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1. Complete as lacunas, utilizando os seguintes termos: 
1. Austral; 2. Leste; 3. Ocidente; 4. 0º; 5. Oeste; 6. 180º; 7. Setentrional; 8. Equador; 9. 
Longitude; 10. Oriente; 11. Rosa-dos-ventos; 12. Eixo da Terra; 13. Meridional; 14. Boreal; 
15. Latitude; 16. Meridiano de Greenwich; 17. Rotação 18. Pontos Cardeais; 19. Sul; 20. 
Orientação; 21. Poente; 22. Nascente; 23. Norte; 24. Bússola; 25. 90º; 26. Magnética; 27. 
Mapa; 28. Paralelo; 29. Meridiano; 30. Perpendicular. 

 
a) Por influência da língua inglesa, na indicação do ________ pode aparecer um W (de Weste, em 
inglês) e na indicação do leste pode aparecer um E (de East, em inglês). 
b) Um ponto qualquer da Terra pode ser ___________, se estiver ao Norte do outro, e 
____________ se estiver ao Sul do outro. 
c) _______________ é o paralelo cujo plano é perpendicular ao eixo da Terra e está equidistante 
dos pólos geográficos, dividindo o globo terrestre em dois hemisférios: Hemisfério Norte ou 
____________ e Hemisfério Sul ou ____________. 
d) O _________________ está a Leste ou _____________ e o ____________ está a Oeste ou 
_________________. 
e) Quando abrimos os braços, ficando com o direito voltado para o nascente e o esquerdo para o 
poente, teremos a frente voltada para o norte e as costas para o sul. 
f) O _________________ é a origem da contagem as longitudes, enquanto o _____________ é a 
origem da contagem das latitudes. 
g) _____________ é a distância em graus de um dado ponto da superfície terrestre à linha do 
____________, varia de __º a ___º tanto para o Norte como para o Sul, enquanto 
______________ é a distância em graus de um dado ponto da superfície terrestre ao Meridiano de 
origem (Greenwich), varia de ___º a ___º para o Leste e para o Oeste. 
h) _______, _______, _______ e ______ são os _______________. Existe um desenho, chamado 
________________, que representa as diversas direcções através dos pontos cardeais, principais 
e intermédios. 
i) A _______________ é um instrumento contém agulha _______________, móvel em torno de um 
eixo que passa pelo seu centro de gravidade, montada numa caixa com limbo graduado e usado 
para dar _______________. 
j) __________________ é a linha em torno da qual a Terra executa o seu movimento de 
_____________, de Oeste para Leste. 
 
2. No quadro a seguir, estão localizadas as cidades A, B, C e D, e as setas indicam rotas aéreas. 
De acordo com a localização das cidades e a direcção das rotas, assinale com (V) para a 
alternativa verdadeira e com (F), as falsas. 

 
A – Todas as cidades estão localizadas no mesmo hemisfério (    ). 
B – A rota de B para C indica que o avião parte de um ponto mais setentrional em direcção a um 
ponto mais meridional. (    ) 
C – As cidades B e C estão em latitudes diferentes (    ). 
D – Todas as cidades estão localizadas em latitudes diferentes (    ). 
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3. Dizer que um ponto é setentrional em relação a outro é o mesmo que afirmar que o 
ponto em causa se localiza: 
a) a Norte 
b) a Sul 
c) a Leste 
d) a Orinte 
e) Oeste 
f) Ocidente 
 
4. Considerando o gráfico que se segue, pode se afirmar que, assinale com (V) para a 
alternativa verdadeira e com (F), as falsas. 
 

 
a) O ponto A tem coordenadas geográficas 15º latitude norte e 20º longitude oeste de 
Greenwich (      ); 
b) O ponto B está situado a leste do ponto A (      ). 
c) Todas as afirmações são verdadeiras (      ); 
d) Todas as Afirmações são falsas (      ). 
 
5. Leia a conversa abaixo, e com base no seu conteúdo, complete as lacunas: 

 
 

As coordenadas geográficas são linhas imaginárias que permitem localizar qualquer lugar 
ou acidente geográfico sobre a superfície terrestre do planeta. Estas linhas são os 
paralelos que medem as __________, e os meridianos que medem as ______________. 
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6. Observe com atenção o desenho a seguir. 

 
De acordo com o desenho, considerando que são 18 horas, se a bola for chutada do 
centro em direção aos pontos A, B e C respectivamente, as direções percorridas serão: 
a) leste, norte, noroeste 
b) oeste, sul, sudeste 
c) leste, sul, sudoeste 
d) oeste, norte, noroeste 
e) sul, leste, noroeste 
 
7. Observe a figura, na qual algumas pessoas estão observando o pôr-do-sol: 

 
Usando os pontos cardeais, marque a alternativa correcta: 
a) Rafael localiza-se a leste de Maria. 
b) Pedro localiza-se ao norte de Rafael. 
c) Maria localiza-se a oeste de Lucas. 
d) Lucas localiza-se a oeste de Rafael. 
e) Lucas localiza-se ao sul de Pedro. 
 
8. Assinale, com base no mapa, a alternativa correta.  

 
a) Londres é uma cidade localizada em baixas latitudes. 
b) Guayaquil (no Equador) está a leste de Greenwich. 
c) Moscou está situada em altas latitudes e a 40o de longitude leste do meridiano de Greenwich. 
d) A região norte do Moçambique está localizada em altas latitudes. 
e) O meridiano de 40oW de Greenwich corta a porção mais ocidental do Moçambique. 
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9. Observando o mapa-múndi abaixo no que se refere aos hemisfério, assinale com V a alternativa 
verdadeira e com F a falsa: 

 
A - 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 (     ). 
B - Com exceção do Equador, todos os paralelos dividem a Terra em partes desiguais(    ). 
C - O meridiano de Greenwich, divide a Terra nos Hemisférios Leste ou Ocidental e 
Oeste ou Oriental. (     ) 
D - O Hemisfério do Ocidente é também denominado de poente(    ). 
E - O Hemisfério Setentrional é também uma denominação para o Hemisfério Boreal (    ). 
 
 
10. Com relação às coordenadas geográficas e a localização dos pontos assinalados na figura 
abaixo, marque com (V) a alternativa verdadeira e com (F), as falsas. 
 

 
 
1. Os pontos B e C possuem diferentes latitudes e mesma longitude (     ). 
2. O pondo D está situado nos Hemisférios Norte e Ocidental (     ). 
3. O ponto A está localizado a 0º de longitude e 90º de latitude S (     ). 
4. O ponto B situa-se nos Hemisférios Norte e Ocidental (     ). 
 
11. Analise atentamente as frases a seguir e assinale o grupo das que lhe parecerem corretas. 
1 - Paralelamente ao Equador ficam dispostos círculos que diminuem de tamanho à 
proporção que estão mais próximos dos pólos. 
2 - A latitude de um lugar é medida em km e representa a distância entre dois pontos na superfície 
do planeta. 
3 - As coordenadas geográficas compreendem a latitude, a longitude, a distância em 
metros em relação ao nível do mar e as isoietas. 
4 - A longitude é o afastamento, medido em graus, de um meridiano de ponto qualquer em relação 
ao meridiano de Greenwich. 
5 - Quando se projeta a rede de paralelos e meridianos sobre o papel, tem-se uma 
projeção cartográfica. 
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Assinale a alternativa que apresenta conjunto correcto das opções anteriors: 
a) todas estão corretas: 
b) só as frases 1, 2 e 3 são corretas; 
c) só as frases 1, 4 e 5 são corretas; 
d) só as frases 2, 3 e 5 são corretas; 
e) só as frases 2, 4 e 5 são corretas. 
 
12. A rota no mapa abaixo foi traçada para esquematizar uma viagem de 4.200 km entre 
Nova Iorque – latitude 41ºN e longitude 74ºW – e São Francisco – 38ºN e longitude 122ºW, 
aproximadamente. 

 
Com base no mapa, pode se afirmar que: (escolha a opção correcta) 
a) ocorre variação apenas na latitude; 
b) ocorre variação apenas na longitude; 
c) a latitude varia e a longitude é constante; 
d) latitude e longitude variam; 
e) a latitude é constante e a longitude varia. 
 
13. Qual a finalidade da escala num mapa ? 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
14. Indica de forma complete as unidades do sistema métrico: 
 
15. Uma sala mede 8,20 x 5,80m. Um desenho feito na escala 1:50 quais serão suas 
medidas em cm ? 
(a) 12,2 x 7,3 cm 
(b) 10,10 x 5,40 cm 
(c) 3,10 x 1,9 cm 
(d) 16,4 x 11,6 cm 
 
 
16. Uma rua está representada com 14mm de largura e mede 28m. Qual a escala do 
mapa? 
(a) 1:200 
(b) 1:2000 
(c) 1:100 
(d) 1:500 
 
17. Num projeto desenhado na escala 1/50 a altura de um prédio mede 20cm. Qual a 
verdadeira grandeza dessa altura? 
(a) 11 m 
(b) 7 m 
(c) 10 m 
(d) 8 m 
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18. Uma linha reta que no terreno mede 45m, utilizando, assumindo uma escala 1/450, 
qual será o tamanho da linha no mapa? 
19. A distância entre dois pontos, medida no mapa é de 55cm. Para uma escala igual a 
1/250, qual será o valor da distância real? 
 
20. Faz corresponder as duas colunas uma com a outra, ligando com apção certa: 
a) 1:250.000    I - 1cm = 250km 
b) 1:25.000.000  II - 1cm = 2,5km 
c) 1:250.000.000  III - 1cm = 25km 
d) 1:2.500.000  IV - 1cm = 2500km 
 
21. Qual das escalas abaixo é a maior? 
a) 1/200 
b) 1/100 
c) 1/2000 
d) 1/5000 
 
22. Indique se uma escala é maior ( > ) ou menor ( < ) que a outra: 
a) 1:500 (     ) 1: 100 
b) 1:100 (     ) 1: 1000 
c) 1:1000 (     ) 1: 5000 
d) 1:5000 (     ) 1: 500 
 
23. Assinale a alternativa que apresenta informação corretas sobre a escala. 
a) 1:200.000 (1cm = 20km) 
b) 1:50.000 (1cm = 50km) 
c) 1:12.000 (1cm = 120km) 
d) 1:550.000 ( 1cm = 5.500km) 
e) 1:700.000 (1cm = 7km). 
 
24. Considere três mapa – Zona Sul, Moçambique e Região Cidade do Maputo (RCM) 
representados, todos em folhas de papel de 20 x 30cm. 
Em relação a estes mapas pode-se afirmar que: 
a) todas as escalas podem ser IGUAIS, desde que ocupem toda a folha de papel. 
b) a escala da RCM é MAIOR do que a de Moçambique e da Zona Sul. 
c) ocupando toda a folha de papel, somente as escalas da Zona da Sul e de Moçambique 
podem ser IGUAIS. 
d) a escala da Zna Sul é MAIOR que a do RCM e a de Moçambique. 
 
25. Assinale com (V) as alternativas verdadeiras e com (F) as falsas: 
I - A escala é uma relação entre o tamanho real do objeto ou espaço que se quer 
representar e sua representação. (    ) 
II - A cartografia trabalha com escala de redução e de ampliação. (    ) 
III - A escala numérica tem a forma de fração, onde o numerador representa a unidade(    ) 
de medida no mapa, e o denominador a indicação da medida real. 
IV-  Se a distância entre dois pontos na planta com escala 1:250 é de 80cm, o seu valor no 
terreno é igual a 200 m. (    ) 
 
26. Num mapa topográfico, um dos lados da poligonal representada no papel mede 65 cm. 
Sabendo-se que a escala do mapa é de 1:2.000, a medida real correspondente a esse 
lado no terreno será: 
a) 130 m. 
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b) 130 cm. 
c) 1.300 m. 
d) 1.300 cm. 
27. A escala de um desenho em que um dos lados de um polígono que mede, na 
realidade, 165 m, mas se encontra representado como 55 cm é: 
a) 1 : 300 
b) 1 : 30 
c) 1 : 3 
d) 1 : 0,0033 
 
28. Num mapa cuja escala é 1:750.000, a distância entre duas cidades é de 5 cm. Qual é a 
distância real entre as duas cidades? 
a) 150,0 km 
b) 375,0 km 
c) 37,5 km 
d) 15,5 km 
e) 75,0 km 
 
29. Sabendo que a Terra tem um raio médio de 6371km e que um globo que a representa 
tem 25,4cm de diâmetro, é correto afirmar que a escala desse globo corresponde, 
aproximadamente, a: 
a) 1: 810.000 
b) 1: 5.000.000 
c) 1: 81.000.000 
d) 1: 50.000.000 
 
30. Durante as férias de verão, foi realizada uma excursão estudantil para Chidenguele, 
cuja distância real percorrida foi de 75 km a partir de Macia, distancia essa representada 
por 2,5 cm no mapa. 
Assinale a alternativa CORRETA da escala utilizada nesse mapa. 
a) 1: 330.000 
b) 1: 3.300.00. 
c) 1: 33.000. 
d) 1: 3.000.000. 
 
31. Assinale a alternativa NÃO CORRECTA: 
a) A escala é uma relação inversamente proporcional, ou seja quanto maior o 
denominador menor a possibilidade de se demonstrar detalhes da superfície cartografada. 
b) Num mapa confeccionado numa escala de 1: 3.000.000 a distância entre dois 
pontos que medem 10 cm no mapa corresponde a 30 km na superfície real. 
c) A escala gráfica deve ser adoptada quando há necessidade de ampliar ou reduzir 
constantemente um mapa. 
d) Os mapas são uma representação gráfica da realidade, onde através de um conjunto de 
símbolos são registados e decodificados detalhes da superfície real sem estar em contato 
visual com a mesma. 
 
32. Num mapa, de escala 1:6.000.000, a distância em linha reta entre as cidades A e B 
mede 1 cm. Um avião, voando a velocidade constante de 360 Km/h e em linha reta, 
levaria quanto tempo para percorrer o trajecto entre as duas cidades? 
a) 10 minutos 
b) 15 minutos 
c) 20 minutos 
d) 30 minutos 
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33. Dê nomes às frases e à figura, usando a seguinte chave:  
1. Superfície topográfica 2. Geóide 3. Elipsóide 
 
(    ) I - Forma verdadeira da Terra com suas montanhas, vales, oceanos e outras 
incontáveis saliências e reentrâncias geográficas. 
(    )  II - Superficie que mais se aproxima do nível médio dos mares. 
(    )  III - Sólido geométrico gerado por uma elipse que gira em torno do seu eixo menor. 
(    )  IV - Forma definida matematicamente que mais se aproxima da forma verdadeira da 
Terra. 
(    )  V -  É utilizada como referencia padrão para as medidas de altitudes. 
(    )  VI - É a superfície física (de existência real) onde são executadas as medições e 
observações cartográficas. 
 

 
 
34. Assinale as afirmações Verdadeiras om (V) , e as Falsas (F) e sublinhe os erros das 
alternativas falsas: 
a) A Topografia consiste na descrição exata e minuciosa de uma grande superfície da 
terra, levando em consideração a curvatura de Terra; (     ) 
b) Levantamento topográfico é um conjunto de operações empregados no campo e no 
escritório, usando-se métodos e instrumentos adequados para obtenção de todos os 
elementos necessários à representação geométrica de certa extensão do terreno. (    ) 
c) A Altimetria consiste no levantamento topográfico de pontos necessários para 
representar a superfície num sistema de coordenadas bidimensional (X, Y); (    ) 
d) O modelo Geoidal permite que a superfície terrestre seja representada pelo 
prolongamento do nível médio dos mares; (      ) 
e) O ângulo vertical é o ângulo formado pelo alinhamento de pontos do terreno com o 
eixo zenital; (     ) 
g) Escala dum mapa é a relação entre o comprimento linear real no terreno e o 
comprimento linear gráfico no mapa; (     ) 
h) A escala gráfica é o comprimento utilizado no acompanhamento da dilatação ou 
retração do papel; (     ) 
i) Azimute de um alinhamento é o ângulo horizontal entre a direção Norte-Sul e a 
linha, medido a partir do Norte ou do Sul na direção da linha, menor que 90°.(     ) 
j) O rumo de um alinhamento não ultrapassa o valor de 90°.(     ) 
k) A declinação magnética é sempre constante para um mesmo local. (     ) 
 
35. Os tipos de ângulos horizontais utilizados em topografia podem ser goniométricos e 
azimutais e são classificados em: 
 

1 

2 

3 
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a) _________________: É o ângulo formado entre o alinhamento e a direção norte-sul, 
tendo como origem a direção norte e grandeza variável entre 0º e 360º, contado no sentido 
horário. 
b) _______________ (interno/externo): É o ângulo formado entre o alinhamento e a 
direção norte sul, tendo como origem a direção norte-sul e com grandeza variável entre 0º 
e 90º. 
c) _______________: É o ângulo formado entre dois alinhamentos, contados no sentido 
horário evariável de 0º a 360º. 
d) _______________: É o ângulo formado entre o prolongamento do alinhamento anterior 
ao alinhamento em estudo, contado para a direita ou para a esquerda e tendo sua 
grandeza limitada de 0º e 180º. 
 
36. O ângulo formado entre o alinhamento e a direcção norte-sul, tendo como origem a 
direcção Norte ou Sul e com grandeza variável entre 0° e 90, é um: 
a) rumo 
b) azimute 
c) deflexão 
d) ângulo horário. 
 
37. A topografia é uma ciência baseada na ______ e na ______ plana, que se utiliza de 
_____ e _____ , com o fim de obter a representação em projecção ortogonal sobre um 
plano de referência, dos pontos capazes de representar a forma, dimensão e acidentes 
naturais e artificiais de uma porção limitada do terreno. 
 
A alternativa que preenche, corretamente, as lacunas do texto é: 
a) altimetria, planimetria, medidas horizontais, medidas verticais. 
b) geometria, trigonometria, medidas horizontais, medidas verticais. 
c) descrição, representação, levantamentos topográficos, nivelamentos. 
d) altimetria, planimetria, levantamentos topográficos, nivelamentos. 
 
38. Complete as lacunas. 
44. Ao somar 48º20'17" e 98º30'29", obtém-se: 
a) 50º 10'12" 
b) 118º 30'29" 
c) 120º 59'18" 
d) 146º 50'46" 
 
39. Calcule os ângulos formados entre as linhas: 
1-5.............................. 
4-5.............................. 
2-3.............................. 
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40. Determine o azimute correspondente ao rumo de 27°38'40" SW. 
 
41. Determine o rumo e a direção correspondente ao azimute de 156°10'37". 
 
42. O azimute que corresponde ao rumo de 12o59'18"SW é: 
a) 12o59'18"  
b) 92o59'18" 
c) 192o59'18" 
d) 347o00'42" 
 
43. Converter osseguintes rumos em azimutes: 
a) 60º05’30” NE =   
b) 30º40’ SE =   
c) 80º20’SO =   
d) 40º10’ NO =   
 
44. Converter os seguintes azimutes em rumo: 
a) 40º10’ =   
b) 120º30’ =  
c) 210º40’ =  
d) 300º20’ =  
 
45. Mediu-se uma distância inclinada com uma Estação Total obtendo-se um valor igual a 
822,123m. Calcule a distância horizontal sabendo-se que o ângulo vertical zenital medido 
foi igual a 98º13'22" 

 
 
46. Que processo de representação do relevo representa a interseção do terreno com 
planos verticais que passam pelos alinhamentos nele medidos? 
a) Pontos cotados 
b) Desenho do perfil 
c) Curvas de nível 
d) linhas de cumeiaia 
e) Linhas hipsométricas 
 
47. Analise as afirmações abaixo: 
1. As curvas de nível são linhas isométricas, isto é, linhas que unem pontos de mesma 
altitude representadas numa carta ou mapa. 
2. A escala numérica fornece a relação entre os comprimentos de uma linha no mapa e o 
correspondente comprimento no terreno em forma de fração, tendo a unidade para 
numerador. 
3. As projeções azimutais baseiam-se na projeção de paralelos e meridianos em um 
cilindro envolvente, posteriormente planificado. 
4. Em um mapa de escala 1 : 2.500.000, 8cm equivalem a 120km. 
5. O princípio fundamental da Cartografia consiste em estabelecer, sobre a superfície da 
Terra, um sistema de coordenadas, ao qual pode ser referido qualquer ponto da superfície 
da Terra. 
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Assinala a alternativa que simultaneamente contem afirmaçõs todas corretas: 
a) 1, 2 e 5 
b) 2, 3 e 4 
c) 3, 4 e 5 
d) 1 e 3 
e) 2, 4 e 5 
 
48. Considerando a figura a seguir, que representa esquematicamente uma região da 
superfície terrestre por meio de curvas de nível e onde estão situadas as localidades x e y, 
é correto afirmar: 

 
a) A área que está representada é uma planície em que o desnível topográfico não 
ultrapassa 100 metros. 
b) Os pontos mais baixos da área representada na figura estão na porção norte. 
c) As altitudes máximas da área estão representadas pela curva de nível de 1.000 metros. 
d) Entre as localidades x e y existem duas elevações, separadas por uma área mais baixa 
com altitude inferior a 600 metros. 
 
49. Palavras cruzadas: 
1. Nivelamento no qual se obtém distâncias indiretamente. 
2. Conjunto de operações que tem por objetivo a determinação de alturas. 
3. Altura que tem como referencial uma superfície arbitrária. 
4. Altura que tem como referencial uma superfície coincidente com o nível médio do mar. 
5. Nivelamento no qual as alturas são determinadas através de instrumentos que definem retas no plano 
horizontal. 
 Distância vertical compreendida entre dois pontos considerados. 
7. Nivelamento que se baseia na medida de distâncias horizontais e ângulos de inclinação para a 
determinação da cota ou altitude de um ponto através de relações trigonométricas. 
8. É a representação no plano vertical das alturas obtidas em um nivelamento 
9. Lugar geométrico em que todos os ponto possuem mesma altura. 
10. A diferença de nível é determinada em função da variação de pressão em relação a variação de altitude. 
 

 A            
    L       

  T  
   I     
   M      

          E      
         T     

  R    
        I    

 A          
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3 
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50. A altitude média do terreno de uma fotografia aérea é de 630m, a distância focal da 
câmara é de 153,35mm e o avião tirou essa fotografia aérea a uma altitude de 4600m. 
Qual a escala aproximada fotografia? (arredondar para a centena mais próxima). 
 
51. Um vôo fotográfico foi realizado com uma câmara cuja moldura é de 55 x 55mm e 
distância focal 50mm. 

a) Se a altitude média da região é de 900m a que altitude de vôo (H) deverá voar o 
avião para que se tenha escala média de 1/50.000? 

 
b) Se a altitude máxima da região é de 1.200m, qual será a escala que estas fotos 

terão nesta região de altitude máxima? 
 
52. Analise as afirmações abaixo: 
1. As curvas de nível são linhas isométricas, isto é, linhas que unem pontos de mesma 
altitude representadas numa carta ou mapa. 
2. A escala numérica fornece a relação entre os comprimentos de uma linha no mapa e o 
correspondente comprimento no terreno em forma de fração, tendo a unidade para 
numerador. 
3. As projeções azimutais baseiam-se na projeção de paralelos e meridianos em um 
cilindro envolvente, posteriormente planificado. 
4. Em um mapa de escala 1 : 2.500.000, 8cm equivalem a 120km. 
5. O princípio fundamental da Cartografia consiste no estabelecimento sobre a superfície 
da Terra de um sistema de coordenadas, ao qual pode ser referido qualquer ponto da 
mesma. 
 
Estão corretas as afirmações: 
a) 1, 2 e 5 
b) 2, 3 e 4 
c) 3, 4 e 5 
d) 1 e 3 
53. Na interpretação das cartas topográficas, quanto maior a proximidade das curvas de 
nível: 
a) maior a declividade do terreno. 
b) menor a declividade do terreno. 
c) maior a escala de representação da carta. 
d) menor a escala de representação da carta. 
 
 
54. Sobre as curvas de níveis, analise os itens abaixo e a seguir escolha a alternativa 
CORRETA: 
I. As curvas de níveis são pouco utilizadas pela agropecuária porque a actividade 
económica primária não possui recursos financeiros para realizar estudos desta natureza. 
II. As isoípsas não revelam as diferenças hiposométricas da superfície terrestre, apenas 
acentuam as diferenças erosivas, quando usadas pelos cartógrafos nos seus estudos 
sobre a profundidade dos oceanos. 
III. A declividade está associada com as diferenças altimétricas observadas através das 
curvas de níveis e são expressas em linhas denominadas isoípsas. 
IV. A construção civil faz uso das curvas de nível em suas construções porque necessitam 
avaliar e observar a relevância das diferenças topográficas de determinada área, ou seja, 
os riscos de acidentes provocados por desmoronamentos ou enchentes podem ser 
evitados graças ao conhecimento das diferenças altimétricas. 
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Assinala a oção correcta sobre as afirmações anteriores: 
A) Está correto apenas o item I. 
B) Estão corretos os itens I e II. 
C) Estão corretos os itens III e IV. 
D) Está correto apenas o item III. 
 
55. Define o conceito de M A P A 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
56. Define o conceito de C A R T A 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
57. Define o conceito de P L A N T A 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
58. Relacione a seguinte chave com as afirmações que se seguem: 
(    ) Fotogrametria 
(    ) Topografia 
(    ) Cartografia 
(    ) Geodésia 
 
a) Ciência que estuda a representação detalhada de um trecho da superfície terrestre sem 
levar em consideração a curvaturada esfericidade terrestre. 
b) Ciência que determina, através de observações, a forma e o tamanho da Terra, as 
coordenadas dos pontos, comprimentos e direções de linhas da superfície terrestre e as 
variações da gravidade terrestre. 
c) Ciência e arte de expressar graficamente, por meio de mapas e cartas, o conhecimento 
humano pela superfície da Terra. 
d) Ciência, arte e tecnologia de se obter mapas e medidas confiáveis por meio de 
fotografias métricas. 
 
 
59. Assinale com (V) as afirmações verdadeiras e com (F), as falsas. 
A - Utilizando as projecções cartográficas é possível representar a superfície curva da 
Terra. (     ) 
B - A escala de uma carta geográfica é a relação existente entre as dimensões que 
aparecem no desenho e as dimensões reais da superfície terrestre. (     ) 
C - Num mapa de escala 1.500.000, 5cm corresponde, no terreno, a 5 km. (     ) 
D - A latitude aumenta do Equador para os pólos. (     ) 
E - Quanto maior o valor da longitude, menor o valor da latitude. (     ) 
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60. Considera as seguntes afirmações: 
1 - Cartografia é a arte de representação gráfica da superfície da Terra, em parte, ou no 
seu todo, de acordo com a escala. 
2 - A representação de uma superfície esférica, num plano (a exemplo do mapa), traz 
forçosamente deformações que podem ser de distâncias, de áreas e de ângulos. 
3 - Nos mapas de grandes escalas, as deformações são muito sensíveis, enquanto nas 
cartas de pequenas escalas as deformações se tomam cada vez menos importantes. 
4 - As curvas de nível são linhas imaginárias que ligam os pontos situados na superfície da 
Terra a igual altitude. 
5 - Em toda elevação as costas das curvas de nível diminuem da periferia para o centro, 
segundo uma proporçã o constante. 
Estão corretos as seguintes afirmações: 
a) 1, 2 e 3; 
b) 2, 3 e 4; 
c) 1, 2 e 4; 
d) 3, 4 e 5; 
e) 2, 3 e 5. 
 
61. Qual o nome da técnica matemática utilizada para representar uma esfera numa 
área plana?  
 
62. Faz corresponder propriedades das projecções cartográficas com o tipo de projecção. 
1 - Equidistantes   (    ) Não deformam as áreas. 
2 - Equivalentes   (    ) Não deformam os ângulos ou as formas. 
3 - Conformes   (    ) Não apresentam deformações lineares. 
 
63. A projecção cartográfica que desenvolve a superfície terrestre sobre um plano que se 
imagina tangente à esfera num ponto é a: 
a) cônica 
b) azimutal 
c) cilíndrica 
d) de Mercator. 
 
64. O que entende de Projecção cartográfica? 
Projecção cartográfica é a representação de uma superfície esférica num plano (mapa), 
podendo ser definida como um sistema plano de paralelos e meridianos, sobre os quais 
desenhamos um mapa. Há vários tipos de projeções que são classificadas em três grupos 
básicos: cilíndricas, cônicas e azimutais. 
 
65. Dê nomes às seguintes figuras: 

      
__________________  _________________  ________________  
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66. Sobre os tipos de projecções. Assinale as afirmações verdadeiras com (V) e as falsas 
com (F): 
I - na projeção cônica, todos os meridianos são linhas retas convergentes e os paralelos 
são círculos concêntricos (     ) 
II - quando utilizarmos uma projeção cilíndrica, temos meridianos e paralelos 
representados por linhas retas que se cruzam em ângulos rectos (     ) 
III - as projeções cilíndricas são as preferidas para representar as regiões polares, porque 
apresentam menores distorções (     ) 
IV - nas projeções azimutais, os meridianos são representados por círculos concêntricos e 
os paralelos por linhas retas convergentes (     ) 
V - a projeção cilíndrica mais conhecida é a de Mercator, preferida pelos navegadores e 
adoptada em muitos países (     ). 
 
67. São características do sistema UTM, excepto: 
a) Projecção conforme, cilíndrica e transversa. 
b) Origem das coordenadas polares, em cada sistema parcial, no cruzamento do 
Equador como meridiano. 
c) Às coordenadas planas, abscissa e ordenada, são acrescidas, respectivamente, as 
constantes 10.000.000m no hemisfério sul e 500.000m para leste. 
d) Numeração dos fusos segue o critério adoptado pela Carta Internacional ao 
Milionésimo, ou seja, de 1 a 60 a contar do antimeridiano de Greenwich para leste. 
 
68. Sobre as projecções, observe as figuras e analise as afirmações que se seguem. 
Assinale com (V) as afirmações verdadeiras e com (F), as falsas. 

 
A - A projeção cartográfica é um traçado sistemático de linhas numa superfície plana, 
destinado à representação de paralelos de latitude e meridianos de longitude da Terra ou 
de parte dela. (     ) 
B - Na projeção azimutal, as direcções de todas as linhas irradiadas do Pólo de Projecção 
são iguais às direções das linhas correspondentes da esfera (     ). 
C - A projecção cônica é aconselhada, sobretudo, para áreas de predominância latitudinal, 
e não para as de grande extensão em longitude.(     ) 
D - A projeção cilíndrica é uma das mais utilizadas por não apresentar deformações nas 
altas latitudes. (     ) 
E - Numa projeção cilíndrica, os espaços dos paralelos não precisam ser rigorosamente 
iguais aos dos meridianos. (     ). 
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69. "A cartografia pode ser entendida como uma disciplina que abrange o 
desenvolvimento científico e a melhoria de técnicas usadas na comunicação dos dados 
relacionados espacialmente." (SMALL, J.; WITHERICK, M. Dicionário de geografia.Lisboa: 
Dom Quixote, 1992.).  
 
Sobre o tema, NÃO É CORRETO afirmar: 
a) O bom uso da linguagem cartográfica compreende a capacidade de entendimento dos 
símbolos utilizados na representação dos fenômenos geográficos. 
b) A indicação da escala utilizada é indispensável para a leitura adequada de produtos 
cartográficos. 
c) O traçado de curvas de nível, ou isoípsas, é um dos recursos cartográficos utilizados 
para representar o relevo terrestre. 
d) Na projeção cartográfica de Mercator, a superfície terrestre é representada sobre um 
cone imaginário. 
 
70. Qual o número do fuso onde a posição geográfica de um ponto é Latitude (Φ) = 
16º25'07"S e Longitude (λ) = 43º17'16"W 
a) Fuso 18 
b) Fuso20 
c) Fuso21 
d) Fuso 23 
e) Fuso 25 
 
71. Às 9 horas um indivíduo telefona da cidade A, para um amigo que reside na cidade B, onde o 
relógio marca 5 h, no momento em que a ligação é atendida.  
Assinale com (V) as afirmações verdadeiras e com (F) as falsas. 
A) A e B não podem estar situadas no mesmo continente. (    ) 
B) É possível que A e B sejam cidades de um mesmo país. (    ) 
C) A e B se situam em hemisférios distintos. (    ) 
D) A fica a oeste de B. (    ) 
E) B fica a oeste de A. (    ) 
 
72. A (s) rota (s) aérea (s) que dará (ão) maior probabilidade aos passageiros para observar o 

Canal da Mancha, o rio Tamisa e as águas do mar do Norte é (são).  

1. Completa a figura com os nomes das cidades 

 
2. Assinale as afirmações verdadeiras por (V) e as falsas por (F). 

A) Madri / Atenas.(   ) 
B) Lisboa / Oslo.(   ) 
C) Roma / Estocolmo. (   ) 
D) Copenhague / Moscou (   ).  
E) Sófia / Helsinque. (   ) 
 
 



17 

73. Com base nos conhecimentos de fusos horários, escalas e leituras de mapas, analise as afirmações 
abaixo. Assinale as afirmações verdadeiras por (V) e as falsas por (F). 
 
A) Os mapas de pequena escala representam um espaço com grande riqueza de detalhes. (   ) 
B) A escala de um mapa em que a distância real de 750km entre duas localidades é representada por 15cm 
é de 1:500.000. (   ) 
C) Um avião que saia do Rio de Janeiro às 05:00h chegará a Tóquio às 23:00h do mesmo dia, sabendo-se 
que leva 06 horas no percurso. (   ) 
D) Na cidade "A" são 17:00h e na cidade "B" são 02:00h do dia posterior; sendo assim, "A" localiza-se a 135º 

E de "B". (   ) 
E) Num mapa na escala de 1:4.000.000, se a distância entre duas cidades é de 85mm, a distância real é de 
34km. (   ) 
 
74. Observe o gráfico e, a seguir, assinale o item que indica uma falha de representação.  

 
a) As curvas de nível apresentam equidistância de 20m. 
b) A aproximação das curvas de nível indica maior declividade do terreno. 
c) A curva de 200m representa a parte mais elevada do relevo.  
d) Cada curva de nível é formada por pontos de idêntica cota altimétrica.  
e) A partir de um conjunto de curvas de nível, pode-se obter um perfil topográfico 
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