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Resolução 
 
01. A cartografia é o conjunto de estudos e operações científicas, artísticas e técnicas a partir de resultados de 

observações diretas ou de análises documentais, tendo como função criar representações gráficas 
geográficas transformadas em mapas. A partir da cartografia, o homem ampliou a sua capacidade de 
deslocamento no espaço. Atualmente, a Cartografia possibilita estudar e monitorar fenômenos naturais, 
alterações no meio ambiente e na atmosfera, fazer a previsão do tempo, planejamentos ambientais e de 
rotas da aviação, observar vulcões, erosões de solo, inundações e saber os níveis do desmatamento. 

 
02. As representações mais comuns do Planeta Terra são o globo terrestre e o planisfério (mapa- Múndi). O 

globo terrestre apresenta menos deformações devido o seu formato esférico, sendo o mais próximo do 
formato original da Terra (geoide). 

 
03. A variação do uso de um mapa, carta ou planta vai ser de acordo com a dimensão do tamanho real do 

terreno que vai ser projetado em um plano. Áreas grandes no tamanho real utilizaremos um mapa (escala 
pequena), e áreas pequenas que devem ser representadas com muitos detalhes usaremos uma carta 
(escala média) ou uma planta (escala grande). 

 
04. Os mapas representam áreas com grandes dimensões (adota uma escala pequena). Este tipo de 

representação é feita na visão vertical, isto é, de cima para baixo, e o plano que a recebe pode ser o papel 
ou o monitor de um computador. Os fenômenos espaciais, como o contorno e rios, territórios, são 
representações gráficas de pontos, linhas, cores e formas.  

 
05. A planta é a forma adequada para fazer um projeto de uma casa. Pois ela utiliza uma escala grande, 

representa pequenas áreas como casas, escolas, ruas, bairros. Apresenta informações mais detalhadas do 
espaço. Já o croqui é uma representação feita na visão vertical e sua paisagem em forma de desenho livre, 
considerado um “rascunho”, desenho improvisado de um futuro projeto oficial. A principal preocupação é 
com a informação sobre o espaço e não com os limites exatos.  

 
06. Os mapas temáticos são classificados em anamorfose e cartogramas.  
 
07. Anamórficos: é um mapa no qual as superfícies reais, ou seja, países, estados, regiões, municípios, 

acabam sendo distorcidos para se tornar proporcional à variável que está sendo representada. 
Cartogramas: é uma representação cujo objetivo maior é mostrar as informações sobre a distribuição 
espacial do objeto de estudo (os mapas em geral). 
Exemplos: população, aspectos físicos, culturais, sociais, econômicos e outros. 

 
08. Mapas hipsométricos são mapas que representam a elevação de um terreno através de cores, geralmente 

utiliza-se um sistema de graduação de cores começam com verde escuro para baixa altitude (planícies) e, 
passando por amarelo/laranja (planalto) e vermelho/marrom (serras, morros, montanhas) para grandes 
elevações. 

09. As curvas de nível ou isoípsas são linhas que unem os pontos de mesma altitude, acima do nível do mar. 
Elas servem para evitar a erosão do relevo e possibilitar o cultivo e uso de máquinas na agricultura. 

 
10. A imagem representada está ilustrando um relevo e suas respectivas curvas de nível. 
 
 


