
       Em rede as ideias acontecem! 

 

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

Disciplina: Geografia / 6º Ano 

Professora Carolina Gamba 

 

Olá, turma! 
 
 

Este é o gabarito das atividades referentes à semana de 23 a 27/03/2020, cuja data de 
entrega era 30/03. 

Caso ainda tenham dúvidas após a correção, utilizem o Google Sala de Aula para perguntar. 
 
 

Saudades de vocês! 
Espero vê-los em breve. 

 
Professora Carolina 

 
______________________________________________________________________________ 

 
 

TAREFÁRIO – GABARITO 

 

 

PARTE 1 – Tipos de Representações Cartográficas 

 

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

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 
Aponta qual assunto a representação cartográfica aborda. Geralmente é 

colocado na parte superior do mapa. 

https://forms.gle/bytwdhXXjuUkSZHg6


Fonte 
Mostra qual instituição, pessoa ou órgão fez a coleta das informações que 

foram cartografadas.  

Orientação Refere-se à direção, destacando o ponto cardeal Norte. 

Legenda 
É fundamental no mapa, pois mostra qual o significado de todos os símbolos, 

linhas e cores utilizadas para representar áreas. 

Escala 
Indica qual a relação entre o tamanho representado do espaço real e o 

desenho no mapa. 

 

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

cartográficas internacionais? 

 

A padronização das informações utilizadas nas representações cartográficas, expressas por 

convenções internacionais, é importante para facilitar a interpretação dos mapas, independente de 

quem ou onde é produzido. 

 

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

cartográfica? 

 

A escala gráfica é representada em um mapa por um segmento de reta ou régua graduada, na 

qual cada centímetro no mapa representa, em metros ou quilômetros, a distância mapeada. 

A escala numérica é, por sua vez, representada por uma fração, na qual o numerador é a distância 

no mapa e o denominador aponta a distância real. 

 

 
 

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

valores reais? 

 

Quer dizer que 1 centímetro no mapa equivale a 30.000 centímetros de distância real representada, 

ou seja, 300 metros. 

 

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

centímetro representa nesse mapa? 

 

1 centímetro representa 50.000 centímetros, ou seja, 500 metros ou 0,5 quilômetro. 

 

6. Preencha as lacunas a seguir: 

 

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

b) Quanto maior 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. 

 

1:15.000; 1:20.000; 1:150.000; 1:200.000 

 

b) Em ordem crescente. 

 

1:200.000; 1:150.000; 1:20.000; 1:15.000 

 


