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Prezados Alunos, 

Nesse período da afastamento social nosso atendimento será online. 

A sala de aula não é o único espaço para aprender, então vamos experimentar 

uma nova maneira de apredizagem? 

A seguir você encontrará um roteiro de estudos, cujo objetivo é ajudá-los a 

resolver as atividades propostas e dar continuidades aos seus estudos. 

Estamos a disposição para orientá-los no que for preciso. Em caso de dúvidas 
entre em contato com a Profa. Cecília através dos seguintes canais: 

E-mail: mariasolha@professor.educacao.sp.gov.br 

WhatsApp: (13) 98225-7064 

Nos seguintes horários de atendimento: 

Segunda-feira: 12h às 15h 

Terça-feira: 10h às 17h 

Quarta-feira: 15h às 22h 

Quinta-feira: 15h às 22h 

Sexta-feira: 8h às 14h40 

              BONS ESTUDOS! 

 
  



 
 

 

C.E.E.J.A.“MARIA APARECIDA PASQUALETO 
FIGUEIREDO”. 
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UNIDADE 01     

 
• Identificar os elementos que estruturam os mapas, como título, legenda 

e escala cartográfica; Págs. 17 a 20. 
• Identificar as principais modalidades de representação cartográfica e as 

variáveis usuais;págs. 29 a 38. 
• Reconhecer as principais funções dos mapas; págs. 20 a 27. 
• Reconhecer as projeções cartográficas.págs. 21, 22. 

VÍDEO: O mundo da cartografia. 
Site:http://www.ejamundodotrabalho.sp.gov.br 
 

Após seus estudos leia o texto abaixo: 
 
São vários os elementos de um mapa, isto é, aqueles itens e símbolos necessários 
para que uma mera figura possa ser diferenciada de um verdadeiro mapa ou 
cartograma, que é feito com rigor científico para representar uma determinada área 
da superfície terrestre. Em geral, os mapas costumam apresentar as seguintes 
composições: título, orientação, legenda, escala e projeção cartográfica. Os mapas 
são formas de linguagem e possuem diferentes elementos para a sua comunicação  
 
Esses são elementos obrigatórios de um mapa, embora nem sempre 
estejam presentes em todos os mapas que vemos por aí. De toda forma, 
para melhor interpretarmos as informações cartográficas, é preciso 
conhecer esses instrumentos, procurando saber o que eles são, o que 
indicam e quais são as suas funções no processo de comunicação, haja 
vista que os mapas também são formas de linguagem. 
 
Observemos, no mapa a seguir, como se apresentam as diferentes 
partes de um mapa: 
 
Título: O título, que por vezes vem acompanhado de um subtítulo, é o 
indicador do tema retratado, quando se trata de um mapa temático. Em 
mapas históricos, o título também costuma indicar o ano ou período do 
espaço representado. Para que se faça uma correta leitura de qualquer 
cartograma, a primeira coisa a se fazer é sempre ler o título e 
compreender o que ele indica. 
 
Legenda: As legendas são os significados dos símbolos existentes nos 
mapas. Esses símbolos podem apresentar-se em forma de cores, 
ícones, hachuras, pontos, linhas e outros. Alguns desses símbolos 
apresentam padronizações, como o azul para representar a água; o 



verde, para as florestas e áreas verdes, linhas com traços para 
representar ferrovias; aviões para representar aeroportos, entre outros 
inúmeros exemplos 
 
Escala: indica a relação matemática entre o espaço real e a 
representação desse espaço no mapa. Ela, portanto, aponta a 
quantidade de vezes que uma área teve de ser reduzida para caber no 
local em que o mapa está representado. As escalas podem ser gráficas 
ou numéricas (ambas presentes no exemplo acima). A escala numérica 
apresenta-se em números de uma divisão, e a escala gráfica apresenta-
se conforme uma representação de linhas e traços. 
 
Orientação: é importante no sentido de apontar a direção do mapa, 
indicando-nos para que lado fica o norte e, consequentemente, os 
demais pontos cardeais. Ela pode apresentar-se com uma rosa dos 
ventos completa ou apenas com uma seta indicando o norte geográfico. 
A importância da orientação se dá, principalmente, em mapas que 
representam áreas muito restritas, quando não conseguimos perceber 
facilmente para que lado o mapa está apontando. 
 
Projeção cartográfica: indica a técnica que foi empregada para fazer o 
mapa. Como sabemos, as projeções cartográficas são as diferentes 
formas de representar o globo terrestre (que é geoide, quase esférico) 
em um plano. Como essa representação apresenta distorções, se 
sabemos qual foi a projeção utilizada em um determinado mapa, 
conseguimos ter uma melhor noção sobre elas. 
 
 
Exemplo de mapa demográfico do Brasil elaborado pelo IBGE: 
 

 
 



*Créditos do mapa: IBGE. Atlas Geográfico Escolar. 6ª ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. p.113. (Por Me. 

Rodolfo Alves Pena) 

 
Lista de Exercícios 
Questão 1 
 
 A linguagem cartográfica é essencial à Geografia. Nesse âmbito, 
considere as afirmações a seguir. 
I. O mapa é uma reprodução idêntica da realidade. 
II. São elementos que compõem os mapas: escala, projeção 
cartográfica, símbolo ou convenção e título. 
III. A escala é a relação entre a distância ou comprimento no mapa e a 
distância real correspondente à área mapeada. 
Considerando as três assertivas, PODE-SE AFIRMAR 
CORRETAMENTE que: 
a) apenas I é verdadeira. 
b) apenas II é verdadeira. 
c) apenas III é verdadeira. 
d) apenas I e III são verdadeiras. 
e) apenas II e III são verdadeiras. 
 
Questão 2 
 
Para atingir o objetivo de ler e interpretar mapas, o leitor necessita de 
identificar e analisar os elementos de representação cartográfica. Entre 
esses, a escala cumpre um papel importante, visto que é a partir dela 
que se tem 
a) a localização de um fenômeno na superfície terrestre. 
b) a apresentação da superfície esférica no plano. 
c) os diferentes fusos horários no globo. 
d) a identificação dos diferentes hemisférios terrestres. 
e) o nível de detalhes das informações representadas. 
_______________________________________________ 
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 UNIDADE 02    
• Identificar o surgimento da globalização: págs. 41 a 44. 
• Compreender o processo de globalização: ampliação e consolidação em 

escala global; págs. 45 a 48. 
• Entender o sistema financeiro global; págs. 48 a 52. 
• Compreender os efeitos da globalização; págs. 53 a 59. 

VÍDEO: Trabalho precário e terceirização. Pág. 56. 
Site:http://www.ejamundodotrabalho.sp.gov.br 
 
O TEXTO ABAIXO VAI AJUDAR À ORIENTÁ-LO: 

 
A globalização é um dos termos mais frequentemente empregados para 

descrever a atual conjuntura do sistema capitalista e sua consolidação no 



mundo. Na prática, ela é vista como a total ou parcial integração entre as 

diferentes localidades do planeta e a maior instrumentalizaçãoproporcionada   

Podemos dizer que a globalização é entendida como a integração com maior 

intensidade das relações socioespaciais em escala mundial,instrumentalizada 

pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. 

A globalização permite, em tese, uma maior integração entre as diferentes 

áreas do planeta. Há um século, por exemplo, a velocidade da comunicação 

entre diferentes partes do planeta até existia, porém ela era muito menos 

rápida e eficiente que a dos dias atuais, que, por sua vez, poderá ser 

considerada menos eficiente em comparação com as prováveis evoluções 

técnicas que ocorrerão nas próximas décadas. Podemos dizer, então, que o 

mundo encontra-se cada dia mais globalizado. 

A globalização permite, em tese, uma maior integração entre as diferentes 

áreas do planeta. 

O avanço realizado nos sistemas de comunicação e transporte, responsável 

pelo avanço e consolidação da globalização atual, propiciou uma integração 

que aconteceu de tal forma que tornou comum a expressão “aldeia global”. O 

termo “aldeia” faz referência a algo pequeno, onde todas as coisas estão 

próximas umas das outras, o que remete à ideia de que a integração mundial 

no meio técnico-informacional tornou o planeta metaforicamente menor. Ela foi 

gradativamente apresentando evoluções, recebendo incrementos substanciais 

com as transformações tecnológicas proporcionadas pelas três revoluções 

industriais.Muitos autores defendem que a globalização tenha se iniciado a 

partir da expansão marítimo-comercial europeia, no final do século XV e início 

do século XVI, momento no qual o sistema capitalista iniciou sua expansão 

pelo mundo. Nesse caso, cabe um destaque especial para a última delas, 

também chamada de Revolução Técnico-Científica-Informacional, iniciada a 

partir de meados do século XX e que ainda se encontra em fase de ocorrência. 

Nesse processo, intensificaram-se os avanços técnicos no contexto dos 

sistemas de informação, com destaque para a difusão dos aparelhos 

eletrônicos e da internet, além de uma maior evolução nos meios de transporte. 

   Aspectos positivos e negativos da globalização:  Uma das características da 

globalização é o fato de ela se manifestar nos mais diversos campos que 

sustentam e compõem a sociedade: cultura, espaço geográfico, educação, 

política, direitos humanos, saúde e, principalmente, a economia. Entre os 

aspectos positivos da globalização, é comum citar os avanços proporcionados 

pela evolução dos meios tecnológicos, bem como a maior difusão de 

conhecimento. Outros pontos considerados vantajosos da globalização é a 

maior difusão comercial e também de investimentos, entre diversos outros 

fatores. De toda forma, considera-se que o principal entre os problemas da 

globalização é uma eventual desigualdade social por ela proporcionada, em 



que o poder e a renda. Terceira Revolução Industrial também foi responsável 

pelo aumento de multinacionais, o crescimento acelerado das economias e 

consolidou o capitalismo financeiro enquanto passou a determinar as 

estratégias que permeiam o mercado de finanças. As indústrias dispersaram-

se pelo mundo, instalando-se em países periféricos em virtude das vantagens 

econômicas oferecidas. 

  A desvalorização da mão de obra também pode ser vista nessa fase. A 

substituição da manufatura pela maquinofatura foi responsável por uma maior 

exploração do trabalho, possibilitando a existência de novas relações entre 

empregador e empregado. Aumentou-se, então, o desemprego, assim como os 

trabalhos informais e a Terceirização, uma forma encontrada pelas empresas de 

reduzir custos. Os trabalhadores terceirizados, mesmo registrados em Carteira de 

Trabalho, não possuem os mesmos direitos que os demais trabalhadores da 

mesma categoria. 

ATIVIDADES: Responda as questões abaixo: 

1. O que entendeu sobre Globalização. 

2. A Globalização aconteceu da noite para o dia? Justifique sua resposta. 

3. Pesquise alguns símbolos ou marcas (empresas) que fazem parte da  

4. De que forma você participa da Globalização, no seu dia a dia ?                             

____________________________________________________________ 
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UNIDADE 03     
• Entender os conflitos no mundo contemporâneo; pág. 62, 63. 
• Analisar o Planisfério Político para compreender a divisão entre os 

países com  seu nome oficial e suas fronteiras; pág. 64. 
• Diferenciar o Estado, Nação e Território;págs. 65 a 67. 
• Identificar no mapa os conflitos armados no ano de 2012; págs. 74 a 76. 
• Entender o significado da palavra “Primavera Árabe” : Causas e 

desdobramentos; pág. 77 a 80. 
• Entender os conflitos no Oriente Médio.págs. 81 a 86. 

VÍDEO: Primavera Árabe; pág. 80. 
Site:http://www.ejamundodotrabalho.sp.gov.br 
 
PARA O ENTENDIMENTO DESSA UNIDADE, CITEI VÁRIOS 
CONFLITOS NO MUNDO ATUAL, À PARTIR DO CONTEÚDO DO 
LIVRO, VOCÊ SERÁ CAPAZ DE FAZER AS ATIVIDADES 
PROPOSTAS. 
 
CONFLITOS NO MUNDO CONTEMPORÂNEO: 
 



No mundo existem regiões que vivem intensos conflitos oriundos de 
vários motivos, como luta por territórios, pela independência, por 
questões religiosas, recursos minerais, entre outros. 
Em todos os continentes é possível identificar focos de tensão que 
colocam em risco a paz daqueles que vivem nos locais que estão 
envolvidos em uma das questões acima. 
 
Exemplos: 
 

• Europa - pág. 66 
No continente europeu, um dos principais motivos de conflitos é a 
questão do povo basco. O povo basco está distribuído no nordeste da 
Espanha e sudoeste da França. Essa etnia luta pela independência 
política e territorial há pelo menos 40 anos. Os bascos correspondem a 
um grupo social de origem não identificada e que provavelmente teria 
chegado à península Ibérica (Portugal e Espanha) há 2000 anos. A partir 
desse fato, no ano de 1959, foi criado um movimento com ideias 
socialistas e separatistas denominado de ETA (Euskadi ta Askatsuna ou 
Pátria Basca e Liberdade). Com o surgimento desse grupo tiveram início 
os atentados, sobretudo, às autoridades. 
  

• África 
No continente africano, o que motiva os conflitos é o modo pelo qual o 
continente foi dividido. Antes da chegada dos europeus, os africanos 
viviam em harmonia, pois os grupos rivais se respeitavam e isso não 
gerava instabilidade. No processo de colonização, os países europeus 
se reuniram em Berlim, em uma Conferência, para definir a divisão do 
espaço africano para que esse fosse administrado e explorado pelas 
nações envolvidas na reunião. Mas as fronteiras impostas pelos 
europeus não levaram em conta as disparidades étnicas existentes no 
continente. Esse ato equívoco provocou a separação de grupos aliados, 
“união” de grupos rivais e assim por diante. Ao serem agrupados de 
forma desordenada e sem analisar a estrutura social, cultural e religiosa, 
promoveu-se uma grande instabilidade em vários pontos da África. 
  

• Ásia  
Na Ásia, o principal ponto de conflito está localizado no Oriente Médio, 
mais precisamente no confronto entre árabes e israelenses. É comum 
observar nas páginas de jornal, revistas e meios de comunicação em 
massa os conflitos armados entre palestinos e israelenses. Geralmente 
são desenvolvidos por meio de ataques terroristas, atentados, homens-
bomba, entre outros, eventos sempre marcados por um elevado nível de 
violência. 
 
No Iraque, as divergências estão ligadas às questões religiosas, 
econômicas, territoriais e étnicas. O país é protagonista de confrontos 
com o Irã e o Kuwait, além da divergência eterna com os Estados 
Unidos. 
 



Em território afegão, a instabilidade política está presente há décadas e 
é promovida pela religião: 20% da população é xiita e 80% sunita. Além 
disso, existem as divergências e rivalidades entre as tribos nativas, 
promovendo um elevado número de refugiados (aproximadamente 3,5 
milhões de pessoas). 
 
Existe ainda no continente asiático um grande confronto entre Índia e 
Paquistão, foco de tensão impulsionado pela intolerância entre 
mulçumanos e hindus, na região da caxemira, no norte da Índia e 
nordeste do Paquistão, área que integra o território indiano e que não é 
aprovado pelos paquistaneses. 
 
Conflitos mundiais recentes: 
 
Estado Islâmico - PÁG. 84 - O Estado Islâmico é um estado 
autoproclamado por terroristas de diversas nacionalidades. Não é 
reconhecido por nenhum governo, nem pela ONU. 
Atualmente, dominam cidades da Síria e do Iraque, e realizam atentados 
contra a população civil de países europeus e do Oriente Médio. 
 
Primavera Árabe - Pág. 77 - A Primavera Árabe começou na Tunísia, 
quando um jovem ateou fogo ao próprio corpo por ter tido as frutas e 
legumes que vendia apreendidos pela polícia. 
O ato promovido pelo jovem foi uma forma de demonstrar o 
descontentamento em relação ao regime ditatorial no qual estavam 
vivendo as pessoas daquela região, especialmente em relação a 
repressão popular. O caso levou a comoção social e gerou 
manifestações a partir daquele momento por parte da população que se 
sentiu representada pelo ato do jovem. 
 
O movimento conseguiu a deposição de alguns ditadores na região: no 
Egito, Líbia, Síria, Iêmen, muitos dos quais foram assassinados. Ainda 
assim, apesar do eco produzido pelos movimentos, não houve a 
instalação de regimes democráticos na região, e a região vive sob uma 
grande instabilidade, com intensificação da ação de grupos extremistas 
e a continuação de conflitos 
Outros locais que foram afetados pelas manifestações são: Marrocos, 
Argélia, Omã, Arábia Saudita, Kuwait, Qatar, Emirados Árabes, Bahrain, 
Iraque, Jordânia, Palestina/Cisjordânia e Palestina/Gaza. 
Conflitos do Oriente Médio 
 
Conflito Árabe-Israelense (Palestinos e Israelenses)- pág. 83 - O motivo 
pelo conflito entre palestinos e israelenses está na disputa por uma faixa 
de terra localizada ao longo do mar Mediterrâneo, entre o Egito e o 
Líbano. A disputa acontece há 60 anos de forma violenta, envolvendo 
árabes e judeus. Com a criação do Estado de Israel após a II Guerra 
Mundial, o território foi cedido à nação recém-construída. 
 
ATIVIDADES PROPOSTAS DE PESQUISA: ESCOLHA TRÊS  
CONFLITOS E ESCREVA SOBRE ELES, DE FORMA SUCINTA. 



 
• 1. Conflitos do Afeganistão- PÁG. 84 
• 2. Eta - PÁG. 66 
• 3. Guerra no Iraque - PÁG. 84 
• 4. Guerra da Coreia - PÁG. 75 
• 5. Conflitos na África - PÁG. 85 e 86. 
• 6. Geopolítica do Petróleo e o Oriente Médio 

_____________________________________________________________ 
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UNIDADE 04     
• Entender e refletir sobre o aquecimento global e as mudanças 

climáticas;págs. 90, 92, 93. 
• Compreender a gestão da água no mundo; págs. 100 a104. 
• Diferenciar: Atmosfera, Hidrosfera. Litosfera e Biosfera: pág. 89. 
• Entender as dinâmicas atmosféricas e interferências humanas; pág. 91 a 

93. 
• Perceber as emissões globais de Carbono para a atmosfera; pág. 93 a 

98. 
• Entender os usos e abusos da água; pág. 100 a 104. 
• Biomas: biodiversidade e proteção ambiental; pág. 106 a 111. 

 VÍDEO: A água que nos resta.pág. 104. 
Site:http://www.ejamundodotrabalho.sp.gov.br 
 
ORIENTAÇÃO SOBRE OS TEMAS PROPOSTOS PARA ESTUDO: 
 

• AQUECIMENTO GLOBAL E EMISSÃO DE GÁS CARBÔNICO 
OU DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)). 

Dentre as consequências do aquecimento global é possível incluir a 
elevação do nível do mar e mudanças nos padrões de precipitação de 
chuvas, resultando em enchentes e secas. Prevê-se que o aquecimento 
será mais intenso no Ártico, causando o recuo das geleiras de 
montanha, do permafrost (solo congelado) e do gelo marinho. 
Aquecimento global-  CAUSAS - As Mudanças climáticas afetam vida no 
planeta . ... A diferença entre efeito estufa e aquecimento global é que o 
efeito estufa é um fenômeno atmosférico natural, em que os gases da 
atmosfera funcionam como um anteparo, deixando passar a luz solar 
para seu interior. 
Aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e 
da camada de ar próxima à superfície da Terra que pode ser 
consequência de causas naturais e atividades humanas. Isto se deve 
principalmente ao aumento das emissões de gases na atmosfera que 
causam o efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono (CO2). 
 

• CICLO DA ÁGUA: 
 

O ciclo da água é o permanente processo de transformação da água na 
natureza, passando de um estado para outro (líquido, sólido ou gasoso). 



A essa transformação e circulação da água dá-se o nome de ciclo da 
água ou ciclo hidrológico, que se desenvolve através dos processos de 
evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. 
 

• GESTÃO DA ÁGUA NO MUNDO: 
 

Estima-se que 97,5% da água existente no mundo é salgada e não é 
adequada ao nosso consumo direto nem à irrigação da plantação. Dos 
2,5% de água doce, a maior parte (69%) é de difícil acesso, pois está 
concentrada nas geleiras, 30% são águas subterrâneas (armazenadas 
em aquíferos) e 1% encontra-se nos rios. Logo, o uso desse bem 
precisa ser pensado para que não prejudique nenhum dos diferentes 
usos que ela tem para a vida humana. 
ESCASSEZ: A escassez de água no mundo é agravada em virtude da 
desigualdade social e da falta de manejo e usos sustentáveis dos 
recursos naturais. 
A água é um recurso essencial para a vida de todos os seres vivos, mas 
é um bem natural limitado. Para regulamentar o acesso aos recursos 
hídricos, a Agência Nacional de Águas(ANA) e os órgãos gestores 
estaduais utilizam mecanismos de planejamento e coordenação do uso 
da água no país. 
 
O SISTEMA NATURAL DA TERRA: 
 
O sistema terrestre é o conjunto de elementos que garante o 
funcionamento dos componentes do planeta Terra em sua superfície. 
Podemos entender o sistema terrestre como a relação entre os 
diferentes componentes da litosfera, atmosfera e hidrosfera, com a 
consequente formação da biosfera. 
 
BIOMAS: 
  
O bioma pode ser definido, segundo o IBGE, como “um conjunto de vida 
vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação 
contíguos e que podem ser identificados a nível regional, com condições 
de geologia e clima semelhantes e que, historicamente, sofreram os 
mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma 
diversidade de flora e fauna própria.” 
 
ATIVIDADES PROPOSTAS PARA VOCÊ PESQUISAR E 
RESPONDER, APÓS SEUS ESTUDOS. 
 
 1. Pesquise sobre as formas de poluição nas águas e suas 
consequências para o meio ambiente. 
 
2. Pesquise sobre os BIOMAS NO BRASIL. 
________________________________________________________ 
 
ALUNO, ESTAMOS VIVENCIANDO UM MOMENTO DE ISOLAMENTO 
SOCIAL, COM A PANDEMIA DA COVID-19. É UM MOMENTO DE 



REFLEXÃO SOBRE O QUE ESTÁ OCORRENDO NO MUNDO. 
MEDIANTE ISSO, PROPONHO QUE ACRESCENTE EM SUA 
PESQUISA: 
 

• A pandemia, iniciou na cidade de Wuhan. 
• 1. Pesquise em que país e Continente apareceram os primeiros 

casos. 
• 2. Qual a população de Wuhan? 
• 3. Existe uma teoria de que a alimentação deles, também é 

composta de morcegos etc. Será que a alimentação foi um dos 
fatores para gerar o Coronavírus? Procure saber sobre o assunto, 
e através de sua curiosidade, vamos compreender esse momento 
atípico. 

                                                                                 BONS ESTUDOS! 
 
 
 
 

 


