
 

 

Prof. Brenner Paixão 
 

AVALIAÇÃO PRODUTIVA – 3ª SÉRIE 
MATÉRIA: CARTOGRAFIA 

FRENTE: GEOFÍSICA 
 
01.  

 
MORAES, Paulo Roberto. Geografia Geral e do Brasil. 

São Paulo: Harbra, 2005. 
 
Como pode ser observado na figura, a Terra possui uma inclinação de 23º27´ em relação ao plano de sua 
órbita em torno do Sol, o que gera vários fenômenos físicos. 
Aponte duas alterações, uma no clima e outra na duração dos dias e das noites, que a ausência dessa 
inclinação provocaria. 

 
02. Nos primeiros dias do outono subitamente entrado, quando o escurecer toma uma evidência de qualquer 

coisa prematura, e parece que tardamos muito no que fazemos de dia, gozo, mesmo entre o trabalho 
quotidiano, essa antecipação de não trabalhar... 

(Fernando Pessoa, Livro do Desassossego. Campinas:  
Editora da Unicamp, 1994, vol II, p. 55). 

 
a) Compare as características do outono em Portugal (terra natal de Fernando Pessoa) com o outono da 

região nordeste do Brasil. 
b) Diferencie solstício de equinócio. 

 
03.  

POSIÇÕES DO SOL AO MEIO DIA 
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Fundamentado na ilustração, nos conhecimentos relativos à questão da orientação sobre o espaço 
geográfico e na observação das diferentes posições do sol na linha do horizonte, em diferentes períodos do 
ano, sobre uma cidade localizada em latitudes médias, 
 
• identifique em que hemisfério se localiza a cidade mostrada na ilustração, explicando o motivo pelo 

qual o sol, ao meio dia, em 21 de junho, encontra-se posicionado no ponto mais alto da linha do 
horizonte. 

• identifique, na cidade apresentada na figura, as estações do ano e os períodos de solstício ou 
equinócio em 

 21 de março: período: 
 
 23 de setembro: período: 
• cite duas consequências geográficas ligadas à trajetória da luz do sol, na linha do horizonte, ao se 

deslocar no sentido de I para II. 
 
04. Parte considerável da energia que atinge a Terra é proveniente do Sol. A distribuição da insolação na 

superfície é condicionada, dentre outros fatores, pelo grau de inclinação da Terra em relação ao Sol.  
 
Observe a figura abaixo. 

 

 
IBEP. Atlas geográfico escolar. São Paulo, 2008, p. 16. [Adaptado]. 

 
Considerando as informações da Figura e os fatores “incidência da radiação solar” e “latitude”: 
a) justifique por que ocorrem diferenças de temperatura entre Natal e Murmansk.  
b) apresente um exemplo de uma atividade econômica na Cidade de Natal que é diretamente favorecida 

pela incidência de radiação solar. Justifique. 
 
05. Observe a ilustração a seguir (retirada do livro Geografia geral e do Brasil, de Eustáquio Sene e J.C. 

Moreira, 1998), demonstrando o sistema de fusos horários, baseado na adoção de 24 faixas horárias 
diferentes em nosso planeta.  

 
a) Explique como foram estabelecidos os fusos.  
b) Por que as faixas idealizadas não coincidem com aquelas realmente adotadas pelos países?  

 
06. Observe a tabela. 
 

 
 

Sabendo que São Paulo está localizada no terceiro fuso horário a oeste de Greenwich, Roma no primeiro 
fuso a leste e Nova Iorque no quinto a oeste, e a Europa está utilizando horário de verão: 
a) Qual horário de chegada de cada um dos voos da tabela em seus destinos? 
b) Explique por que alguns países adotam o horário de verão. 



Exercícios Complementares 

 

 3

07. Qual a importância da Cartografia e quais os principais tipos de mapas temáticos utilizados na 
representação dos componentes naturais? 

 
08. Leia a tira abaixo. 
 

   
QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 1993. p.385. 

Na tira, a personagem critica o uso ideológico que pode ser feito de uma representação cartográfica. 
Considerando o conteúdo da tira e os conhecimentos sobre o assunto, 
a) explique a visão de mundo que predomina nessa forma de representação dos hemisférios nos mapas, 

criticada por Liberdade; 
b) como a escala, na representação cartográfica, pode direcionar o grau de aprofundamento em uma 

análise geográfica? 
 
09. Existem distintas maneiras de representar a Terra, tais como os mapas, que sempre apresentam 

distorções, tendo em vista que se procura reproduzir uma esfera em um plano através de projeções que se 
diferenciam na dependência das características do trecho da superfície terrestre que se quer representar. 
Em um texto de 3 a 5 linhas, caracterize uma projeção cartográfica. 

 
10. Durante séculos, os mapas têm sido a forma mais prática de se representar a superfície da Terra. 

Através deles podemos conhecer melhor uma área, uma cidade ou um país. Interpretar um mapa é fazer a 
sua “leitura”. 
a) Conceitue o que é convenção cartográfica. 
b) Conceitue o que é legenda. 
c) Apresente e explique uma vantagem do uso da escala grande e uma do uso da escala pequena. 

 
GABARITO:  
 
01. Clima: As estações do ano não existiriam; a temperatura se manteria próxima a uma média, variável de 

acordo com a latitude, durante todo o ano.  
Duração dos dias e das noites: os dias e as noites teriam a mesma duração, 12 horas cada um, em todas 
as latitudes, durante todo o ano. 

 
02.  

a) Em Portugal o outono vai de 21/22 de setembro a 21/22 de dezembro e no nordeste brasileiro, de 
20/21 de março a 20/21 de junho. Em Portugal essa estação é bem característica, com alterações de 
tempo (temperaturas mais amenas, início do período das chuvas), enquanto no nordeste brasileiro as 
alterações são menos perceptíveis (temperaturas pouco inferiores às do verão, chuvas escassas). 
Quanto à duração dos dias e noites, há diferença marcante em Portugal onde os dias são mais curtos e 
as noites mais longas em relação ao verão, diferentemente do que ocorre na região nordeste do Brasil, 
onde há pouca variação. 

b) Solstício é o momento em que o Sol, durante seu movimento aparente na esfera celeste, atinge a 
maior declinação em latitude, medida a partir do equador. Os solstícios ocorrem duas vezes por ano: 
em dezembro e em junho. O equinócio é definido como um dos dois momentos em que o Sol, em sua 
órbita aparente, cruza o plano do equador celeste (a linha do equador terrestre projetada na esfera 
celeste). Mais precisamente, é o ponto onde a eclíptica cruza o equador celeste. 

 
03.  

• A cidade mostrada na ilustração localiza-se no Hemisfério Norte (zona temperada do norte). Em 21 de 
junho, o sol se encontra em uma posição mais elevada na linha do horizonte, porque, nessa data, os 
raios solares incidem perpendicularmente sobre o trópico de Câncer. 
Estações do ano:   Períodos: 
― 21 de março: ― primavera ― equinócio. 
― 23 de setembro: ― outono ― equinócio. 

• Consequências geográficas ligadas à trajetória da luz do sol no sentido de I (leste) para II (oeste): 
 ― Sucessão dos dias e das noites; 
 ― Diferenças horárias (fusos horários). 
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04.  
a) As diferenças de temperatura entre Natal e Murmansk ocorrem porque a incidência de radiação solar 

na superfície da Terra não é uniforme, em função de sua forma aproximadamente esférica e do 
movimento que a Terra executa em torno do Sol. Sendo assim, nas áreas de baixa latitude 
(Intertropical, Tropical ou Equatorial), como em Natal, os raios solares incidem verticalmente ou 
perpendicularmente, favorecendo a ocorrência de temperaturas elevadas. Nas áreas de elevada 
latitude (zonas polares), como em Murmansk, os raios solares incidem de forma oblíqua ou inclinada, 
contribuindo para o registro de temperaturas baixas.  

b) Turismo – o desenvolvimento desta atividade é beneficiado pelos elevados índices de insolação que 
ocorrem durante todo o ano em Natal, visto que sua base fundamenta-se na modalidade “sol e mar”.  
Ou:  
Carcinicultura – é uma atividade econômica desenvolvida em Natal que necessita da constante 
incidência solar para uma melhor produção. 

 

05.  
a) Uma convenção a partir do Meridiano de Greenwich, onde a 15º de longitude corresponde a um horário 

específico 
b) é permitido estabelecer especificadores regionais 

 

06.  
a) Considerando as informações apresentadas, os horários de chegada dos voos da tabela seriam os 

seguintes: 
8082 (São Paulo-Nova Iorque): 17h40m 
8081 (Nova Iorque-São Paulo): 08h35m 
8086 (São Paulo-Roma): 11h40m 
8097 (Roma-São Paulo): 03h40m 

b) Em países mais distantes da linha do Equador, os dias durante o verão se tornam mais longos e as 
noites mais curtas. Isso permite a adoção de horário de verão durante uma parte do ano, que consiste 
no acréscimo de 1 hora à hora oficial do país, a fim de reduzir o consumo de energia nesses locais. 

 

07. A Cartografia é a ciência e arte da representação gráfica da superfície da terra e de todos os fenômenos 
que nela ocorrem ou a ela estão relacionados. Constitui-se assim de fundamental importância para o 
planejamento econômico e uso dos recursos naturais de uma região ou país. Nas últimas décadas, novas 
técnicas vieram-se somar às já existentes, aperfeiçoando os procedimentos de mapeamentos para 
múltiplas finalidades. Dentre os diversos mapas que podem representar os componentes naturais de uma 
região, apontam-se: o mapa geomorfológico, que mostra a configuração da crosta terrestre, onde ressalta 
com destaque as unidades de relevo; mapa geológico, que se destina a dar informações, dentre outras, 
sobre a natureza das rochas, sua cronologia e estrutura; mapa fitogeográfico, que aponta a distribuição e 
tipos de formações vegetais; mapas de clima, que informam sobre as condições e tipos climáticos, podendo 
representar também suas isoietas e isotermas; mapa pedológico, que mostra a distribuição geográfica dos 
tipos de solos. Compreendem, desse modo, um recurso fundamental de informações para estudiosos e 
técnicos profissionais de áreas que lidam com as ciências naturais e ambientais. 

 

08.  
a) Liberdade está criticado a projeção de Mercator, que padronizou o hemisfério norte na parte superior 

do mapa, segundo aspecto ideológico. 
b) A escala é uma razão entre objeto real e a sua representação, desta forma, quanto maior o escala 

maior o nível de detalhes. 
 

09. Projeção Cartográfica é o arranjo sistemático, sobre um plano, da rede geográfica de meridianos e 
paralelos definida na esfera ou na Geóide. O processo de transformação, geométrico ou analítico, utilizado 
para realizar essa representação. Como exemplo de projeções podemos ter: 
Projeção Cilíndrica: Projeção cartográfica que utiliza um cilindro como superfície de projeção e que, no seu 
aspecto normal, apresenta os meridianos e os paralelos retilíneos e perpendiculares entre si.  
Projeção Cônica: Projeção cartográfica que utiliza um cone como superfície de Projeção e que, no seu 
aspecto normal, apresenta os paralelos circulares e concêntricos, e os meridianos retilíneos e concorrentes 
no vértice, fazendo entre si ângulos inferiores às respectivas diferenças de longitude. 

 

10.  
a) Convenção cartográfica é o conjunto de símbolos – cores, formas – usados nos mapas, aos quais se 

atribui um significado internacional. Assim, em qualquer mapa físico, cor verde, por exemplo, indica 
uma altitude inferior à amarela; uma rodovia é representada por uma linha vermelha, enquanto uma 
ferrovia, por uma linha preta. 

b) A legenda é a parte do mapa, geralmente um dos lados inferiores, onde se faz a correspondência dos 
símbolos utilizados com seus respectivos significados. É a legenda, portanto, que nos permite a 
‘leitura” de um mapa. 

c) A escala indica o número de vezes que a área real do terreno representado foi reduzida no mapa. Um 
mapa com escala grande – 1:20.000, por exemplo – é aquele em que a área representada não foi tão 
reduzida quanto o seria num mapa com escala pequena, como 1:5.000.000 (quanto maior o 
denominador, menor a escala). 
Vê-se que a escala grande presta-se á representação de áreas pequenas, como o bairro de uma 
cidade, mostrando maiores detalhes do espaço mapeado. Por outro lado, a escala pequena é usada na 
representação de páreas grandes, menos detalhadas e mais abrangentes, do espaço representado. 


