
Em rede as ideias acontecem! 
 

 
 

 

Olá turma! 
 

Segue o gabarito das atividades referentes à semana de 18 a 20/03/2020. 
Quaisquer dúvidas escrevam no Google Sala de Aula. 

 

Cumpram a quarentena, para o bem de todas e todos! 

 

Professora Carolina 

 
 

TAREFÁRIO – GABARITO 

 

 
1) Assista ao vídeo “História da Cartografia” (https://www.youtube.com/watch?v=qtbi4cgomK8) e, a 

partir de suas observações, elabore, em uma folha a parte, uma linha do tempo que aponte o período 

e o mapas que marcaram diferentes momentos da humanidade. 

 
 2.300 a.C.: Mapa Ga-Sur – Considerado o mais antigo da História. Feito pelo povo babilônico em uma 

placa de argila cozida. Representa cadeias de montanhas e rios, talvez o Eufrates. 

 1.500 a.C.: Mapa de Bedolina – Feito na Itália. Representava a aldeia do rio do Pó. 

 200 a.C.: Mapa de Eratóstenes – Feito por ele, com base nos novos conhecimentos geográficos 

adquiridos nas expansões territoriais de Alexandre, o Grande – rei da Macedônia. Incorporou, `s 

representações cartográficas, paralelos e meridianos. 

 87 a.C.: Mapa de Ptolomeu – Desenvolveu a construção de globos e técnicas de projeção de mapas. 

 636 d.C.: Mapa T-O – São os mapas medievais. O mar Mediterrâneo é o “T”, que divide os três 

continentes conhecidos no período (África, Ásia e Europa). O “O” era um grande oceano que, segundo 

se acreditava, envolvia todos eles. 

 1443: Cartas Portulanas – Auxiliavam os navegadores da Época dos Descobrimentos. Feitas com 

informações obtidas de bússolas. 

 1448: Mapa Mundi de Andreas Walsperger – Ainda colocava Jerusalém ao centro, assim como os mapas 

T-O (200 anos atrás). Já trazia informações obtidas com as Grandes Navegações. 

 1909: Carta Internacional ao Milionésimo – é uma proposta de Albrecht Penck no Congresso 

Internacional de Londres. Escolheu-se o mapeamento do mundo na escala 1:1.000.000, uma 

padronização para utilização geral a partir da qual outros mapas poderiam ser elaborados. 

 

ATIVIDADE À DISTÂNCIA – SEMANA 18 A 20/03/2020 

Disciplina: Geografia / 6º Ano 

Professora Carolina Gamba 

https://www.youtube.com/watch?v=qtbi4cgomK8


2) De acordo com a leitura do Capítulo 3 (páginas 34 a 42) e vídeo indicado acima, responda: que 

mudanças foram verificadas nos materiais usados para fazer as representações cartográficas, 

e nas técnicas (modos de fazer) utilizadas? 

 
Ao longo do tempo as maneiras com que os mapas são elaborados se transformaram muito. 



 

 

Materiais: se os primeiros mapas foram feitos em placas de argila ou nas paredes de cavernas, 

com o tempo passaram a ser confeccionados em papeis cada vez mais sofisticados e, atualmente, 

as representações cartográficas são, na maioria, digitais. 

 
Instrumentos: se antes a elaboração de mapas somente era possível por meio da observação, que 

levava meses (até anos!), novas ferramentas foram desenvolvidas – a bússola, o astrolábio, o 

sextante, entre outros. Hoje, os mapas se baseiam em dados colhidos em tempo real por satélites 

e processados por sistemas de informações geográficas, que elaboram infinitas possibilidades de 

mapas, rapidamente. 

 
3) O que são mapas ou documentos cartográficos? De que maneira fazem parte de nossas vidas? 

Cite exemplos. 

 
Mapas são representações do espaço geográfico – de um local, região, país ou mesmo do mundo. 

Estão muito presentes em nossa vida, seja para encontrarmos endereços desejados (uso do Google 

Maps ou do Waze), seja para que utilizarmos serviços de entrega em casa (Ifood, Uber Eats, Rappi, 

etc.). Também usamos mapas para observar a previsão do tempo, a planta de um imóvel, a 

vegetação de um país, a localização de atividades econômicas, entre outros inúmeros usos. 

 
4) Que informações (passos) são importantes para construir um mapa? 

 
Na construção de mapas, é fundamental conhecer bem a área a ser representada, os elementos 

que ela contém. Para isso, geralmente são feitas saídas de campo, ou seja, idas a tal localidade. 

Também é essencial saber as medidas a serem mapeadas. Todo mapa, por fim, precisa de alguns 

símbolos para serem padronizados e compreendidos, como legenda, título, escala, fonte e 

orientação. 

 
5) O que é um atlas? 

 
É um conjunto ou coleção de representações cartográficas. 

 
6) Atualmente, quase todos as representações cartográficas que utilizamos são feitas a partir do 

sensoriamento remoto. Realize uma pequena investigação na internet e comente sobre o que 

é essa técnica e quais os instrumentos que envolvem sensoriamento remoto. 

 
O sensoriamento remoto, como o próprio nome indica, é a obtenção de informações espaciais à 

distância (remotamente), por meio de sensores que podem ser colocados em aviões, satélites 

artificiais e, atualmente, cada vez mais drones. 

 
7) A aerofotogrametria é uma das formas de sensoriamento remoto. Como são produzidos os 

mapas a partir dessa técnica? Por que ela é importante? 

 
A aerofotogrametria é uma técnica de sensoriamento remoto inventada ao longo da Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918) e aprimorada depois. São capturadas fotografias da superfície terrestre por 

uma câmera fotográfica especial localizada no assoalho de aviões. É feito um planejamento de voo 

(em linha reta) e, com intervalos iguais, são tiradas, automaticamente, diversas fotografias, que se 



 

 

sobrepõem parcialmente. Depois, essas imagens são “fotointerpretadas” e são 

fundamentais para se elaborar mapas bem precisos. 

 

 

 
8) De que maneira os satélites artificiais estão relacionados à elaboração de 

mapas? Que tipo de aplicativos utilizamos atualmente que envolvem mapas 

com informações vindas de satélites? 

 
Atualmente, os satélites artificiais, ou seja, aqueles construídos pela 

humanidade, são essenciais para a produção de mapas em tempo real e 

utilização de aplicativos indicados nos exercícios acima. Pelo menos três 

satélites fazem a triangulação das informações e fornecem a localização 

precisa de qualquer ponto na superfície terrestre. 

 

 
9) O que é um Sistema de Informação Geográfica? Responda a partir de uma breve 

pesquisa. 

 
É um conjunto de hardwares (instrumentos) e softwares (programas e 

aplicativos) que conseguem processar um volume imenso de informações sobre 

o espaço geográfico (dados, imagens de satélite, fotografias aéreas, mapas 

etc.) e são fundamentais para o planejamento, seja governamental ou privado. 

 
 
 
 



 
 

10) Explore o Google Maps (https://www.google.com.br/maps) e descreva as informações 

que você observa na tela e no próprio mapa. 
‘ 

Resposta pessoal. 

 
11) Observe as imagens da página 43 do livro didático (exercício 5) e responda às 

questões propostas: 

 
a) Você concorda que fazer uma viagem sem levar um mapa é um problema? Por quê? 

 
Resposta pessoal. 

 
b) Pense em uma viagem ou passeio que já realizou e, em uma folha de papel, 

desenhe um “mapa” representando esse lugar. 

 
Resposta pessoal. 

 
c) Pesquise em jornais, livros, revistas ou na internet mapas de diferentes lugares 

do mundo. Escolha dois e, observando cada um deles, escreva: 

 Os principais elementos mapeados; 

 Os elementos comuns entre os dois mapas; 

 Os elementos que aparecem apenas em um dos mapas. 

 
Resposta pessoal. 

 

https://www.google.com.br/maps
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