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REVISÃO DE GEOGRAFIA 

 

Mapas e regiões 

Nosso país é formado por 26 estados, mais o Distrito Federal, onde está situada a sede do 

governo federal. Esses estados estão agrupados em cinco regiões: 

 Região Norte: Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins; 

 Região Nordeste: Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe e Bahia; 

 Região Centro-Oeste: Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal; 

 Região Sudeste: Minas Gerais, Espiríto Santo, São Paulo e Rio de Janeiro; 

 Região Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Os mapas e as plantas servem para representar lugares, a planta mostra mais detalhes que 

um mapa. 

Em todo mapa há a rosa dos ventos que indica os pontos cardeais e colaterais 

 Cardeais:  Norte, Sul, Leste e Oeste 

 Colaterais:  

 Nordeste, que está entre o Norte e o Leste 

 Noroeste, que está entre o Norte e o Oeste 

 Sudeste,  que está entre o Sul e o Leste 

 Sudoeste, que está entre o Sul e o Oeste 

Para saber onde estão os pontos cardeais aponte o braço direito para onde o sol nasce, esse 

é o leste, estique o outro braço para onde o sol se põe, esse é o oeste, você estará de frente para 

o norte e de costas para o sul. 

A legenda do mapa, é formada por simbolos e cores que trazem informações sobre o mapa. 

Esses simbolos podem representar cidades, ferrovias, rodovias entre outros.   

Os espaços existentes nas cidades são ocupados de maneiras diferentes, alguns lugares são 

mais comerciais e outros mais residensiais, alguns são mais urbanizados outros mais 

arborizados, em alguns as construções tem mais espaço em outras são mais restritos. 
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Com o passar do tempo as paísagens mudam e se modernizam, melhoram as vias de acesso, 

os espaços de circulação, estradas e quantidade de casas. 

 


