
 

 

 
TAREFA MÍNIMA 4 – MATEMATICA – 7º ANO – MARIO JONAS 

 
01. (FESP) Um estudante de um determinado colégio pernambucano foi encarregado de estudar aspectos 

urbanos de um trecho da Região Metropolitana do Recife. O professor de Geografia, sabendo da 
importância da Cartografia para esse tipo de estudo, forneceu-lhe cinco mapas para que utilizasse aquele 
que iria apresentar um maior nível de detalhe. Se essa tarefa lhe fosse confiada, qual seria a escala do 
mapa que você escolheria? 

 
02. (UFC-CE) Considere um mapa geográfico cuja escala é de 1:1.000.000, e a distância em linha reta entre 

duas cidades é de aproximadamente 7 cm. Determine a distância real entre duas cidades. 
 
03. Analisando um mapa temático cuja escala é de 1/1.000.000 e a distância, em linha reta, entre duas 

cidades é de, aproximadamente, 8 cm, determine a distância real entre as duas cidades. 
 
04. (FMU) Em um mapa cuja escala é 1:2.500.000, duas cidades estão separadas, em linha reta, por 5 

centímetros. Determine a distância real (no terreno) entre essas duas cidades. 
 
05. (UFRN) Uma cidade está localizada a 5 cm de outra, medidos sobre um mapa de escala 1:200.000. 

Desprezando as distorções normais de uma projeção, determine a distância real (no terreno) entre as 
cidades. 

 
06. (PUC-PR) A distância de 7 cm, medida em um mapa de escala numérica 1:2.500.000, corresponde em 

quilômetros na superfície da Terra a um comprimento real de _______. 
 
07. Escala numérica é um dos principais e indispensáveis componentes de um mapa. Sem escala, o mapa não 

tem valor geográfico. Vamos supor que você foi encarregado de realizar um estudo sobre a estrutura 
fundiária do Piauí. Para essa tarefa, lhe foram fornecidos cinco mapas em escalas diversas. Assinale aquela 
que fornece um maior nível de detalhe. 
a) 1: 1.000.000 
b) 1: 500.000 
c) 1: 600.000 
d) 1: 2.500.000 
e) 1: 250.000 

 
08. (PUC-RS) Ao representar cartograficamente uma cidade cuja avenida central tem extensão equivalente a 

25 km, aventou-se a possibilidade de utilizar uma escala cartográfica de 1:20.000. Se essa possibilidade 
for efetivada, é CORRETO concluir que: 
a) o comprimento da avenida na planta da cidade será maior que um metro, impossibilitando a 

representação cartográfica em uma folha de caderno escolar. 
b) a escala não condiz com esse tipo de representação, pois é extremamente pequena para demonstrar as 

características de uma cidade. 
c) as distâncias entre as quadras, na referida avenida, serão quase imperceptíveis na planta, porque 

na avenida representada existe um cruzamento a cada 2,5 km. 
d) só será possível representar a cidade nesta escala se a projeção cartográfica da planta for azimutal 

equidistante. 
e) para que a planta da cidade represente uma leitura cartográfica de tamanho ideal, a escala 

utilizada terá que ser menor que 1:1.000.000. 
 
09. Dois amigos decidem fazer uma caminhada de 1500 metros por uma trilha ecológica. Ao planejarem tal 

passeio a partir de um mapa do parque, perceberam que a distância no mapa acusava 7,5 cm. A escala 
numérica do mapa CORRETA é 
a) 1:200 
b) 1:2.000 
c) 1:20.000 
d) 1:200.000 
e) 1:2.000.000 
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10. O grupo encarregado de organizar os Jogos Pan-americanos reservou uma área de 10.000 m2, na Praia de 
Copacabana, para realizar algumas provas náuticas. Para isso decidiu-se fazer a representação gráfica 
deste local. Nesta representação, aparecem com fácil compreensão os seguintes elementos: acesso à 
praia, área de competição, barracas de apoio, estacionamento para o público e o setor médico. Para ajudar 
o deslocamento dos envolvidos no evento, é fundamental a escolha da forma de representação e da escala 
adequada. Assim, o grupo deverá utilizar um mapa com escala de 
a) 1:1.000.000. 
b) 1:10.000. 
c) 1:1.250.000. 
d) 1:1.000 

 
11. (Mack-2006) Sobre um mapa, com escala 1:750.000, um geógrafo demarca uma reserva florestal com 

formato de um quadrado, apresentando 8cm de lado. A área da reserva florestal medirá, na realidade, 
a) 3,6km2 
b) 36 km2 
c) 360 km2 
d) 3.600 km2 
e) 36.000 km2 

 
12. (UECE-2000) Considere dois mapas que representam a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) com as 

seguintes escalas: 
 

Mapa 01 (1:50.000); 
Mapa 02 (1:500.000) 

 

Pode-se afirmar verdadeiramente que: 
a) em ambos os mapas há uma representação cartográfica com grande riqueza de detalhes; 
b) os dois mapas possuem o mesmo tamanho; 
c) o mapa 02 apresenta riqueza de detalhes por ter escala grande 
d) o mapa 01 tem maior tamanho e representa com maior riqueza de detalhes a área RMF 

 
13. (UEPG-PSS) Se, em determinado mapa, a distância de 250 km entre duas cidades é representada com 10 

cm, qual é a escala desse mapa? 
 
14. (FURG) Em um mapa com escala de 1:500.000, um comprimento de 2,5cm corresponde a uma distância de 

a) 12,5 Km    
b) 75 Km    
c) 125 Km      
d) 175 Km     
e) 1.250 Km 

 
15. (AGFV) O professor de Geografia de Maria, que mora numa cidade do interior de Mato Grosso, solicitou que 

todos os alunos elaborassem uma representação do bairro onde moram. A partir dessas informações, 
assinale a escala cartográfica que Maria deveria utilizar, considerando o tamanho da área a ser 
representada. 
a) 1:100.000 
b) 1:750.000 
c) 1:1.500.000 
d) 1:10.000 
e) 1:250.000 

 
16. (FGV) De acordo com o mapa da ltália, a distância em linha reta entre os pontos A e B é de 

 
a) 72 km 
b) 200 km 
c) 720 km 
d) 2 000 km 
e) 7 200 km 


