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ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – 1º ANO. 
        

Atividade para quarta-feira (22 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 
 

 
 

Continuação do texto da aula passada: 

 

De lá pra cá, muita coisa mudou, a tecnologia transformou as ciências e as 

sociedades e a Cartografia moderna se constituiu com o aprimoramento na 

medição e relação entre distâncias e medidas. Ao longo do século XVI, a 

produção de mapa conheceu um de seus maiores saltos qualitativos, quando 

a demanda por cartas náuticas se elevou em função das expansões 

ultramarinas europeias, muito recorrentes em uma época que ficou conhecida 

como o período das Grandes Navegações. 

Tempos depois, os avanços tecnológicos relacionados às três revoluções 

industriais permitiram um aprimoramento das técnicas cartográficas, 

sobretudo na produção de imagens a partir de fotografias aéreas, 

procedimento denominado aerofotogrametria. O desenvolvimento dos 

satélites e do Geoprocessamento foram (e ainda são) fundamentais para o 

aperfeiçoamento dos mapas e a função de representar o espaço geográfico. 

Na presente seção, abordaremos alguns temas referentes ao tema em tela, 

sobretudo aqueles que dizem respeito ao entendimento dos mapas, haja vista 

que a sua correta leitura se faz necessária tanto para a Geografia quanto para 

outras ciências, como a História. Esperamos, com isso, oportunizar um 

aprendizado sobre temas como os tipos de mapas, os elementos 

cartográficos, a noção de escala, as representações cartográficas e muitos 

outros. 



Resolução das atividades do 1EM - páginas 69 e 70. 

 

 

 12. 

            a) Distância entre Rio de Janeiro e Vitória é de 731,5 km  

                Distância   entre Vitória e Belo Horizonte é de 346,5 km. 

 

             b) As direções da viagem a partir da cidade do Rio de Janeiro são 

                 no sentido nordeste até a cidade de Vitória e no sentido oeste de 

                 Vitória até a cidade de Belo Horizonte. 

13. A  

14. D  

15. E  

16. E  

17. A 

 

 

 

 


