
       Em rede as ideias acontecem! 

 

 

Nome: ________________________________________________________ Série:___________  

 

ATIVIDADE À DISTÂNCIA – SEMANA 23 A 27/03/2020 

Disciplina: Geografia / 6º Ano 

Professora Carolina Gamba 

_________________________________________ 

 

 

Olá turma! 

 

Continuaremos com as atividades nessa semana! Agora, daremos início às atividades 

do Capítulo 4: “A Representação do Mundo pelos Mapas” (páginas 44 a 55). 

Após a leitura atenta do Capítulo, vocês vão realizar duas tarefas: 

 

 Primeira: atividade do Google Formulário sobre tipos de representações cartográficas. 

 Segunda: outros exercícios do Tarefário. 

 

Desta vez, você deve preencher as respostas do Tarefário aqui mesmo, e depois enviar 

para mim o arquivo - pelo Google Sala de Aula. Utilize a opção de anexar arquivo, na própria 

atividade. 

Os exercícios do Google Formulários são automaticamente enviados a mim quando vocês 

os concluem. 

 

Cuidem-se e fiquem em casa! 

Professora Carolina 

 

 

TAREFÁRIO (Entrega até 30/03) 

 

PARTE 1 – Tipos de Representações Cartográficas 

 

Realização da atividade proposta no Google Formulários, com link a seguir: 

https://forms.gle/bytwdhXXjuUkSZHg6 

https://forms.gle/bytwdhXXjuUkSZHg6


Observação: caso não consiga acessar por aqui, tente pelo Google Sala de Aula. 

 

PARTE 2 – Elementos de um Mapa e Escala Cartográfica 

 

1. Preencha o quadro a seguir com os significados dos elementos que todas as representações 

cartográficas precisam ter: 

 

ELEMENTOS SIGNIFICADO 

Título 

 

 

 

Fonte 

 

 

 

Orientação 

 

 

 

Legenda 

 

 

 

Escala 

 

 

 

 

2. Por que é importante que os elementos de um mapa sejam padronizados pelas convenções 

cartográficas internacionais? 

 

3. Qual a diferença entre a escala gráfica e a escala numérica em uma representação 

cartográfica? 

 

4. Quando dizemos que a escala numérica de um mapa é 1:30.000, o que isso quer dizer em 

valores reais? 

 

5. Se a escala de uma representação cartográfica é 1:50.000, quantos quilômetros cada 

centímetro representa nesse mapa? 

 

6. Preencha as lacunas a seguir: 

 

a) Quanto ______________ a escala, menor será o nível de detalhamento de um mapa. 

b) Quanto ______________ a escala, maior será o nível de detalhamento de um mapa. 

 

7. Organize as escalas 1:200 000; 1:20 000; 1:150 000; 1: 15 000. 

 

a) Em ordem decrescente. 

b) Em ordem crescente. 

 


