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01. O que significa o termo orientação no espaço geográfico? Destaque a importância de um ponto de 

referência. 
 
02. Quais são as principais formas de orientação? 
 
03. Independente do local em que um observador esteja é possível ver as mesmas constelações? 
 
04. Explique como ocorre o movimento aparente do Sol. 
 
05. Qual é a diferença entre o norte geográfico (norte verdadeiro) e o norte magnético? 
 
06. Observe as zonas térmicas abaixo. 
 

 
Como que as zonas térmicas se formaram? 

 
07. O que significa o termo hemisfério? Apresente os hemisférios da Terra. 
 
08. Observe as imagens abaixo. 
                                             Imagem 1                                     Imagem 2 
 

 
Identifique as imagens acima. 
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09. O que as latitudes e longitudes representam individualmente? 
 
10. Destaque a importância das coordenadas geográficas. 
 
Gabarito 
 
01. A orientação é a ação e o efeito de orientar. Refere-se ao ato de colocar algo numa determinada posição 

relativamente aos pontos cardeais, informar alguém quanto aquilo que ignora e deseja saber ou dirigir e 
encaminhar alguém ou algo em direção a um determinado local ou lugar. 
O ponto de referência é o local próximo ao desejado. Indica a direção correta, aproximada. 

 
02. Podemos nos orientar por meio de elementos e instrumentos de orientação.  

Os elementos: Sol, Lua, árvores, rios, montanhas e outros. 
Os instrumentos: sextante, astrolábio, bússola, GPS, mapas e outros. 

 
03. Cada hemisfério é possível ver um conjunto de estrelas. No Hemisfério Sul vemos tradicionalmente o 

Cruzeiro do Sul. No Hemisfério Norte é possível ver a Ursa Maior e Ursa Menor. 
 
04. O movimento aparente do Sol ocorre devido o movimento de rotação da Terra. A Terra gira de oeste para 

leste. Aparentemente o Sol todos os dias realiza um movimento de leste para oeste (nascer e pôr do Sol).  
 
05. O norte geográfico resulta do movimento de rotação da Terra, enquanto o norte magnético é o resultado 

do campo magnético gerado pelo movimento do metal fundido do núcleo externo em torno do núcleo 
metálico sólido da Terra. Uma agulha imantada aponta sempre para o polo norte magnético e, de modo 
aproximado, para o norte geográfico. O ângulo entre o norte magnético e o geográfico reflete a declinação 
magnética do lugar e varia geralmente de 20 a 30 graus.  

 
06. As zonas térmicas se formam a partir do movimento de translação que em certo momento o Sol concentra 

na Linha do Equador, ora no Trópico de Câncer, ora no Trópico de Capricórnio. As zonas polares possuem 
pouca concentração solar devido a sua posição (extremidades).  

 
07. O hemisfério significa a metade da esfera. A Terra possui quatro hemisférios: Sul, Norte, Oriental (leste) e 

ocidental (oeste). 
 
08. Imagem 1: longitudes 

Imagem 2: latitudes 
 
09. As latitudes apresentam as zonas térmicas representado os climas mundiais (movimento de translação). As 

longitudes apresentam os meridianos que representam os fusos horários (movimento de rotação). 
 
10. As coordenadas geográficas servem para descrevermos a localização de qualquer ponto da superfície 

terrestre. As Coordenadas Geográficas formam um sistema de localização que se estrutura através de 
linhas imaginárias, traçadas paralelamente entre si nos sentidos norte-sul e leste-oeste, medidas em 
graus. 

 
 


