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# Reconhecemos os conceitos básicos da ciência 

geográfica 

# Avaliamos as transformações do espaço geográfico 

# Compreendemos o que é a estrutura de uma rede 

geográfica
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01- Assinale, a seguir, a alternativa que melhor indica o conceito atual de
espaço geográfico:

a) Compreende o substrato superficial onde habitam os seres vivos terrestres.

b) Abrange o meio físico da Terra e suas dinâmicas naturais, tais como o clima,
o relevo e a vegetação.

c) É o resultado da interação mediada pelas técnicas entre as práticas
humanas e suas sociedades com a superfície terrestre e seus elementos.

d) É tudo aquilo que pode ser contemplado pela visão em um ambiente
imediatamente próximo.

e) É o “palco” das práticas sociais, caracterizando-se por ser um receptáculo
das ações antrópicas.

3



# Reconhecer os elementos de um mapa

# Entender como se formam as coordenadas geográficas 

Recursos :

Lousa digital
Vídeos
Imagens em ALFA
CROMA
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•ESCALA

•TÍTULO

•COORDENADAS GEOGRÁFICAS

•ORIENTAÇÃO

•LEGENDA

•CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS
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Coordenadas Geográficas são linhas 
imaginárias que cortam o planeta Terra nos 
sentidos horizontal e vertical, servindo para 

a localização de qualquer ponto na 
superfície terrestre.



O meridiano de Greenwich divide
a Terra em dois hemisférios: o
ocidental e o oriental".

Podemos traçar 360 meridianos,
sendo 180 para cada lado do Planeta
(Oeste e Leste).
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Paralelo é todo círculo
paralelo à linha do equador. A
posição dos paralelos é dada em
graus e definida em relação à
linha do equador, em que 0°
representa a linha do equador
sendo 90° Norte ou 90° Sul.

11

https://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_do_equador


A latitude, corresponde a uma coordenada geográfica medida 
em graus, que pode variar de 0º até 90º em direção norte (N) ou sul 

(S).

A longitude, também medida em graus, pode variar 0º e 180º 
para Leste (L) ou para Oeste (O), a partir do meridiano de Greenwich 

(meridiano de grau zero).
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