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Orientação
❑Outras denominações dos Pontos 

Cardeais: 

• Norte: Setentrional ou Boreal

• Sul: Meridional ou Austral

• Leste: Oriente

• Oeste: Ocidente.



Coordenadas Geográficas
• São sistemas formados por linhas imaginárias que servem para

localizar um ponto ou acidente geográfico na superfície
terrestre. São constituídas pelos paralelos (Latitude) e
meridianos (Longitude).



Coordenadas Geográficas

• 1- Paralelos: são linhas horizontais que indicam a latitude de um
lugar, estando situado ao Norte ou ao Sul da Linha do Equador
(principal paralelo). Existem 180 paralelos, 90 no hemisfério Norte e
90 no Sul.

• 2- Latitude- é a distância em graus de um ponto qualquer em relação
a Linha do Equador, varia de 0° a 90° (N ou S).

• 3- Meridianos: São círculos traçados de pólo a pólo e perpendiculares
ao Equador. Existem 360 meridianos cortando à Terra, 180 no
hemisfério Oeste e 180 no Leste. O meridiano de Greenwich (inicial),
é o principal e representa o eixo imaginário da Terra.

• 4- Longitude: é a distância em graus de um ponto qualquer em
relação ao Meridiano de Greenwich, varia de 0° a 180° (L ou O).



Zonas térmicas 

• A esfericidade do planeta é
responsável pela existência das
diferentes zonas climáticas
(polares, temperadas e tropicais).

• Próximo ao equador, os raios
solares incidem
perpendicularmente sobre a
superfície, porém, quanto mais
nos afastamos dessa linha, mais
inclinada é essa incidência.

• Assim a mesma quantidade de
energia se distribui por uma área
cada vez maior, diminuindo,
portanto, sua intensidade.

• Logo, esse fato torna as
temperaturas progressivamente
mais baixas á medida que nos
aproximamos dos polos.



EXEMPLOS

1. Considerando o Equador e Greenwich, é possível afirmar que 
o Brasil tem a maioria de suas terras nos hemisférios:

a- norte e sul

b- sul e ocidental

c- sul e oriental

d- oriental e ocidental 

e- norte e ocidental

Res: B



2- Marque verdadeiro ou falso:

• ( V ) A linha do Equador divide o globo em dois hemisférios. O
hemisfério voltado para o pólo norte é denominado boreal, e o
hemisfério voltado para o pólo sul é denominado austral.

• (F ) O meridiano inicial, o de Greenwich, divide o globo
terrestre em dois hemisférios.O hemisfério voltado para o
nascente é denominado ocidental, e o hemisfério voltado para
o poente é denominado oriental.

• ( F ) As áreas localizadas ao sul do Trópico de Capricórnio e ao
norte do Trópico de Câncer são intertropicais.

• ( V ) Os paralelos são linhas imaginárias traçadas paralelamente
a linha do Equador, já os meridianos são semicírculos traçados
perpendicularmente a linha do Equador.

• ( V ) O Brasil é um país tropical porque a maior parte do seu
território está situada entre as linhas do Equador e do Trópico
de Capricórnio.



3- ANALISE A FIGURA, 

• I.Os pontos A e B localizam-se no 
hemisfério ocidental.

• II.Os pontos B e C localizam-se no 
hemisfério boreal.

• III. Os pontos A e D localizam-se 
no hemisfério austral.

• IV. Os pontos C e D localizam-se no 
hemisfério oriental

Quais alternativas estão corretas??

Todas estão corretas



4- Determine as coordenadas geográficas dos pontos em 
destaque no mapa.

A: 40 LAT N, 80 LONG O; B: 20 LAT S, 40 LON L; C: 60 LAT N, 40 LON L; D: 20 
LAT S, 20LON L; E: 40 LAT N, 100 LON L



Movimentos da terra

1- Rotação: A terra gira em torno de seu próprio eixo. Duração de 23hs,
56min e 04seg. (aproximadamente), num sentido Oeste/Leste, com
velocidade de 1.669.33km/h no Equador, nos pólos e nula.

1.2- Conseqüências:

• Sucessão dos dias e das noites.

• Criação dos fusos horários.

2- Translação: É o movimento que a Terra executa no espaço em torno do
Sol, de forma elíptica. Com velocidade de 29.8km/s, duração de 365 dias,
5hs e 48min (aproximadamente 365 dias ou 366).

2.1- Conseqüências:

• Ano bissexto (366 dias, + um dia no mês de fevereiro)

• As estações do ano.



Dinâmica das estações
❑ Equinócios:
• Os hemisférios recebem iluminação igual (dia e noites iguais)
• Estações: primavera e outono;
• 21 de março- primavera hemisfério norte e outono no hemisfério

sul;
• 23 de setembro- outono no hemisfério norte e primavera no

hemisfério sul.

❑ Solstícios:
• Os dois hemisférios recebem iluminação desigual (noites e dias

diferentes);
• Estações: Verão e inverno
• 21 de junho verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul
• 21 de dezembro inverno hemisfério norte e verão no hemisfério

sul







• O Brasil por ter uma grande extensão territorial na
direção leste-oeste, apresenta atualmente 4 fusos
horários, Temos tres fusos no território continental (-
3 (45°), -4 (60 °), -5 (75°), e o fuso de -2 (30°) que é
exclusivo das ilhas oceânicas.

FUSO HORÁRIO DO BRASIL








