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Caro(a) aluno(a),

Mais um ano se inicia, agora você está entrando em uma nova fase da sua vida escolar, e um 
novo mundo de descobertas lhe será apresentado. Aproveite bem este momento, pois ele será muito 
importante por toda a sua vida.

Para dar início a esta etapa, o conceito de paisagem será apresentado. A paisagem compõe-se do 
conjunto de objetos naturais e sociais que podemos abarcar com a visão; portanto, é a dimensão do 
espaço geográfico que pode ser diretamente percebida pelos sentidos.

As atividades neste volume sugerem uma reflexão acerca da diferença entre os objetos naturais, 
produzidos por meio das dinâmicas da natureza, e os objetos sociais, resultantes do trabalho humano.

Você aprenderá a localizar-se no espaço geográfico, tendo como referência a rosa dos ventos e o 
sistema de coordenadas geográficas, assim como outros elementos significativos para a localização, 
como uma casa, uma avenida, um bairro, uma cidade... 

Além disso, você também irá se apropriar melhor de uma linguagem utilizada para representar 
o mundo, utilizada não somente pela Geografia como também pelas diversas áreas do saber: os 
mapas. Quais são os elementos que compõem os mapas? Todos os mapas são iguais ou cada um 
deles representa um fenômeno diferente? Existe limite de área para fazer um mapa? Essas e outras 
perguntas surgirão ao longo deste volume e você, com toda certeza, poderá respondê-las.

Aprender exige esforço e dedicação, mas também envolve curiosidade e criatividade, que esti-
mulam a troca de ideias e conhecimentos. Por isso, sugerimos que você participe das aulas, fique 
atento às explicações do professor, faça anotações, exponha suas dúvidas, procure respostas e dê sua 
opinião.

Se precisar, peça ajuda ao seu professor. Ele pode orientá-lo sobre o que mais estudar e pesqui-
sar, como organizar os estudos e onde buscar mais informações sobre um assunto. Reserve todos os 
dias um horário para fazer as tarefas e rever os conteúdos; assim, você evita que eles se acumulem. E, 
principalmente, ajude e peça ajuda aos colegas. A troca de ideias é fundamental para a construção 
do conhecimento.

Aprender pode ser muito prazeroso. Temos certeza de que você vai descobrir isso.

Bom estudo!

Equipe Curricular de Geografia
Área de Ciências Humanas

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

book_GEO-SPFE-2014_5s_CAA_vol1.indb   3 18/07/14   10:15



book_GEO-SPFE-2014_5s_CAA_vol1.indb   4 18/07/14   10:15



Geografia – 5a série/6o ano – Volume 1

5

SiTuAção dE APREndizAGEM 1 
LEiTuRA dE PAiSAGEnS

Para começo de conversa

Você sabe o que é uma paisagem? Agora, que tal fazer o desenho de uma paisagem que você 
conhece? Pode ser aquela que você enxerga através da janela da escola, da casa em que mora, ou, 
ainda, uma paisagem que tenha para você um significado especial. Lembre-se de incluir no seu 
desenho o maior número possível de elementos da paisagem.

!
?
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depois de concluir seu desenho, observe-o atentamente e complete o quadro a seguir.

Sobre os elementos que 
existem na paisagem Elementos naturais Elementos sociais

Quais são eles?

desde quando eles 
existem?

Quais forças os 
produziram e/ou 
os modificaram?

Para que eles foram 
criados?

APRENDENDO A APRENDER

Quais são as paisagens que fazem parte do seu cotidiano, isto é, que você vê todos os dias? 
nelas existem elementos naturais? Eles também foram modificados pelo trabalho humano? 
E elementos sociais, isto é, construídos pelos homens? Cite alguns exemplos.
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As fotografias apresentadas nas páginas 8 e 9 mostram o Largo São Bento, no centro histórico de 
São Paulo, em quatro momentos diferentes da sua história. A primeira foi tirada em 1887, quando 
a cidade ainda era relativamente pequena. A segunda, apenas cinco anos depois, em 1892, quan-
do a cidade apresentava intenso crescimento, principalmente devido ao seu papel no comércio de 
café. na terceira, de 1920, a cidade já estava se firmando como um centro industrial. Finalmente, a 
última foto apresenta uma paisagem mais recente do Largo São Bento.

observe atentamente esse conjunto de imagens e responda às questões a seguir.

1. descreva a paisagem da primeira fotografia.

2. Quais elementos da paisagem sofreram transformação entre 1887 e 1892?

3. na fotografia tirada em 1920, podemos notar a presença de um novo modo de transporte. Qual?

4. descreva o Largo São Bento em 2008. o que mudou na paisagem desde 1887?

book_GEO-SPFE-2014_5s_CAA_vol1.indb   7 18/07/14   10:15



Geografia – 5a série/6o ano – Volume 1

8

Largo São Bento, em São Paulo. a) 1887; b) 1892; c) 1920; d) 2008.

1887
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1920

2008
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As paisagens, assim como as sociedades humanas, transformam-se ao longo da história. 
Você pôde perceber isso analisando as fotografias do Largo São Bento, no centro histórico de 
São Paulo. Agora, vamos analisar as mudanças que ocorreram na paisagem em Essen, cidade 
situada na Alemanha. 

Para iniciar este trabalho, localize a cidade de Essen no mapa político da Europa do atlas 
geográfico escolar. depois disso, observe atentamente a sequência de imagens a seguir.

Cidade de Essen, na 
Alemanha, em três tempos.
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1. Considerando a primeira imagem, responda:

a) Quais eram as características de Essen em 1829?

b) Que elementos se destacam na paisagem?

c) Como esses elementos se relacionam entre si?

2. Considerando a primeira e a segunda imagem, responda:

a) Quais eram as características de Essen em 1867?

b) Que elementos se destacam na paisagem de 1867?

c) o que existe de diferente entre a paisagem de 1829 e a de 1867?
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d) Como os novos elementos se relacionam entre si?

3. Considerando o conjunto de imagens, responda:

a) Quais são as características da Essen contemporânea?

b) Que elementos se destacam na última paisagem?

c) o que existe de diferente entre a última paisagem e as anteriores?

d) Como os elementos presentes na Essen contemporânea se relacionam entre si?
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1. observe a paisagem da cidade do Rio de Janeiro.

A paisagem é constituída por elementos naturais (ou físicos) e elementos sociais (ou humanos). 
Após a observação da imagem, responda às questões:

a) dê exemplos de objetos sociais e objetos naturais que podem ser observados na imagem.

b) os objetos naturais mencionados foram modificados pela ação humana? de que modo? 
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Fotografia aérea do Rio de Janeiro (RJ), Brasil.
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Etapas da produção agroindustrial de laranja.

2. descreva as paisagens a seguir, considerando seus elementos naturais e sociais, e estabeleça 
relações entre elas.
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SiTuAção dE APREndizAGEM 2 
PAiSAGEM E MEMóRiA

Existem diversas formas de estudar as mudanças que ocorrem nas paisagens. uma delas é analisar 
fotografias ou ilustrações que retratam uma determinada localidade em momentos históricos dife-
rentes. outra é perguntar para as pessoas que vivem naquele lugar há bastante tempo sobre as mo-
dificações que nele ocorreram. o texto a seguir, de autoria de Ecléa Bosi, oferece um bom exemplo: 
nele, é a memória das pessoas, sobretudo dos mais velhos, que ilumina as mudanças ocorridas nas 
paisagens da cidade de São Paulo nos últimos decênios. Leia-o com atenção.

!
?

As histórias que ouvimos referem-se, do início ao fim, a velhos lugares, inseparáveis dos eventos neles ocorri-
dos. A casa, o bairro, algumas ruas, em geral o trajeto para a escola e o centro da cidade são descritos de um modo 
dispersivo nas lembranças várias, mas com alguns focos: o Viaduto do Chá, a Catedral, a Rua direita, o Museu 
do ipiranga, o Parque Siqueira Campos, o Teatro Municipal, o Trianon, a Avenida Paulista, a Avenida Angélica, 
o Jardim da Luz, a Cantareira... Esses lugares são descritos sob os vários pontos de vista [...]. Com todos esses 
pontos, poderíamos desenhar um mapa afetivo da cidade: São Paulo era familiar como a palma da mão quando 
suas dimensões eram humanas. Seus velhos habitantes dizem, apontando para a palma da mão: “ali no Gasôme-
tro, ali na Ponte do Bom Retiro, ali na Estação”, como se estivessem vendo tais logradouros, ali adiante... É com 
satisfação que dizem que muitos desses locais “ainda estão lá” [...].

As várzeas tiveram um papel importante na história paulistana. Quando o sr. Amadeu era menino “tinha 
mais de mil campos de várzea [...]. Agora tudo virou fábrica, prédios de apartamentos. o problema da várzea é o 
terreno. Quem tinha um campo de 60 por 120 metros acabou vendendo pra fábrica” [...].

“Se nós vamos procurar na memória quantos jogadores da várzea, de uns 40 anos faz, tinha mais de mil 
jogadores... Hoje não jogam nem 10% daquilo que jogavam naquele tempo, por falta de campo, de lugar. não 
tem onde jogar. Em cada bairro se fazia um campeonato, juntavam dez ou vinte clubes... A gente dizia: “Em que 
parque vamos jogar?” não tinha ainda estádio, era campo livre, ninguém pagava para ver [...]. Quando foi mor-
rendo o jogo da várzea e o futebol de bairro, começou a se concentrar o público nos estádios.”

Essas observações nos mostram a transformação de um esporte popular em esporte de massa. E o despoja-
mento dos bairros de suas várzeas pela indústria e especulação imobiliária transformou a fisionomia de São Paulo, 
afetando para sempre uma dimensão da vida urbana [...].

BoSi, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 447-9.

Após a leitura, converse com seus colegas e seu professor para esclarecer o significado das palavras 
destacadas e também das desconhecidas. Anote os significados no seu caderno.
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o texto apresenta também algumas expressões cujo sentido deve ser esclarecido. um modo de 
fazer isso é procurar todas as palavras que formam a expressão no dicionário e tentar entender qual 
significado elas adquirem no contexto em que foram usadas. Feito isso, escreva o que significa: 

 ● Mapa afetivo da cidade

 ● Esporte popular

 ● Esporte de massa

 ● Especulação imobiliária

 ● Fisionomia da cidade

Será que todos os seus colegas chegaram ao mesmo entendimento? Com o auxílio do professor, 
discuta com seus colegas e, se for necessário, corrija e complete a tarefa que você realizou.
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PESQUISA DE CAMPO

no texto de autoria de Ecléa Bosi, pudemos perceber como paisagens antigas, que já foram 
intensamente transformadas, continuam a existir na memória das pessoas mais velhas. Assim, uma 
forma de sabermos como eram as paisagens na sua cidade ou no seu bairro é entrevistar pessoas que 
vivem nesses lugares há muito tempo.

no entanto, fazer uma entrevista e analisar os seus resultados é bastante trabalhoso. Por isso, 
essa atividade deve ser realizada em grupos.

Roteiro de entrevista

A primeira coisa a fazer é definir, em conjunto com o seu professor, se os grupos vão investigar 
as transformações ocorridas na cidade ou no bairro onde está situada a escola. Se a cidade for muito 
grande, talvez seja melhor a segunda opção. 

depois disso, é hora de trabalhar em grupo na elaboração dos questionários. Lembrem-se de 
que o objetivo é conhecer as mudanças que ocorreram na paisagem. Para isso, é importante que 
vocês perguntem, por exemplo, há quanto tempo a pessoa entrevistada mora na cidade ou no 
bairro, quais as principais transformações que ocorreram e como afetaram a vida dos moradores. 
Mesmo sendo um trabalho em grupo, todos os integrantes deverão, na página 19, anotar as ques-
tões elaboradas. Vocês devem elaborar pelo menos cinco questões. Mas lembrem-se de que, quan-
to mais completo for o roteiro da entrevista, mais informações vocês obterão dos entrevistados!

Coleta de depoimentos

Agora é o momento de realizar as entrevistas. Cada membro do grupo deve entrevistar pelo 
menos cinco pessoas que moram na cidade ou no bairro há pelo menos 20 anos. A primeira coisa 
a fazer é anotar o nome, a idade e a profissão do entrevistado. depois, deve-se aplicar o roteiro de 
questões desenvolvido pelo grupo e anotar as respostas nas páginas 19 e 20.

Relatório de trabalho

Com os resultados das entrevistas, os grupos devem se reunir novamente para elaborar um rela-
tório de trabalho, que será discutido com os demais colegas da classe. Esse relatório deve conter um 
título, um resumo do que foi apreendido sobre as transformações na paisagem com os entrevistados, 
assim como alguns exemplos dessas mudanças.

Para ajudar na elaboração do relatório, conte para seus colegas de grupo o que mais chamou sua 
atenção nas entrevistas. depois, escreva seu relatório na página 21.
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Roteiro de entrevista

Coleta de depoimentos

 ● Entrevistado 1: 

 ● Entrevistado 2: 
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 ● Entrevistado 3: 

 ● Entrevistado 4: 

 ● Entrevistado 5: 
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Relatório de trabalho

Considerando as entrevistas e o relatório produzido por seu grupo, represente, por meio de 
desenhos, pelo menos duas transformações importantes que ocorreram nos últimos anos na pai-
sagem da cidade ou do bairro pesquisado. Faça isso em uma folha avulsa.
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SiTuAção dE APREndizAGEM 3 
AS PAiSAGEnS CAPTAdAS PELoS SATÉLiTES

!
?

Planisfério: imagem noturna de satélite.

Com o auxílio de tecnologias espaciais, como foguetes e satélites, podemos observar aspec-
tos da paisagem do conjunto do planeta. Veja um exemplo, que resulta da montagem de diversas 
tomadas noturnas parciais da Terra. nele, o amarelo destaca as grandes concentrações urbanas, 
o vermelho representa os poços de petróleo e de gás natural e o rosa indica áreas com muitas 
ocorrências de queimadas.
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Para responder às questões a seguir, você vai precisar também de um planisfério político, que 
pode ser encontrado em um atlas geográfico escolar.

1. Em quais áreas do globo há maior concentração de cidades? Por que isso ocorre?

2. Em quais áreas do globo há menor concentração de cidades? Por que isso ocorre?

3. Localize o Japão na imagem de satélite. Em sua opinião, o que a imagem revela sobre esse país?

4. onde se localiza a maior parte dos poços de extração de petróleo e gás natural? Procure explicar 
para que servem esses recursos.

5. onde se localiza a maior parte das áreas de queimada? Com o auxílio de um atlas geográfico 
escolar, identifique a cobertura vegetal dominante nessas áreas.
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Agora, vamos analisar a imagem noturna do Brasil, também obtida por meio de tomadas parciais 
realizadas pelos satélites. desta vez, para responder às questões, você vai precisar de um mapa político 
do Brasil e um mapa das regiões brasileiras, ambos disponíveis no atlas geográfico escolar. Lembre-se 
de que, também neste caso, o amarelo destaca as grandes concentrações urbanas.

Brasil: imagem noturna de satélite.
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1. Em qual região do Brasil existe maior concentração de cidades? Você saberia explicar por que 
isso ocorre? 

2. o que a imagem noturna do Brasil revela sobre o Estado de São Paulo?

3. Qual região do Brasil registra um número menor de grandes concentrações urbanas? Procure 
explicar por que isso ocorre.

4. onde se localizam as maiores aglomerações urbanas da região nordeste?
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SiTuAção dE APREndizAGEM 4 
AS PAiSAGEnS dA TERRA

Para começo de conversa

Para continuar estudando as diferentes paisagens da Terra e suas transformações, você pode 
assistir a dois vídeos que compõem uma série da TV Escola chamada Paisagens do Mundo. 

o primeiro, que destaca algumas paisagens do deserto do Saara, chama-se Tinfou, de frente 
para o deserto – um oásis no Saara. o segundo, intitulado Sounbel, no coração da savana, passa-se na 
savana africana. Antes, você deve localizar o deserto do Saara e a savana em um mapa do continente 
africano, disponível no atlas geográfico escolar.

Sobre cada um desses filmes, você deve produzir um pequeno texto descrevendo o tipo de 
paisagem que eles mostram e o modo de vida das pessoas que neles aparecem.

 ● Filme 1 – Resumo

!
?
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 ● Filme 2 – Resumo

A diversidade de paisagens existentes na superfície da Terra pode ser ilustrada por meio de fotografias 
e imagens recortadas de jornais e revistas.

Com o auxílio do professor, cada grupo poderá escolher uma entre as seguintes regiões do globo 
como objeto de pesquisa.

 ● América do Sul e Central
 ● América do norte

 ● Europa
 ● África

 ● Ásia
 ● oceania

Todos os integrantes do grupo deverão pesquisar imagens urbanas e rurais das regiões selecionadas.

Feito isso, montem um painel de cartolina com as imagens obtidas. no caso das imagens urba-
nas, identifiquem a cidade e o país. no caso das imagens rurais, o tipo de vegetação ou o produto 
cultivado e o país ao qual a área pesquisada pertence. Quando finalizados, todos os painéis devem 
ser expostos para o conjunto da classe.
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                Desafio!

observando os painéis montados pela sua turma, elabore um texto sobre a diversidade das 
paisagens existentes no mundo. Em seu texto, procure dar exemplos de como essa diversidade 
pode ser resultante tanto de elementos da natureza quanto de elementos sociais.
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1. Qual das afirmativas a seguir é verdadeira?

a) os elementos que compõem as paisagens são fixos, isto é, nunca são transformados.

b) os objetos construídos pelo homem fazem parte das paisagens.

c) Todos os elementos de uma paisagem se transformam com a mesma velocidade.

2. Sobre a intervenção humana na superfície da Terra, assinale verdadeiro (V) ou falso (F):

a) Elimina completamente os objetos naturais. (   )

b) Transforma intensamente as paisagens. (   )

c) Torna as paisagens mais humanizadas. (   )
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Situação de aprendizagem 5 
o mundo e SuaS repreSentaçõeS

Para começo de conversa

1. Você conhece o mapa de sua cidade? alguma vez já o utilizou? Se sim, com qual finalidade?

2. por acaso você já desenhou um mapa de orientação para seu colega chegar até sua casa? Faça um 
mapa da escola até sua casa no espaço a seguir.

!
?

3. a maior parte dos aeroportos, estações de trem, de metrô e rodoviárias do mundo disponibiliza 
mapas da cidade para seus usuários. por quê?
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4. as propagandas para vender novos apartamentos e casas normalmente contêm mapas de loca-
lização. Você se lembra de ter visto alguns desses anúncios? por que as empresas imobiliárias 
apresentam esses mapas nas propagandas?

5. alguns modelos de carros e telefones celulares são equipados com gpS. Você já ouviu falar sobre 
essa tecnologia? Sabe para que ela serve?

Desafio! 

Veja que interessante a figura ao lado. pode 
não parecer, mas trata-se de uma réplica de um 
mapa feito por antigos moradores das ilhas 
marshall, no oceano pacífico. essas varetas de 
bambu representam as direções das ondas nos 
arredores do arquipélago e serviam para orienta-
ção das embarcações. as pequenas pedras repre-
sentam as ilhas.
●● a partir dessa ideia dos antigos moradores 

das ilhas marshall, você e seu grupo, com a 
orientação do professor, vão criar seu pró-
prio mapa utilizando diversos materiais à 
disposição: lápis, canetas, borracha e ou-
tros objetos.

 debatam e escolham o que querem mostrar no mapa (por exemplo: uma loja, a casa de 
alguém, uma árvore, ruas e avenidas). a escola deve aparecer no mapa, assim como outros 
elementos do bairro.

●● após todos os grupos criarem seus mapas, cada equipe tentará compreender os mapas dos 
outros grupos com base na localização da escola.

●● para finalizar, escrevam um texto no caderno respondendo às seguintes questões:
– os mapas construídos pelos diversos grupos ajudaram a localizar os elementos escolhidos 

do bairro?
– nesses mapas, toda a realidade estava representada ou foram selecionados alguns elementos?

réplica de mapa produzido pelos nativos das ilhas marshall. Fonte: 
Cortesia do museu da Humanidade, museu Britânico, Londres. 
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observe as figuras apresentadas nas próximas páginas. a primeira delas é uma imagem de 
satélite e a segunda é um mapa. 

1. essa imagem de satélite e esse mapa representam a mesma área ou são áreas distintas? Justi-
fique.

2. Com base na observação do mapa, escreva o que você encontrou (por exemplo, cidades, estradas, 
rios e outros). aponte o nome de alguns desses elementos. Como estão representados?

3. Localize as duas maiores regiões metropolitanas do Brasil. Como elas estão representadas no 
mapa e na imagem de satélite?

4. Que outros elementos podem ser destacados nessa imagem de satélite? o mapa ajuda a 
identificá-los?

5. Comparando a imagem de satélite e o mapa, escreva quais as principais diferenças que você 
encontrou entre eles. o que é mais fácil de observar em cada um? Você acha que as imagens de 
satélite podem ser usadas no lugar dos mapas? Justifique sua resposta.
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Vamos procurar mapas? os jornais e as revistas usam mapas para explicar algumas notícias. 
procure três mapas em jornais e revistas, velhos ou novos, em sua casa, na biblioteca da escola ou 
onde você puder. recorte-os e cole-os em seu caderno. depois, ainda em seu caderno, responda: 
para que servem os mapas que você encontrou?

o mapa é uma representação de elementos selecionados da realidade. explique com suas palavras o 
significado dessa afirmação.
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Situação de aprendizagem 6 
orientação reLatiVa: a roSa doS VentoS

Para começo de conversa

agora vamos estudar os movimentos de rotação e translação da terra.

1. muitos povos e civilizações antigos acreditavam que a terra era o centro do universo e que o 
Sol girava em torno dela. de onde eles tiravam essa crença? Você também já teve essa impressão 
observando o movimento do Sol na abóbada celeste?

2. a partir do movimento aparente do Sol é possível saber para qual rumo (norte, sul, leste ou 
oeste) está voltada a janela da sua sala de aula? Como fazemos para determinar isso?

3. Cite três cidades que ficam ao norte da que você mora e outras três cidades situadas ao sul.  
Se precisar, consulte um atlas geográfico escolar ou um mapa político do estado de São paulo. 

!
?
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1. observe a figura a seguir. ela mostra à direita o ponto onde o Sol aparece pela manhã e depois a 
traje tória que percorre: meio-dia está no topo e, ao anoitecer, desaparece, à esquerda. 

movimento aparente do Sol. Fonte: elaborado por regina araujo especialmente para o São paulo faz escola.
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a) Você já percebeu essa troca de posição?

b) indique, no seu bairro, o lado em que o Sol nasce e o lado em que ele desaparece? 

c) Você acha que o Sol está de fato girando em torno da terra? Justifique.
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a) Que movimento está representado nesta figura? identifique-o.

b) observe a figura e descreva o movimento nela representado.

c) Que relação esse movimento tem com a sucessão das estações do ano?
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movimento de translação. Fonte: elaborado por regina araujo especialmente para o São paulo faz escola. dados: observatório nacional. 
Calendário e suas curiosidades. rio de Janeiro: on-mCt, 2009. ilustração sem escala. 

2. agora observe outra figura:
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a) essa imagem representa um movimento da terra. Qual é esse movimento?

b) note que na figura estão representados a noite e o dia. existe alguma relação entre esse 
movimento da terra e a impressão de que o Sol está mudando de posição durante o dia?

c) além da representação de um movimento da terra, do dia e da noite, o que mais está repre-
sentado na figura?

movimento de rotação. Fonte: elaborado por regina araujo especialmente para o São paulo faz escola. Fonte: observatório nacional. 
Calendário e suas curiosidades. rio de Janeiro: on-mCt, 2009. ilustração sem escala.
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3. observe a imagem a seguir:
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imagine uma criança que viveu em tempos quando se pensava que o Sol girava em torno da 
terra. em seu caderno, escreva uma carta para ela tentando convencê-la de que o movimento do 
Sol é apenas aparente. a carta pode conter ilustrações.

os pontos cardeais. Fonte: elaborado por regina araujo especial-
mente para o São paulo faz escola.

NN
SS

O
E L S

N

___________________________. Fonte: elaborado por 
regina araujo especialmente para o São paulo faz escola.

observe as duas imagens a seguir. a imagem da esquerda está representando os pontos cardeais e a da 
direita, os pontos cardeais e colaterais.

Posição do Sol, ao amanhecer

1. observe a figura da direita.

a) Qual é o nome dessa representação?

b) preencha o quadro a seguir, anotando os pontos colaterais ou intermediários nos locais corretos:

entre o norte (n) e o leste (L)
entre o sul (S) e o oeste (o)
entre o norte (n) e o oeste (o)
entre o sul (S) e o leste (L)
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2. o menino da primeira figura está com o braço direito indicando a posição em que o Sol aparece 
pela manhã. esse ponto é o leste. observe a figura e descreva como se pode descobrir o oeste a 
partir do movimento aparente do Sol.

3. Considerando a posição do menino na primeira figura, para que direção ele está olhando? 
Qual a direção oposta a essa?

4. Qual é o nome do aparelho que marca os pontos cardeais e colaterais? 

Com o auxílio de seu professor, você vai construir uma bússola. trata-se de um aparelho in-
ventado pelos chineses, com uma agulha que aponta para o norte, possibilitando, assim, encon-
trar os outros pontos cardeais (sul, leste e oeste) e também os colaterais.

Materiais necessários

Ímã, agulha, rolha, fita adesiva, prato 
fundo com água.

Procedimentos

1. esfregue o ímã várias vezes na agu-
lha, sempre em uma mesma direção. 
Cuidado ao manusear a agulha.

2. Fixe a agulha na rolha com a fita adesiva. 

3. Coloque a rolha com a agulha no prato com água, cuidando para que ela se movimente 
livremente.

4. Feito isso, a agulha magnetizada irá sempre apontar para o norte magnético, tal como 
ocorre com as agulhas das bússolas, como você pode observar na figura acima.

Bússola. Fonte: elaborado por regina araujo especialmente 
para o São paulo faz escola.
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Faça aqui um desenho da sua casa, colocando todos os cômodos que ela tiver. Coloque a bússola 
no centro da casa e vá marcando no seu desenho os pontos norte, sul, leste e oeste. 
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1. a expressão “movimento aparente do Sol” refere-se:

a) ao giro do Sol em torno da terra.

b) ao “nascer” do Sol.

c) ao “pôr” do Sol.

d) aos movimentos que a terra realiza ao redor do Sol.

e) às trocas de posição do Sol na abóbada celeste.

2. explique os movimentos de rotação e de translação da terra.

                   Desafio! 

Com base no que aprendeu sobre os pontos cardeais e colaterais, você pode aplicar agora esse 
saber para definir a localização relativa de algumas cidades do estado de São paulo. a localização 
é relativa porque depende do referencial escolhido. por exemplo, a cidade a pode estar ao norte 
da cidade B, mas ao sul da cidade C. entendeu? então vamos lá! Você precisa usar um mapa de 
um atlas geográfico escolar ou do seu livro didático. preencha os espaços vazios com os pontos 
cardeais ou colaterais.

1. iguape está a(o) ______________ de Cananeia e a(o) _____________ de registro.

2. marília está a(o) _____________ de assis e a(o) ______________ de São José do rio preto.

3. São José dos Campos está a(o) ___________ de São paulo e a(o) __________ de mogi mirim.

4. Fernandópolis e ituverava estão situadas no ___________ do estado de São paulo.

5. teodoro Sampaio situa-se no _____________ do estado de São paulo.
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Situação de aprendizagem 7 
aS CoordenadaS geogrÁFiCaS

Para começo de conversa

Forme uma dupla com um colega e, juntos, respondam às questões seguintes:

1. Suponha que vocês vão visitar a casa de um amigo e ele diga que a cidade em que mora está ao 
norte. Vocês se sentiriam satisfeitos com a resposta? por quê? 

2. Que pergunta vocês fariam ao amigo para tentar descobrir com mais precisão qual é a posição da cidade?

3. É possível estabelecer num espaço ou num mapa a posição de um ponto sem utilizar outro ponto 
de referência? por quê? 

!
?

navios aparecendo na linha do horizonte. Fonte: elaborado por regina araujo especialmente para o São paulo 
faz escola. ilustração sem escala.

1. observe a figura a seguir:
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imagine que você é o observador representado no desenho, vendo um navio que viaja pelo mar. 
aos poucos, a imagem do navio, que antes você não via, pode ser observada até que finalmente 
é possível vê-lo por completo. por que isso acontece?

2. observe a figura a seguir e responda às questões:

a) Qual é o nome da linha vermelha representada na figura?

b) essa linha vermelha divide a terra em duas metades. a palavra que se refere à metade de uma 
esfera é hemisfério. Como se chama cada um dos hemisférios? 

c) para concluir, você deve preencher com cores diferentes o Hemisfério norte e o Hemisfério 
Sul. Faça isso na própria figura.

globo cortado por linhas paralelas 
e meridianas. Fonte: elaborado por 
regina araujo especialmente para o 
São paulo faz escola.
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3. agora, sua atenção deve se dirigir ao globo terrestre da figura a seguir (à direita).

o equador, os paralelos e os polos. Fonte: elaborado por regina araujo especialmente para o São paulo faz escola.

Polo Norte
80˚ N

60˚ N

40˚ N

20˚ N

23˚ N
Trópico de Câncer

Trópico de Capricórnio

20˚ S

23˚ S

40˚ S

60˚ S

Círculo Polar Ártico

Círculo Polar Antártico

0˚

66˚ N

66˚ S

a) Qual é a principal diferença desse globo em relação ao da figura globo cortado por linhas 
paralelas e meridianas? Como se chamam as linhas representadas nesse globo?

b) o que significam os números com o símbolo o e as indicações n ou S na figura?

c) na própria figura, acrescente mais duas linhas, posicionando-as corretamente. uma a 50º n 
e a outra a 10º S.
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4. preste atenção no globo terrestre da figura a seguir (à direita).

greenwich e os meridianos. Fonte: elaborado por regina araujo especialmente para o São paulo faz escola.

20˚ L 40˚ L 60˚ L 80˚ L20˚ O40˚ O60˚ O80˚ O 0˚ 
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a) Qual é a principal diferença desse globo em relação ao da figura globo cortado por linhas 
paralelas e meridianas? Como se chamam as linhas representadas nesse globo? 

b) o que significam os números acompanhados do símbolo o e das indicações L ou o na figura?

c) acrescente mais duas linhas na figura greenwich e os meridianos: uma a 30º L e outra a 
70º o. 

d) pinte na figura greenwich e os meridianos a área do globo terrestre localizada a oeste da 
linha vermelha divisória, chamada meridiano de greenwich. Como essa área é chamada?
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5. para encerrar, você deve preencher os espaços vazios do quadro a seguir. 

Característica Coordenada geográfica Permite situar

demarca as metades  
leste e oeste greenwich Hemisférios oriental e ocidental

demarca as metades 
norte e sul equador

perpendiculares a 
greenwich Latitudes

perpendiculares ao 
equador

em duplas, exercitem a descoberta das localizações geográficas por meio das coordenadas geográficas. 
para tanto, utilizem o mapa da próxima página.

identifiquem os seguintes “endereços”, respondendo às perguntas:

1. Qual é a cidade mais próxima do ponto 10º de latitude sul e 48º de longitude oeste que está 
representada no mapa?

2. Cite uma cidade brasileira, representada no mapa, que é atravessada pela Linha do equador.

3. Qual é a cidade mais próxima do ponto 10º de latitude sul e do ponto 67º de longitude oeste 
que está representada no mapa?

Leitura e análise de mapa
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iBge. Atlas geográfico escolar. 6. ed. rio de Janeiro: iBge, 2012, p. 90. disponível em: <http://atlasescolar.ibge.gov.br/en/ 
mapas-atlas/mapas-do-brasil/federacao-e-territorio>. acesso em: 16 out. 2013. mapa original. 

Brasil: político
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Desafio! 

1. defina o que é latitude.

2. a outra medida extraída das coordenadas geográficas é a longitude. 

a) Qual dos movimentos da terra deve ser considerado para determinar as longitudes?

b) Quanto tempo demora para que a terra complete esse movimento?

3. a terra é um globo, e sua circunferência mede 360º. para completar o movimento de 
rotação, a terra leva aproximadamente 24 horas. isso significa que, a cada hora, a terra 
gira 15º (360º ÷ 24 horas = 15º/h). Se num ponto qualquer for 8 horas da manhã, qual 
será a hora 15º a leste? e 15º a oeste?

4. Como se criou uma hora oficial para a terra? existe um ponto (um meridiano) de referência? 
Qual?
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observe o mapa apresentado na próxima página e responda às questões:

1. repare no topo do mapa a hora do meridiano de greenwich. em direção a leste, as horas estão 
adiantadas ou atrasadas em relação a esse meridiano de referência?

2. em direção a oeste, as horas estão adiantadas ou atrasadas em relação ao meridiano de refe-
rência?

3. Se a diferença for de uma hora (a mais ou a menos), qual é a diferença em graus de longitude 
em relação ao meridiano de referência?

4. imagine que, durante a Copa do mundo, um jogo realizado no estádio do maracanã, na 
cidade do rio de Janeiro, tem início às 14 horas locais do dia 20 de junho. a que horas os 
moradores das cidades relacionadas a seguir vão assistir à partida? Considere que não há ho-
rário de verão nessas localidades (para responder, use o mapa Fuso horário civil, apresentado 
na próxima página):

a) Londres, na inglaterra: 

b) nairóbi, no Quênia: 

c) Cidade do méxico, no méxico: 

d) Sydney, na austrália: 

e) Los angeles, nos estados unidos: 
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Como se determina a posição absoluta de um ponto qualquer da superfície da terra?
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Situação de aprendizagem 8 
oS atriButoS doS mapaS

Para começo de conversa

Você já conhece um atlas geográfico escolar, mas agora vai examiná-lo mais atentamente. observe 
bem os mapas de maneira geral, “passeie” livremente por eles e procure verificar o que representam. 
em seguida, responda às perguntas:

1. as cores são muito utilizadas nos mapas. por exemplo: é comum usar o azul para representar as 
águas (oceanos, rios e lagos); o verde por vezes é empregado para mostrar formações vegetais. mas 
será sempre assim? Você encontrou o azul e o verde representando outras coisas? dê exemplos.

2. os mapas representam fenômenos selecionados. É impossível representar todos os elementos 
que compõem a superfície terrestre. entre as seleções mais comuns estão o que se chama de 
mapa físico e mapa político. encontre mapas com esses nomes. Quais as diferenças entre eles?

3. Como as diferentes altitudes do relevo são representadas nos mapas físicos?

4. identifique mapas do estado de São paulo. eles estão isolados ou dentro do mapa do Brasil? 
os mapas apareceram sempre do mesmo tamanho? Você tem ideia do motivo da variação?

!
?
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iBge. Atlas geográfico escolar. 6. ed. rio de Janeiro: iBge, 2012, p. 90. disponível em: <http://atlasescolar.ibge.gov.br/ 
en/mapas-atlas/mapas-do-brasil/federacao-e-territorio>. acesso em: 16 out. 2013. mapa original.

Leitura e análise de mapa

1. observe atentamente o mapa do Brasil que vem a seguir:
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a) o que esse mapa representa?

b) Como foram diferenciados visualmente os estados? 

c) nesse mapa predominam fenômenos da natureza (montanhas, florestas, rios etc.) ou fenô-
menos humanos (estados, cidades, estradas etc.)?

d) dê um título ao mapa, considerando o território mapeado e o tipo de fenômeno dominante 
que ele representa. 

2. o mapa apresentado na próxima página também é um mapa do território brasileiro. 

a) Faça uma pequena lista dos principais elementos representados.

b) Como se diferenciou visualmente o principal fenômeno representado? por exemplo: como 
se diferenciaram as altitudes mais baixas das mais altas?

c) Qual é o uso da cor verde no mapa? ela representa florestas ou algum outro fenômeno natural? 

d) no mapa predominam fenômenos da natureza (montanhas, florestas, rios etc.) ou fenôme-
nos humanos (estados, cidades, estradas etc.)?

e) dê um título ao mapa, considerando o território mapeado e o tipo de fenômeno dominante 
que ele representa. 
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iBge. Atlas geográfico escolar. 6. ed. rio de Janeiro: iBge, 2012, p. 88. disponível em: <http://atlasescolar.ibge.gov.br/en/ 
mapas-atlas/mapas-do-brasil/federacao-e-territorio>. acesso em: 16 out. 2013. mapa original.

título: 

Fonte: iBge, diretoria de geociências Coordenação de Cartografia.
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3. agora, você vai observar as informações que vêm abaixo dos dois mapas. São as legendas. 
por meio delas, você se informa sobre os significados das cores e dos símbolos utilizados nos 
mapas. depois da observação, responda às seguintes questões:

a) Quais símbolos foram utilizados no primeiro mapa? de acordo com a legenda, o que esses 
símbolos representam?

b) de acordo com o primeiro mapa, qual é a capital do estado do acre?

c) Qual é o principal recurso visual utilizado para a representação de fenômenos no segundo 
mapa? de acordo com a legenda, o que esses recursos representam?

d) de acordo com o segundo mapa, qual é o ponto mais alto do território brasileiro? onde 
ele se localiza?
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Brasil: regiões metropolitanas, 2010

Leitura e análise de mapa

este exercício vai ajudar você a ver um mapa e a compreender qual o tamanho real daquilo 
que está representado na imagem. no primeiro deles, aparecem as regiões metropolitanas do 
Brasil. no segundo, está representada a região metropolitana de São paulo. observe os mapas a 
seguir e responda às questões:

iBge. Atlas geográfico escolar. 6. ed. rio de Janeiro: iBge, 2012, p. 147. mapa original corrigido pelo iBge. adaptado (supressão de escala numérica).
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Fonte: iBge. Atlas do censo demográfico. rio de Janeiro: iBge, 2000, p. 70. mapa original (sem indicação de norte geográfico). 
adaptado (supressão de escala numérica).
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1. a região metropolitana de São paulo e os municípios que a compõem estão representados nos 
dois mapas?

2. mapas de escala grande são aqueles em que o espaço real não foi muito reduzido. Comparando 
os dois mapas apresentados, qual possui a escala maior? Justifique sua resposta.

3. Qual desses mapas seria mais útil para se verificar em que segmento do território (litoral ou 
interior) encontra-se a maior parte das regiões metropolitanas brasileiras? 

4. a legenda do mapa região metropolitana de São paulo informa a taxa média de crescimento 
anual da população dos municípios que a compõem, entre 1991 e 2000. Seria possível represen-
tar essa informação no mapa Brasil: regiões metropolitanas, 2010? Justifique sua resposta.

book_GEO-SPFE-2014_5s_CAA_vol1.indb   63 18/07/14   10:16



Geografia – 5a série/6o ano – Volume 1

64

1. observe o símbolo gráfico a seguir:

 esse símbolo, conhecido como escala gráfica, representa uma maneira de expressar a escala de 
um mapa. Com ela, é possível medir a distância real entre os lugares num mapa, sem precisar 
recorrer a difíceis cálculos matemáticos.

 em um atlas geográfico escolar, consulte um mapa político do Brasil em que a escala seja gráfica. 
nesse mapa, localize as cidades de São paulo e do rio de Janeiro. Coloque uma régua entre os 
dois pontos e marque a distância encontrada. depois, veja o que essa distância representa na escala 
gráfica do mapa.

2. em um mapa que apresenta a escala gráfica a seguir, na qual 1 cm na reta representa 50 km da 
realidade, a distância em linha reta entre uma cidade a e uma cidade B é de 6 centímetros. Qual 
é a distância real entre as duas cidades?

a) 1 500 quilômetros.

b) 500 quilômetros.

c) 1 000 quilômetros.

d) 750 quilômetros.

e) 300 quilômetros.

Quilômetros

0 250 500 750

Quilômetros

0 50 100
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Situação de aprendizagem 9 
a CartograFia temÁtiCa

Para começo de conversa

Você deve agora voltar a manusear um atlas geográfico escolar. 

1. procure comparar os mapas segundo os seguintes critérios:

●● mapas nos quais são representados vários fenômenos ao mesmo tempo;

●● mapas que representam apenas um ou dois fenômenos (indústrias, número de analfabetos etc.).

Faça uma lista indicando o que você encontrou.

2. Como são chamados os mapas que pretendem representar tudo o que existe na superfície 
terrestre?

3. e os mapas que pretendem representar apenas um ou dois fenômenos?

4. procure também exemplos de mapas que representem um fenômeno de movimento, como, 
o comércio de mercadorias entre regiões ou o fluxo de imigrantes. descreva como esses fenô-
menos são representados.

5. procure exemplos de mapas que representem fenômenos estáticos, como um local onde se 
situa uma área de exploração de petróleo ou então uma cidade. descreva como eles estão 
representados.

!
?
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em grupo, você deve ampliar a pesquisa sobre mapas. além da pesquisa em um atlas geográ-
fico escolar, você vai procurar em outros livros, jornais e revistas velhos (na biblioteca da escola 
ou em casa):

●● dois exemplos de mapas temáticos que representem aspectos da natureza brasileira. por exem-
plo: o clima, a rede de rios, as florestas etc.;

●● dois exemplos de mapas temáticos que representem o ambiente construído, como plantações, 
cidades, estradas etc.

agora, responda às seguintes perguntas:

1. nos mapas selecionados aparece a indicação da escala cartográfica?

2. a escala se apresenta na forma numérica ou na forma gráfica?

3. observando as escalas encontradas, os mapas escolhidos foram muito reduzidos em relação à 
realidade?

4. os fenômenos representados ficaram bem visíveis?

5. de que maneira foram representados os aspectos do meio natural? Que recursos visuais foram 
utilizados?

6. de que maneira foram representados os fenômenos dos ambientes construídos pelos seres hu-
manos nos mapas selecionados?
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Leitura e análise de mapa

nesta atividade, você vai conhecer dois tipos comuns de representação de mapas temáticos.

1. observe atentamente o mapa a seguir:

proliférations des armes de destruction massive, début 2007. in: durand, marie-Françoise et al. Atlas de la mondialisation. Édition 2008. paris: 
presses de Sciences po, 2008, p. 90. mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território não estão representadas em 

detalhe; sem escala; sem indicação de norte geográfico). tradução: renée zicman.

a) descreva o que está representado nesse mapa.

b) os mapas temáticos qualitativos são aqueles que representam diversidade de ocorrências  
(fenômenos diferentes, diferenças dentro de um mesmo fenômeno, por exemplo). esse 
mapa é qualitativo? Justifique.

Ilhas Cook

Andorra

Comores

Barbados
Trinidad e 
Tobago

Kiribati
Ilhas Marshall
Micronésia
Nauru

Samoa
Tuvalu

Mauritânia Chade

Camarões

Guiné

Angola

Namíbia
Zâmbia

Moçambique

Somália
Eritreia
Djibuti

Líbano

Egito

Casaquistão

Montenegro

Iraque

Niue
Estados Unidos

França

Reino Unido

Rússia

China

Índia

Paquistão

Israel

Coreia 
do Norte

Irã

Síria

Fontes: Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, http://www.opcw.org/ ; The Biological and Toxin Weapons Convention Website, http:// www.opbw.org/Be
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Países não signatários de:

Nuclear militar:

Convenção de interdição
de armas químicas

Convenção de interdição
de armas biológicas

os 2

Tratado de não proliferação
nuclear

Países detentores de arma nuclear

Países suspeitos de manter um 
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Países que renunciaram ou foram 
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Proliferação das armas de destruição em massa, início de 2007
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achats d’armes conventionnelles, 2004. in: durand, marie-Françoise et al. Atlas de la mondialisation. Édition 2008. paris: presses de Sciences 
po, 2008, p. 91. mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território não estão representadas em detalhe; sem escala; 

sem indicação de norte geográfico). tradução: renée zicman.

2. observe agora este outro mapa:

a) descreva o que está representado nesse mapa.

b) os mapas temáticos quantitativos são aqueles que localizam as ocorrências e mostram as 
quantidades de um fenômeno. esse mapa é quantitativo? Justifique.

 

MÁXIMA
China 11 677
Índia 8 526
Grécia 5 263
Reino Unido 3 395
Turquia 3 298
Egito 3 103
Coreia do Sul 2 755
EUA 2 581
Austrália 2 177
Paquistão 2 018

Nações Unidas

Compra de armas
convencionais
(em milhões de US$*)

Fonte: Instituto Internacional de Pesquisa pela Paz, de Estocolmo (SIPRI), http://www.sipri.org/Be
no

ît 
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11 677 5 250 2 000 500 60 *US$ de 1990

Compra de armas convencionais,  2004
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PARA SABER MAIS

Filme

●● Dersu Uzala. direção: akira Kurosawa, 1975. 141 min. por meio da amizade entre um 
pesquisador e um caçador, o filme retrata diferentes modos de entendimento das relações 
do homem com a natureza. 

Programa de computador

●● Google Earth. disponível em: <http://earth.google.com.br>. acesso em: 17 maio 2013. 
alimentado por imagens da nasa, esse programa permite uma fascinante viagem pelas 
paisagens do planeta terra, em escalas diversas.

Site

●● Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. disponível em: <http://www.inpe.br>. acesso em: 
17 maio 2013. o site do instituto conta com um acervo de imagens geradas por satélite 
que destacam diversos aspectos da ocupação do território brasileiro.
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