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São propriedades das curvas de nível:

•todos os pontos situados sobre uma mesma curva de nível têm a mesma

altitude;

•duas curvas de nível não podem se tocar ou se cruzar - caso isso ocorra, será

resultado de um efeito visual, uma vez que na verdade uma curva passa por

baixo da outra, e deve ser representada com uma linha tracejada ou pontilhada;

•uma curva de nível sempre tem um fim, seja fechando-se em si mesma, dentro

ou fora dos limites do papel;

•Uma curva de nível não pode bifurcar-se;

•terrenos planos apresentam curvas de nível mais espaçadas; em terrenos

acidentados as curvas de nível encontram-se mais próximas uma das outras.

A representação de um terreno mediante o emprego das curvas de nível, deve

ser um reflexo fiel do próprio terreno.

Propriedade das curvas de nível e perfil topográfico
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1. (Fuvest 2013) Observe a Carta Topográfica abaixo, que representa a área adquirida

por um produtor rural.

Em parte da área acima

representada, onde predominam

menores declividades, o produtor

rural pretende desenvolver uma

atividade agrícola mecanizada.

Em outra parte, com maiores

declividades, esse produtor deseja

plantar eucalipto.

Considerando os objetivos desse

produtor rural, as áreas que

apresentam, respectivamente,

características mais apropriadas a

uma atividade mecanizada e ao

plantio de eucaliptos estão nos

quadrantes

a) sudeste e nordeste.

b) nordeste e noroeste.

c) noroeste e sudeste.

d) sudeste e sudoeste.

e) sudoeste e noroeste.



2. (Ufpr 2013) A figura a seguir

corresponde ao recorte de uma

carta topográfica, contendo um

alinhamento tomado entre os

pontos A e B.

A respeito da figura 

apresentada, considere as 

seguintes afirmativas:

1. O alinhamento AB apresenta 

direção NW-SE e comprimento 

menor do que 2 km.

2. O alinhamento AB apresenta direção SW-NE e comprimento menor do que 4 km.

3. O alinhamento AB apresenta amplitude altimétrica menor do que 1000 m.

4. O alinhamento AB apresenta amplitude altimétrica maior do que 800 m.

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.   

b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.   

c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.   

d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.   

e) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.   
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3. (Uern 2012) “As curvas de nível (ou isoípsas) são linhas que unem os pontos do relevo

que têm a mesma altitude. Traçadas no mapa, permitem a visualização tridimensional do

relevo”.

As curvas de nível são muito utilizadas em mapas topográficos para determinar a declividade

e a variação de altura, sendo um importante instrumento para a implantação de loteamentos

e estradas, para evitar problemas como o demonstrado na figura 1.

Analisando o mapa topográfico (figura 2), em qual localidade o problema destacado na 

figura 1 será mais frequente? 

a) 1     b) 2     c) 3    d) 4   


