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Colégio Pedro II Realengo II 

Geografia – Atividade 5 - 1º Trimestre  

Turma 602 - Ensino Fundamental 

  Data: 07.04.2020 - Nome: ________________________________ 

➢ Para uma melhor visualização das imagens, favor abrir o arquivo anexo em Word. 

 

1. Observe a imagem e resolva a questão. 

 

 
                         Figura 1 - https://www.stephenwiltshire.co.uk/art_gallery.aspx?Id=8878 

  

Um turista em Paris (França) está no Arco do Triunfo e deseja ir para a Torre Eiffel, que 

ele sabe estar ao Sul geográfico. Se o sol estiver se pondo, o turista consegue encontrar 

a direção correta a seguir? R: _____. Justifique com um desenho esquemático no quadro 

abaixo. 
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2. Observe, leia e desenhe a sua própria rosa dos ventos. 

 

 
                                  Figura 2 - https://africaarteeducacao.ciar.ufg.br/modulo2/cntnt/parte1.html 

 
                   Figura 3 - https://africaarteeducacao.ciar.ufg.br/modulo2/cntnt/parte3.html 

 
Figura 4 - http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/interaja/multiclube/12a15/ficaadica/11736-pontos-cardeais 

 

 

" Norte, sul, leste e oeste compõem os pontos cardeais. Também há os pontos 

colaterais (nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste) e os pontos subcolaterais, que 

detalham ainda mais o processo de orientação. A figura que expressa graficamente todos 

esses pontos de referência é a rosa dos ventos. Veja a rosa dos ventos completa na 

imagem abaixo.”  

(Fonte:http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/interaja/multiclube/12a15/ficaadica/11736-pontos-cardeais) 

 

http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/interaja/multiclube/12a15/ficaadica/11736-pontos-cardeais
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/interaja/multiclube/12a15/ficaadica/11736-pontos-cardeais
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3. Leia, observe e resolva a questão. 

 

Os pontos cardeais têm por referência o polo norte geográfico. Eles são a 

referência para mapas e sistemas de localização por GPS dos aparelhos 

smartphones, por exemplo.  

 

Porém, também podemos usar as direções “norte, sul, leste e oeste” para 

identificar a posição de um lugar em relação a outro (que será o ponto de 

referência).  

 

Assim, na figura abaixo, tendo o Arco do Triunfo (17) como referência, a 

Torre Eiffel (8) está ao Sul do Arco do Triunfo (17), e a Catedral Sagrado 

Coração (18) está a Nordeste do Arco do Triunfo (17).  Tendo a Catedral 

Sagrado Coração (18) como referência, a Torre Eiffel (8) está a Sudoeste e o 

Metro (12) está a Sudeste. 

 

 

 
 

                        Figura 5 – Croqui de Paris (www.pinterest) 

a) O Metro (12) está a Leste ou Oeste da Torre Eiffel (7)? 

b) A Catedral Notre Dame (3) está a Leste ou Oeste do Metro (12)? 

c) A Catedral Notre Dame (3) está a Leste ou Oeste da Torre Eiffel (7)? 

 

 


