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         ATIVIDADE REFERENTE AO TEXTO- GEOGRAFIA  

I-  ATIVIDADE REFERENTE AO TEXTO - GEOGRAFIA  I- Com base no texto 

publicado , complete as lacunas:  

  

a) Os ........................ são círculos imaginários traçados paralelamente à linha do 

Equador.  

  

  

b) O Equador é o círculo máximo ou maio, ele divide a Terra em dois hemisférios 

...................... e sul.  

  

  

c) Os ..................................... são linhas imaginárias verticais que passam pelos dois 

pólos.  

  

  

d) O meridiano inicial, ou meridiano de Greenwich passa nas proximidades da cidade 

de Londres na ..........................................  

  

  

e) O meridiano de Greenwich divide a Terra em dois hemisférios: .......................... 

(Leste) e ................................................... (Oeste).  

  

II-  O meridiano de Greenwich é essencial para a determinação de uma das 

coordenadas geográficas. Sobre ele, é correto afirmar que:  

  

a) divide os hemisférios setentrional e boreal. b) define os graus de latitude. c) orienta o 

grau de translação da Terra. d) estabelece a zonalidade climática.  

e) serve de referência para os fusos horários.   



  

III-  Paralelos e meridianos são linhas imaginárias que se intercruzam na superfície 

terrestre. No cruzamento de um paralelo com um meridiano, há um ponto específico 

que determina a latitude e a longitude, permitindo a sua localização. Sobre as referidas 

latitude e longitude, é correto afirmar:  

  

a) São medidas angulares entre dois pontos. b) São distâncias em graus entre dois 

pontos. c) São medidas em quilômetros entre a linha do Equador e o meridiano de 

Greenwich. d) A latitude varia de 0º a 180º para Leste ou para Oeste. e) A longitude 

varia de 0º a 90º para Norte ou para Sul.   

  

IV- Diga o que são as coordenadas geográficas, e para que servem.   

  

V-O que são meridianos ?   

  

VI- O que são paralelos ?  

  

VII- Diga onde a bússola pode ser instalada. Qual o objetivo?    VIII- Explique de que 

maneira podemos nos orientar no espaço geográfico. Dê exemplos 

 


