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1-Os pontos identificados pelas letras A, B e C se referem a posições demarcadas no globo. Em cada uma delas, há uma pessoa. A partir da
análise das posições dessas pessoas, responda:

a) Quais são as coordenadas geográficas e a posição de latitude e de longitude de cada uma delas?

b)Se você deseja viver em um lugar onde a temperatura é elevada o ano todo, escolherá morar com qual das três pessoas? 
Justifique.

2-    Ao longo dos séculos, o homem buscou desbravar novos lugares e conquistar novas terras. Em suas viagens, sempre 
buscou criar métodos que facilitassem a navegação e a localização dos pontos importantes. Inicialmente, orientava-se pela 
posição das estrelas. Depois, passou a utilizar instrumentos de localização, como a bússola, e, posteriormente, mapas, dos
mais rudimentares até chegar aos modernos sistemas de orientação por satélite. Assim, com novas descobertas e novos 
aprimoramentos, os métodos de localização se tornaram mais exatos. Um sistema bastante utilizado atualmente é o de 
coordenadas geográficas.

Com base no que foi exposto, explique o que é o sistema de coordenadas geográficas e quais os avanços trazidos por ele.

3- Observe o mapa a seguir. 

Mundo - Latitude e Longitude



Disponível
em:

<professorsl.blogspot.com>.

Carlos é funcionário da OMS (Organização Mundial da Saúde) e deve fornecer uma vacina para as populações de 
três continentes (A, B e C), que foram acometidas por um vírus contagioso. Ele recebe de seu superior um 
documento com as latitudes e longitudes dos três continentes onde estão as pessoas que devem receber a vacina, 
como exposto na tabela a seguir. 

Continentes Latitude Longitude

A 20° S 60° O

B 40° N 60° L

C 20° N 0°

Com base no mapa anterior, assinale a alternativa que indica, respectivamente, quais são os continentes, A, B e C, que 
deverão receber a vacina.

2- 4-  Assinale  a  alternativa  que  não  representa  uma  função  das
coordenadas geográficas:

a) localizar os hemisférios de uma determinada área
b) estabelecer noções relativas de distância
c) empreender a proporção entre uma área territorial e sua 
representação cartográfica
d) encontrar a exata posição de um determinado ponto no 
mapa

5-  Criada em 1884, essa linha imaginária foi fruto de uma 
convenção para designar a “hora inicial”, o ponto a partir do 
qual se medem os fusos horários e as coordenadas 
geográficas. Dessa forma, tudo o que se encontra a leste de 
sua localização tem horas e longitudes positivas e, 
consequentemente, tudo o que se encontra a oeste tem horas e
longitudes negativas.
O texto acima faz referência:

a) à Linha do Equador
b) à Linha Internacional de Data
c) ao Trópico de Câncer
d) à Linha Internacional dos Fusos Horários
e) ao Meridiano de Greenwich

6- As coordenadas geográficas são extremamente importantes no 
sentido de apontar a localização precisa de qualquer ponto existente
sobre a superfície terrestre. Elas constituem-se a partir da 
combinação de uma série de elementos que envolvem linhas 
imaginárias e sistemas de medidas. 
Assinale, a seguir, a alternativa que NÃO apresenta um desses 
elementos.

a) Latitude
b) Meridianos
c) Amplitudes
d) Paralelos
e) Longitudes



7- João Paulo mudou-se com seus pais para um novo país, o 
qual ele desconhecia totalmente. Para entender melhor a sua 
localização, ele utilizou um programa na internet que lhe 
fornecia as coordenadas do ponto onde ele se encontrava, que 
eram as seguintes:

Latitude: 55.2º
Longitude: -103.5º

I. A partir dessas informações, assinale em quais hemisférios 
ele se encontra:

a) Setentrional e ocidental

b) Boreal e oriental
c) Austral e ocidental
d) Austral e meridional
e) Meridional e oriental

II. Entre os países listados a seguir, assinale aquele que 
provavelmente é o novo local de moradia de João Paulo:
a) Argentina
b) Canadá
c) França
d) Austrália
e) China

Observe o planisfério abaixo e responda:

a) Qual o nome do continente onde estão as coordenadas: 0° Lat. e 60° Long. O? ______________________.

b) Quantos pontos estão localizados totalmente no Hemisfério Ocidental? ___________________________.

c) Quantos pontos estão localizados totalmente no Hemisfério Meridional? ___________________________.

d) O ponto B está representado pelas coordenadas: ______________________e ______________________.

e) O ponto C está representado pelas coordenadas: ______________________e ______________________.

f) O ponto E está representado pelas coordenadas: ______________________e ______________________.

g) O ponto F está representado pelas coordenadas: ______________________e ______________________.

8-Observe a imagem abaixo. Escreva nos pontos cardeais e colaterais os nomes dos desenhos representado na 
ilustração.

Sul: __________________         



oeste: ________________

Nordeste: _____________                        leste: _________________

Norte: ________________                       sudeste: ______________

Noroeste: _____________                        sudoeste: _____________

9- As coordenadas geográficas são baseadas em linhas imaginarias traçadas sobre o globo terrestre. Com base nas 
linhas imaginárias, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira.

(1) meridianos                                  ( ) Foi definido como semicircunferência que separa
                                                                  os hemisférios Ocidental e Oriental

(2) paralelos                                     ( ) Divide a Terra em duas, que são os hemisférios
                                                                   norte e sul

(3) Linha do equador                        ( ) Linhas imaginarias que atravessam a superfície
                                                                  da Terra no sentido leste e oeste.

(4) Meridiano de Greenwich              ( ) Linhas imaginarias que atravessam a superfície da Terra de um pólo a 
outro. 
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