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FICHA DE EXERCÍCIOS Nº 1  
 
 
1. Utilizando o mapa, calcule a distância real, em linha reta, entre as cidades de Florianópolis 
e Lages, sabendo que a distância gráfica é de 1,7cm: 

 
Assinale as afirmações verdadeiras e as afirmações falsas. 
I) 1.700 km; 
II) 170.000 m; 
III) 1.700.000 m; 
IV) 170 km; 
V) 1.700 m. 
 
2. Assinale, de acordo com o mapa, a alternativa correta. 

 



a) Londres é uma cidade localizada no hemisfério sul.  
b) Guayaquil (no Equador) está a leste de Greenwich.  
c) Moscou está situada em altas latitudes, a 40º Oeste do meridiano de Greenwich. 
d) A região norte de Moçambique está localizada a Sul do Equador.  
e) O meridiano de 40º W de Greenwich corta a porção mais ocidental do Moçambique 
 
3. Questão referente a cartas geográficas. Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas 
falsas. 
I) Utilizando as projeções cartográficas é possível representar a superfície curva da Terra.  
II) A escala de uma carta geográfica é a relação existente entre as dimensões que aparecem no 
mapa e as dimensões reais da superfície terrestre.  
III) Num mapa de escala 1.500.000, 5cm corresponde, no terreno, a 5 km. 
IV) Num mapa de escala 1.50.000, 5cm corresponde, no terreno, a 25 km.  
V) Quanto maior o valor da longitude, menor o valor da latitude.  
 
 
4. O que entende por Projecção cartográfica? 
 
4.1. Há vários tipos de projecções cartográfica. Identifica e classifica as projecções 
representadas nas figuras que se seguem. 

 
 
5. Observando o mapa do mundo abaixo, no que se refere aos hemisfério, é correto afirmar-se 
que. 

 
I) A linha do Equador divide a Terra em duas metades iguais, que recebem os nomes de 
Hemisfério Norte ou Austral e Hemisfério Sul ou Boreal.  
II) Tal como o Equador, todos os paralelos dividem a Terra em partes desiguais.  

 
a)  

b) 
 

C) 



III) O meridiano de Greenwich, divide a Terra paralelamente ao Equador. 
IV) O trópico de capricórnio está mais próximo do circo polar antártico porque ambos se 
localizam no Hemisfério Norte 
V) A cidade do Maputo fica a Oeste do meridiano de Greenwich. 
 
6. A distância real entre São Francisco e Nova York nos EUA é de 4.200km. A distância sobre 
a carta é de 105mm.  

 
 
Com base nos dados e com o mapa, assinale a alternativa que indica corretamente a escala 
deste mapa. 
A) 1:400.000 
B) 1:4200.000 
C) 1:10.500.000 
D) 1:40.000.000 
E) 1:105.000.000 
 
7.  Com base nos conhecimentos em cartografia, indique se é verdadeira ou falsa cada uma 
das afirmações abaixo. 
I) Os mapas de pequena escala representam um espaço com grande riqueza de detalhes.  
II) A escala de um mapa em que a distância real de 750km entre duas localidades é 
representada por 15cm é de 1:500.000. 
III) As medições efectuadas sobre os mapas, são sempre aproximações que implicam erros; 
estes serão tanto maiores quanto menor fôr a escala do mapa. 
IV) A saturação, também denominado cromatismo ou intensidade da cor é uma das variáveis 
visuais usadas para a generalização em cartografia. 
V) Num mapa na escala de 1:4.000.000, se a distância entre duas cidades é de 85mm, a 
distância real é de 34km.  
 
8. Uma estudante de um determinado colégio de Zavala na provincia de Inhambane, recebeu a 
tarefa de estudar aspectos urbanos de um trecho da do distrito. O professor de Geografia, 
sabendo da importância da Cartografia para esse tipo de estudo, forneceu-lhe cinco mapas 
com diferentes escalas para que utilizasse aquele que iria apresentar um maior nível de 
detalhe.  
Se essa tarefa lhe fosse confiada, qual seria o mapa que escolheria? Justifica. 
a) 1: 5.000.000 
b) 1: 1.000.000 
c) 1: 250.000 
d) 1: 500.000 



e) 1: 10.000 


