
 

 

Professor Brenner 
 
01. Um homem sai da sua casa e caminha 50 metros na direção norte. Vira à esquerda e caminha 20 metros. 

Vira 45º à esquerda novamente e caminha mais 17 metros. Ao parar, ele olha para trás. Para que direção 
esse homem está olhando? 
a) Norte. 
b) Noroeste. 
c) Nordeste. 
d) Sul. 
e) Sudoeste. 

 
02. Um avião partiu de Los Angeles (EUA), coordenadas geográficas 34º N; 118º O, para Tóquio (Japão), 

sobrevoando o oceano Pacífico. Precisará parar para reabastecer durante o voo. 
Assinale a alternativa que indica as coordenadas geográficas aproximadas de um local possível para o 
reabastecimento. 
a) 20º N; 155º O 
b) 28º N; 16º O 
c) 51º S; 59º O 
d) 23º S; 45º L 
e) 60º N; 60º L 

 
03. Leia o texto a seguir: 

Nas cartas aeronáuticas, as aerovias são marcadas com os nomes, rumo magnético (orientação pela 
bússola) de cada sentido e altitude mínima que o avião deve seguir. Um avião que voa de Brasília a 
Goiânia, por exemplo, deve pegar a aerovia W10. 

Fonte: https://todosabordo.blogosfera.uol.com. br/2017/08/06/aerovia-estradas- 
invisiveis-avioes-rota-aerea/. 

 
 

No trajeto mencionado entre as duas cidades no texto, o piloto: 
a) irá de uma região brasileira à outra. 
b) irá aumentar sua latitude de uma cidade em relação à outra. 
c) ficará na mesma unidade federativa. 
d) irá diminuir sua longitude, pois seguirá em direção norte. 
e) irá enfrentar tempestades tropicais, pois seguirá em direção a outro domínio climático. 

 
04. Se cada homem que caminha sobre a Terra desenhasse com linhas os caminhos que percorre, [a superfície 

da Terra] pareceria uma teia que não se poderia entender, e seria muito difícil reconhecer o caminho e, 
impossível, chegar ao lugar de onde partiu, seguindo o traçado. 

FLORES, José Cháves. Geogra-fia: o México e o mundo, 1976. 
 

Considerando-se a informação e os conhecimentos sobre as coordenadas geográficas, é correto afirmar: 
01. O meridiano principal tem uma latitude de 0°. 
02. A latitude se mede em graus, desde as linhas dos trópicos até os polos. 
03. O homem, no início da ocupação terrestre, não utilizou marcas para localizar os lugares que desejava 

alcançar. 
04. O homem só conseguiu localizar os lugares aonde desejava chegar com a maturidade da população e a 

multiplicação dos meios de transportes. 
05. As coordenadas geográficas estão determinadas pela longitude e pela latitude, servindo para localizar 

qualquer ponto na superfície da Terra. 
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05. A figura a seguir exibe uma representação estilizada do mapa do Estado de São Paulo. As linhas 
pontilhadas horizontais e verticais indicam intervalos iguais de longitude e latitude, e o ponto preto 
representa a cidade de Campinas. 

 

 
 

Considere que o Estado de São Paulo está, aproximadamente, entre as latitudes 20º e 25º Sul e entre as 
longitudes 44º e 54º Oeste. A partir da representação acima, conclui-se que Campinas se localiza entre 
a) as latitudes 24º e 25º Sul. 
b) as latitudes 21º e 22º Sul. 
c) as longitudes 46º e 48º Oeste. 
d) as longitudes 50º e 52º Oeste. 

 
06. Observe o mapa. 
 

 
Adaptado de: https://f.i.uol.com. 

br/folha/mundo/images/18009 
70.png Acesso em 09 set. 2018. 

 
Considerando que a distância entre Seul, na Coreia do Sul, e Pyongyang, na Coreia do Norte, em linha 
reta, é de aproximadamente 195 km, em um mapa, na escala de 1: 2.000.000, essa distância seria de 
a) 3,9 cm 
b) 97,5 cm 
c) 39 cm 
d) 9,75 cm 
e) 19,5 cm 

 
07. A atual tecnologia a bordo dos aparelhos receptores de sinal GPS (Sistema de Posicionamento Global) 

proporciona grande facilidade no deslocamento, mesmo em regiões desconhecidas. Buscando facilitar seu 
deslocamento em uma cidade, um motorista consultou o aparelho de GPS, que indicou o trajeto a ser 
seguido por meio de segmentos de reta medindo 11, 15, 9, 8 e 13 centímetros. Sabendo-se que o maior 
segmento a ser percorrido no trajeto sugerido corresponde à distância de 3750 metros, assinale a 
alternativa que corresponde, respectivamente, à distância total e à escala cartográfica utilizada: 
a) 3,75 km e 1:20000. 
b) 7,5 km e 1:25000. 
c) 14 km e 1:25000. 
d) 13,7 km e 1:50000. 
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08. Observe a sequência de imagens abaixo. 

 

 
Disponível em: <https://www.opens- 

treetmap.org/#map=11/-29.9912/-51. 
1544>. Acesso em: 13 set. 2018. 

 
Considerando a sequência das imagens acima, de A a D, pode-se dizer que 
a) a escala das imagens diminui, pois mais detalhes podem ser vistos na sequência. 
b) os detalhes das imagens diminuem na sequência de A a D, e aumenta a área representada. 
c) a escala aumenta na sequência das imagens, uma vez que há, na imagem D, uma área maior. 
d) o detalhamento da imagem A é maior, portanto sua escala é menor que a das imagens posteriores. 
e) a escala pouco muda, pois há a mesma área representada de A a D. 

 
09.  

 
 

Considerando que o segmento AB possui 2 cm no mapa acima e equivale a 565 km (distância real), a 
escala do mapa é 
a) 1 : 28.250.000 
b) 1 : 113.000.000 
c) 1 : 56.500.000 
d) 1 : 2.825.000 
e) 1 : 282,5 

 
10. A Cartografia é a ciência de produção de mapas e tem inúmeras formas de fazê-lo. O uso do mapa com 

determinada técnica ou estilo em detrimento do outro é que determina a ideologia contida nele. 
Na figura abaixo, apresentamos dois mapas mundi confeccionados com técnicas distintas. 
A técnica apresentada no Mapa II destaca um determinado tema, a partir das distorções nas áreas dos 
países ou continentes. 
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(Disponível em: https://edjorluz.word-press.com/2011/04/21/retorno-da-se- 

mana-perodo-18-a-20042011helli/) 
 

Marque a alternativa que apresenta a técnica utilizada no Mapa II. 
a) Equidistante. 
b) Anamorfose. 
c) Equivalente. 
d) Afilática. 
e) Cônica. 

 
11. Sobre cartografia, suas técnicas e aplicações, assinale o que for correto.  

01. O sensoriamento remoto permite o acesso a informações de sensores em satélites artificiais que 
auxiliam no levantamento de dados sobre agricultura, recursos hídricos, ambientais entre outros.  

02. A escala tem a função de representar em um mapa alguma medida real. Quanto maior a escala, menor 
a área representada.  

04. As curvas de nível têm a função de mostrar diferentes altitudes em um mapa. Os intervalos entre 
estas linhas devem ser equidistantes.  

08. Existem diferentes tipos de representações de projeções cartográficas. Entre elas estão as cilíndricas, 
Mercator, Peters, cônicas e azimutais.  

16. O GPS (Sistema de Posicionamento Global, em português) depende exclusivamente de comunicação 
remota por torres terra à terra para marcar as coordenadas geográficas e formular mapas. 

 
12. Enquanto o mapa sempre apresenta deformações, o globo é uma maneira de ver a Terra por inteiro, 

reduzida proporcionalmente em todas as suas dimensões. Sobre o instrumento pedagógico globo terrestre, 
é correto afirmar que: 
01. não apresenta a rede de coordenadas geográficas, os paralelos e os meridianos. 
02. inviabiliza o cálculo de áreas e distâncias, principalmente os de escalas grandes, que são os mais 

utilizados nas escolas. 
04. proporciona a simulação dos movimentos da Terra, assim como a compreensão dos dias e das noites, 

das estações do ano e dos fusos horários. 
08. sua forma é muito semelhante à da Terra e por isso é a representação que mais se aproxima da 

realidade. 
16. oportuniza a visão geral dos oceanos e continentes, além de importantes elementos físicogeográficos 

do planeta. 
32. a visão do norte em cima expressa pelo globo é a correta porque todos os mapas projetam a superfície 

terrestre dessa forma. 
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13. Considere a imagem abaixo, com a divisão regional do Brasil. 

 
 

Levando em consideração essa imagem, assinale a alternativa correta.  
a) As indicações de norte “para cima” e sul “para baixo” são convenções e podem ser alteradas.  
b) O planeta Terra obedece a um referencial específico magnético, motivo pelo qual o norte da rosa dos 

ventos deve sempre apontar para a linha do Equador.  
c) O mapa pode ser mantido do modo como está apresentado, porém, onde consta região Sul, deve ser 

alterado para região Norte, e sucessivamente para as demais, obedecendo à orientação.  
d) Se representado desse modo, Trópico de Capricórnio deve ser substituído por Trópico de Câncer.  
e) A rosa dos ventos não pode ser alterada, mesmo que o mapa esteja invertido. 

 
14. 

 
vox.com 

 
É impossível representar, sem distorções, uma superfície esférica em um plano. A área e a forma são 
atributos espaciais frequentemente alterados nos mapeamentos, conforme a projeção cartográfica 
utilizada.  
 
Na imagem, verifica-se a representação de uma mesma área circular ao longo dos paralelos e meridianos, 
como a que ocorre na projeção cartográfica denominada:  
a) Peters  
b) Mercator  
c) Robinson  
d) Mollweide 

 
15. Mesmo com o grau tecnológico atual, ainda se enfrentam problemas para representar grandes espaços 

físicos em um plano, pois há diversos tipos de projeções cartográficas. 
Analise as proposições sobre as projeções cartográficas, e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa. 
(   ) Um dos principais problemas da projeção de Mercator é que ela acaba distorcendo as áreas 

continentais, aumentando as que se localizam em baixa latitude. 
(   ) A projeção Azimutal é utilizada para representar áreas específicas, tem-se como exemplo dessa 

projeção o símbolo da ONU. 
(   ) Destaca-se positivamente, na projeção de Mercator, a capacidade de manter as formas dos 

continentes. 
(   ) A projeção de Peters busca manter a proporcionalidade entre as áreas, fazendo com que os países do 

Sul ganhem destaque no mapa. 
(   ) A projeção cônica é utilizada em mapas de latitude alta, pois causa menor distorção nessa região. 

 



Português-Vanessa 

 
 

 
6

Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo. 
a) F – V – V – V – F 
b) V – V – F – V – V 
c) V – F – F – V – F 
d) F – F – V – V – F 
e) V – V – F – F – V 

 
16. Observe o planisfério. 
 

 
<https://tinyurl.com/yb57zobr> Acesso em: 

 07.11.2017. Adaptado. Original colorido. 
 

As projeções cartográficas são produzidas a partir de figuras geométricas e possibilitam a representação da 
superfície esférica da Terra, ou de parte dela, em um plano (mapa). É importante ressaltar que todas as 
projeções causam algum tipo de distorção, seja na forma, área ou distância. O planisfério apresentado foi 
produzido a partir da projeção de Mercator. 
 
Sobre a referida projeção podemos afirmar corretamente que se trata de uma 
a) projeção cilíndrica conforme, que distorce as dimensões territoriais e preserva a forma dos 

continentes. 
b) projeção cônica, que é ideal para representação de grandes áreas cujas distorções são menores na 

altura da linha do Equador. 
c) projeção cilíndrica equivalente, que preserva as dimensões territoriais e distorce as formas dos 

continentes. 
d) projeção plana ou azimutal, que preserva as dimensões territoriais nas áreas equatoriais, distorcendo-

as nas regiões tropicais. 
e) projeção cilíndrica equatorial, que preserva as dimensões territoriais nas regiões polares, distorcendo-

as próximo à linha do Equador. 
 
17. Analise a figura abaixo. 

 
Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula= 

27336, acesso em 27 de agosto de 2017. 
 

A projeção cartográfica ilustrada na figura é uma projeção:  
a) cilíndrica conforme, que amplifica as áreas próximas aos polos.  
b) cônica, em que os paralelos são representados como círculos concêntricos.  
c) plana, que minimiza as distorções no centro do mapa e maximiza nas bordas.  
d) senoidal, em que os paralelos são representados como linhas equidistantes.  
e) cilíndrica equivalente, que conserva o tamanho das áreas representadas.  
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18. Um grupo de exploradores está pesquisando em um sítio arqueológico, localizado nas coordenadas 
geográficas 0° e 120° L. 

 
Sobre a localização desse sítio, é correto afirmar que se encontra no 
a) hemisfério norte. 
b) continente asiático. 
c) continente americano. 
d) hemisfério ocidental. 
e) continente africano. 

 
19. O desenho representa um campo de futebol com quatro jogadores (X, A, B e C) treinando às 16 horas. 

 
 

De acordo com o desenho, se uma bola for chutada do centro, a partir do jogador X, em direção aos 
jogadores A, B e C, sucessivamente, as direções percorridas serão, respectivamente, 
a) leste, norte e noroeste. 
b) leste, sul e sudoeste. 
c) sul, leste e nordeste. 
d) oeste, sul e sudeste. 
e) oeste, norte e noroeste. 

 
20. As coordenadas geográficas das cidades A e B são 2° 40´ S, 44° 60´ W e 3° 40´ S, 45° 60´ W, 

respectivamente. Pode-se dizer que, ao se deslocar do ponto A para o ponto B, toma-se a direção: 
a) sudoeste 
b) leste 
c) norte 
d) noroeste 
e) sudeste 

 
GABARITO: 

 
01. c 
 
02. a 
 
03. b 
 
04. 05 
 
05. c 
 
06. d 
 
07. c 
 
08. b 
 
09. a 
 
10. b 

 

11. 15 
 
12. 28 
 
13. a 
 
14. a 
 
15. a 
 
16. a 
 
17. c 
 
18. b 
 
19. a 
 
20. a 

 
 


