte 30° Oeste 
D 45° Sul 45° Oeste 
E 30° Sul 15° Oeste 
F 30° Norte 15° Leste 
G 15° Norte 30° Leste 
H 30° Sul 45° Leste 
I 0° (Linha do Equador) 15° Leste 
J 15° Sul 15° Leste 
L 15° Sul 30° Oeste 
M 30° Sul 0° (Meridiano de Greenwich) 

 
03. 24 satélites artificiais giram em torno da Terra enviando sinais para qualquer aparelho que possa 

recebê-los. Cada satélite artificial dá duas voltas por dia no planeta. A qualquer hora há, pelo menos, 
três satélites artificiais visíveis para os aparelhos de GPS em qualquer ponto do planeta. 
A tecnologia do GPS é utilizada em diferentes segmentos do cotidiano, como o rastreamento do 
transporte de mercadorias, navegação em mar aberto, agricultura de precisão, uso de aplicativos de 
transporte e até mesmo em atividades esportivas. 

 
04. a) REPRESENTAÇÃO EM CURVAS DE NÍVEL. 

b) A distância ou intervalo entre as linhas recebe o nome de equidistância. Trata-se da variação de 
altitude entre as linhas de curvas de nível. 

c) Representar graficamente o relevo, dando origem ao mapa topográfico – uma representação 
detalhada da superfície terrestre, que mostra elementos naturais (relevo, rios) e elementos 
culturais (estradas, edificações, campos de cultivo). 

 
05. a) PERFIL TOPOGRÁFICO. 

b) O perfil topográfico em questão indica a presença de dois morros com declive acentuado. No caso 
da agricultura nesse ambiente, a retirada da vegetação para o plantio pode colaborar com a perda 
de solo na encosta a partir da maior velocidade da água. O mesmo pode ocorrer com a construção 
de casas. Construir casas ou plantar em encostas de morros pode provocar deslizamento de terra. 
Portanto, NÃO é possível utilizar o terreno com essa finalidade sem prejudicar a vida dos 
moradores ou causar problemas ambientais. 

 
06. a) BLOCO-DIAGRAMA 

b) O bloco-diagrama não ilustra elementos humanos, como estradas, espaços urbanos ou áreas de 
plantio. 

c) O bloco-diagrama é uma representação gráfica elaborada em perspectiva que mostra determinada 
área da superfície da Terra nas três dimensões: comprimento, largura e altura. A elaboração do 
bloco-diagrama baseia-se em mapas da área que se deseja representar e tem a vantagem de 
reproduzir com grande fidelidade seu aspecto real. 


