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Instruções
Desenvolvam as atividades para serem entregues no retorno às aulas de modo que os
professores as avaliem.
Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas para realizá-las.
Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem
precisar copiar os enunciados e figuras.

ATIVIDADES

1- Assista o vídeo de Léo Miranda, do Mundo Geográfico, no link ao lado:
https://www.youtube.com/watch?v=_P8wM7HwT4w que fala sobre “Cartografia – Como
entender os mapas”.
Agora responda as questões:
a) O que é um Mapa?
b) Quais as funções de um Mapa?
c) Explique o que é:
 Título de um Mapa=
 Escala de um Mapa=
 Legenda de um Mapa=
2- O que é Cartografia?
3- Leia o texto abaixo sobre os Tipos de Mapas:
TIPOS DE MAPAS
Alguma vez você já parou para analisar os mapas? Quando estamos estudando História ou
Geografia, sempre vemos mapas, mas você já parou para observar suas diferenças? Mesmo
parecendo muito uns com os outros os mapas não são todos iguais. Existem vários tipos de
mapas, um específico para cada coisa e estudo.
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As classificações
Para facilitar o estudo e elaboração dos mapas, existe uma divisão que é feita, onde os
mapas, veja algumas dessas classificações a seguir:
Entre os mapas físicos temos:












O mapa geomorfológico – que representa as características do relevo de uma
região.
O mapa climático – que indica os tipos de clima que atuam sobre uma região.
O mapa hidrográfico – que mostra os rios as bacias que cortam uma região.
O mapa biogeográfico – que aponta os tipos de vegetação que cobrem uma
determinada localização.
Entre os mapas humanos temos:
O mapa político – que aponta a divisão do território em países, estados, regiões
e municípios.
O mapa econômico – que indica as atividades produtivas do homem em uma
determinada região.
O mapa demográfico – que apresenta a distribuição da população em uma
determinada região.
O mapa histórico – que apresenta as mudanças históricas que ocorreram em
uma determinada região.
O mapa rodoviário – que apresenta as rodovias e as estradas de um país.
O mapa topográfico – que estuda o relevo em níveis de altura, também
incluindo os rios mais importantes do lugar.

4- Classifique os mapas abaixo:

5- O que faz um Cartógrafo?

