Folha do aluno

2.3 Amarre a linha nos palitos;
2.4 Faça cortes graduais de 1,5 cm em seu relevo, come

çando de baixo;
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2.5 Desenhe os cortes em seu caderno;

Etapa 4 Perfil topográfico
Elabore o perfil topográfico de um dos conjuntos de
curvas de nível construídos.
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4.1 Escolha a linha
x

co

n
ra
ob

0

curva de nível.
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2.6 Meça os picos, ou os pontos mais baixos, e anote na sua
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2.2 Marque nos palitos de sorvete intervalos de 1,5 cm;

Problema de Aplicação
Na figura abaixo, temos um trecho da carta topográfica
uma torre
de uma certa região. No ponto
x
ABlocaliza-se
y
de transmissão de TV e noxponto
uma
AB encontra-se
y
casa. As curvas de nível representam diferenças de cota
de 20 m.
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Etapa 2 Curvas de nível
2.1 Construa com a massa de modelar um relevo;

Etapa 3 Reconstrução e comparação de relevos
Construa pelo menos um dos relevos identificados na
Etapa 1.
Faça a curva de nível como na Etapa 2 numa folha
separada.
Cada grupo entregará sua folha para o professor e
receberá uma de outro grupo. A partir da curva de nível
recebida, reconstrua o relevo representado.
Olhando as construções originais, você consegue
identificar qual é a sua?

Geometria e medidas
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Etapa 1 Tipos de relevos
Com a ajuda da massa de modelar, identifique os
relevos mostrados pelo professor.
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4.2 Trace perpendiculares x
à reta AB pelasyintersecções com

as curvas de nível;
4.3 Esboce retas paralelas equidistantes
x à

AB, indicando
y
em cada uma o valor da cota correspondente;
4.4 Determine a intersecção entre cada paralela com as
perpendiculares relativas à curva de nível correspon
dente;
4.5 Una os pontos determinados.
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Pense e responda

No ponto
x
ABexisteyuma torre de TV. A casa situada em
AB recebe
y esse sinal?

Pense e responda

O que indicam as curvas de nível consecutivas muito
afastadas? E as muito próximas?

Curvas de nível
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