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QUESTÃO 1                                                                                             1,0 PONTO 
 
Em relação às linhas imaginárias que permitem a localização de um ponto na 
superfície da terra, todas as afirmativas estão corretas, exceto:  
 
a) Os meridianos são linhas que unem os dois polos.  
b) Os paralelos diminuem de extensão do Equador para os polos.  
c) Os meridianos possuem todos a mesma extensão.  
d) Os paralelos de maior dimensão são os trópicos.  
e) Os paralelos de maior dimensão são os meridianos. 
 
QUESTÃO 2                                                                                             1,0 PONTO 
 
Cada faixa de latitude apresenta dificuldades próprias que repercutem na vida das 
sociedades e na sua forma de organização do espaço. Sobre esse tema, avalie as 
opções abaixo. Em seguida, marque com V as verdadeiras e com F as falsas.  
 
(___) Nas latitudes equatoriais a variação térmica anual é pequena; há um ciclo 
diário bem definido. A partir do nascer do sol, a temperatura aumenta 
paulatinamente, assim, por volta das 15 horas/16 horas, ocorrem tempestades e 
aguaceiros. São as chuvas do ‘”fim da tarde” que servem para regular a rotina 
diária dos habitantes.  
(___) Na faixa em torno dos 30º de latitude, em ambos os hemisférios, situam-se 
os desertos quentes, que ocupam áreas vastíssimas. Suas populações convivem 
com ventos destruidores que levantam tempestades de areia, responsáveis pela 
aridez sobre as regiões adjacentes, fenômeno conhecido como desertificação.  
(___) Na região tropical, basicamente em torno do oceano Índico, ocorre o 
fenômeno das monções, que se caracteriza por um contraste acentuado entre a 
estação seca e úmida. Longas estiagens alternam-se com chuvas intensas e 
destruidoras.  
(___) Nas altas latitudes, os habitantes estão acostumados a frequentes mudanças 
de tipos de tempo, embora raramente se registrem excessos de calor ou de frio. É 
a zona onde se revezam as influências do ar tropical e do ar polar, com avanços e 
recuos das frentes durante todo o ano. É ali que as quatro estações são bem 
caracterizadas.  
(___) Nas médias latitudes, os habitantes estão preparados para o frio rigoroso. O 
vento sopra com frequência a mais de 100 km/hora, varrendo os flocos de neve de 
maneira a reduzir a visibilidade a quase zero. As tempestades geladas 



representam um dos maiores perigos e ameaças aos cientistas e aos moradores 
das regiões Ártica e Antártica. 
 
 
 
QUESTÃO 3                                                                                             1,0 PONTO 
 
Um jatinho particular levanta vôo de uma cidade localizada a 15° oriental do 
Meridiano de Greenwich às 22h do dia 10 de janeiro, em direção à cidade de São 
Paulo. Depois de nove horas do início da viagem, o avião pousa na capital paulista. 
Sabendo que grande parte do território brasileiro estava participando do horário de 
verão, indique, abaixo, a alternativa que corresponda ao dia e à hora em que o 
avião pousou em São Paulo (horário local):  
 
a) 3h do dia 11 de janeiro.  
b) 5h do dia 11 de janeiro.  
c) 3h do dia 10 de janeiro.  
d) 4h do dia 10 de janeiro.  
e) 4h do dia 11 de janeiro 
 

QUESTÃO 4                                                                                             1,0 PONTO 
 
Analise o mapa de fusos horários do Brasil a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

(Disponível em: <www.dc318.4shared.com>. Acesso em: 12 set. 2014.) 

Supondo que um passageiro saia às 7h da manhã de Fernando de Noronha (PE) 
com destino a Campo Grande (MS) para uma reunião e sabendo-se que a viagem 
teve duração de 6 horas e 30 minutos, responda, corretamente, o horário local em 
que o passageiro deve chegar a Campo Grande (MS). 

 

 
 



QUESTÃO 5                                                                                             1,0 PONTO 
 
Responda a questão a seguir.  

As coordenadas geográficas de São Paulo e Manaus são respectivamente (24 °S, 
45 °W) e (3 °S, 60 °W), se um voo direto entre São Paulo e Manaus dure 4 horas, a 
que horas um passageiro chega a Manaus, se o avião decolar de São Paulo às 8h? 
(Desconsidere-se o horário de verão). 

QUESTÃO 6                                                                                             1,0 PONTO 
 
Sabe-se que a distância real, em linha reta, de uma cidade A, localizada no estado 
de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Minas no norte, é igual a 
1000 km. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que a 
distância entre essas duas cidades, A e B, era 20 cm. Calcule a escala desse 
mapa. 
 
 
QUESTÃO 7                                                                                             1,0 PONTO 
Trace o perfil topográfico da curva de nível abaixo. 
 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 8                                                                                             1,0 PONTO 
 
Desenhe ou cole uma figura abaixo com as respectivas projeções 
 

a. Projeção Cilíndrica – Mercator 
 
 



 
 
 
 

 
b. Projeção Cilíndrica – Peters 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Projeção Azimutal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Projeção Cônica 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 9                                                                                             1,0 PONTO 
 
Considerando a cartografia enquanto um conjunto de técnicas, temos nas 
projeções cartográficas o desafio de representar em um plano o formato geoide do 
planeta Terra. Quanto ao tipo de superfície de projeção, aquela cujas distorções 
aumentam conforme nos afastamos da linha do Equador denomina-se projeção 
 
a) Azimutal 
b) Cilíndrica 
c) Cônica 
d) Plana 



e) Poliédrica 
 

QUESTÃO 10                                                                                           1,0 PONTO 
 
Para a Geografia, a cartografia é um instrumento fundamental, tendo em vista que, 
por meio dela, conseguimos comunicar, representar dados e informações de 
dimensão espacial. Um de seus principais elementos é a escala. Acerca da escala 
cartográfica, assinale para as afirmativas abaixo (V) verdadeira, (F) falsa ou (SO) 
sem opção.  
 
1 (    ) A escala determina o nível de análise e de detalhes que são representados 
pelo mapa.  
 
2 (    ) A escala nos indica quantas vezes a carta geográfica é menor em relação à 
área representada.  
 
3 (  ) Se um centímetro no mapa equivale a 20 metros no terreno, a escala 
respectiva do mapa é 1:20 000. 
 
4 (    ) A escala 1:25 000 é menor que a escala 1:250 000. 
 


