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CONTEÚDO VÍDEOS PARA SEREM ASSISTIDOS 

Cartografia  https://www.youtube.com/watch?v=A1KFBoYEFFE 

Cartografia  https://www.youtube.com/watch?v=ZZzoOSpaEec 

Cartografia  https://www.youtube.com/watch?v=C82_YTZgCOY 

Cartografia  https://www.youtube.com/watch?v=kTuh98rQZeok 

 

QUESTÃO 01 

 

(URCA) Sobre as coordenadas geográficas, assinale o que for CORRETO. 
  

A) A linha do equador sendo o paralelo inicial de 0º, tem o seu oposto em 90°, o qual define a 

Linha Internacional da Data que, em alguns pontos, avança para oeste ou para leste para incluir 
alguns lugares na mesma data que outros. 

B) A linha do Equador e o meridiano de Greenwich definem, respectivamente, a divisão da terra 

em hemisférios meridional e setentrional e em hemisférios norte e sul. 

C) Os paralelos localizados a 66° 33’N e S definem, respectivamente, os trópicos de capricórnio 
e de câncer. 

D) Os meridianos definem os fusos horários do mundo, sendo que o meridiano de 45°W é o 

meridiano central do fuso horário que define a hora oficial de Brasília, que é a mesma do Ceará. 
E) Os paralelos localizados a 23° 27’N e S definem, respectivamente, os círculos polares Ártico 

e Antártico. 
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QUESTÃO 02 

 

 (UFAL) 

  

 
  

Disponível em: http://atividadesnotuxpaint.files.wordpress.com/2011/05/coord- geograficas.png 

(adaptado). Acesso em: 28/11/2013 
  

Em geografia, chama-se hemisfério a uma metade da superfície da Terra limitada por um 

círculo máximo. A divisão da Terra pelo Equador forma dois hemisférios, assim como sua 

divisão pelo meridiano de Greenwich. O ponto A no mapa encontra-se no hemisfério 
  

A) norte oriental. 

B) boreal austral. 
C) meridional oriental. 

D) austral leste. 

E) sul ocidental. 
  

QUESTÃO 03 

  

(UFAL) Em nossos dias, conhecer a hora em diferentes locais não é mais um problema, mas um 
século atrás era um problema muito complicado. Cada localidade utilizava o seu próprio tempo 

solar que variava de um minuto em 18 km de leste para oeste, a hora mais tardia estava situada a 

leste. Na época na qual 18 km constituía um longo trajeto, essas diferenças de horas geravam 
poucos problemas, pois essas pessoas não ultrapassavam essas distâncias rapidamente. Foi com 

o advento das estradas de ferro e a multiplicidade de horas municipais, que esse problema se 

tornou mais sério para os viajantes que com frequência eram obrigados a fazer correspondência 

entre um trem e outro, sendo obrigado a esperar o próximo trem durante, às vezes, horas. Isso 
gerou também o problema de segurança: dois trens que utilizassem referências temporais 

diferentes corriam o risco de circular na mesma via ferroviária em direções opostas. 

  
Disponível em: http://www.portaldoastronomo.org. Acesso em: 08/12/2013 Assim podemos 

afirmar que a hora local 

  
A) se refere a hora relativa ao movimento diurno aparente do sol daquela localidade. 

B) é determinada pelo governo de cada país, na tentativa de unificar o horário em seu território. 

C) é a distância de qualquer ponto da terra em relação ao meridiano de Greenwich. 

D) se refere a hora do meridiano principal de um fuso e se estende a 7°30’ a leste e a oeste. 
E) se diferencia da hora legal por ter uma lei que a determina e é aceita em toda uma área. 

  

 
 



 
 

 

 

QUESTÃO 04 
 

(UFAL) Num modelo esférico, a latitude é medida em graus do arco da circunferência de um 

meridiano, medido a partir do Equador, tendo o centro do planeta como vértice. Já longitude é a 
medida em graus do arco da circunferência de um paralelo, medido a partir o meridiano de 

Greenwich, tendo o centro do planeta como seu vértice. 

  

 
Disponível em: http://www.atlasdemurcia.com. Acesso em: 27/11/2013 
  

Sabendo que a determinação das coordenadas geográficas se baseia no princípio da medida da 

circunferência, podemos concluir que 
 

A) a longitude pode ir de 0°no Equador a 180°nos polos norte e sul. 

B) a latitude pode ir de 0° em Greenwich a 90° a leste e a oeste. 
C) a longitude pode ir de 0° no Equador a 180° a leste e a oeste. 

D) a latitude pode ir de 0° no Equador a 90° nos pólos norte e sul. 

E) a latitude pode ir de 0°em Greenwich a 180°nos polos norte e sul. 

  

 QUESTÃO 05 

 

 (UCPEL) A temperatura atmosférica varia de um lugar para outro, mas também pode 
apresentar variações no decorrer do tempo, pois vários fatores estão relacionados à sua 

distribuição ou variação. 

  

Sobre os fatores que interferem na variação e distribuição da temperatura atmosférica, é correto 
afirmar que 

A) as variações de temperaturas no continente são menos acentuadas que nos oceanos devido à 

diferença do comportamento térmico no meio sólido e no líquido. 
B) a influência da altitude ocorre, porque o calor é irradiado da superfície da Terra para o alto e 

a atmosfera se aquece por irradiação. Assim, quanto maior a altitude, maior a temperatura. 

C) o relevo pode facilitar ou dificultar a passagem de massas de ar, por isso a presença de altas 
cadeias de montanhas no litoral evitam a formação de desertos. 

D) a variação da temperatura com a latitude deve-se, fundamentalmente, à forma esférica da 

Terra e, em função disso, a insolação diminui a partir do Equador em direção aos polos. 

E)o fenômeno da continentalidade térmica explica por que, quanto mais distante estiver uma 
área do continente, menores são suas oscilações térmicas. 

  

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 QUESTÃO 06 

 

(UCPEL) A impressão que temos em nossa vida cotidiana é de que o planeta Terra está parado. 
Entretanto, a Terra realiza diversos movimentos no espaço. Os movimentos que mais afetam a 

vida na Terra são os de rotação e o de translação. 

  

Sobre os movimentos da Terra no espaço, é correto afirmar que 
 

A) a inclinação do eixo da Terra, de 23
o
 27’ em relação ao plano de sua órbita ao redor do Sol, 

apresenta, como principal consequência, a sucessão dos dias e das noites. 
B) vemos primeiro o Sol a leste, porque o movimento de translação ocorre de oeste para leste. 

C) os hemisférios norte e sul da Terra são igualmente iluminados em duas ocasiões durante o 

ano, quando ocorrem os solstícios. 
D) os equinócios marcam o início do inverno e do verão. 

E) as horas e os fusos horários decorrem do movimento de rotação da Terra. 

  

QUESTÃO 06  
 

(UNICENTRO) Analise o mapa a seguir. 

  

 
(Disponível em: <http://f1colombo-geografando.blogspot.com.br/2011/04/mapas-coordenadas-

geograficas.html>. Acesso em: 13 jul. 2013.) 

  
Determine as coordenadas geográficas dos pontos A,B, C e D. 

  
 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

QUESTÃO 07 
 

(UNIOESTE) No ano de 2014, o Brasil sediará a Copa do Mundo da FIFA, cuja transmissão 

será realizada por diferentes meios de comunicação para mais de 200 países. O jogo de abertura 
ocorrerá no dia 12 de junho, às 17 horas da hora legal na cidade de São Paulo (três fusos a oeste 

de Greenwich). Neste contexto, descubra os horários em que moradores de Tóquio (nove fusos a 

leste de Greenwich), Los Angeles (oito fusos a oeste de Greenwich) e Joanesburgo (dois fusos a 

leste de Greenwich) deverão ligar seus aparelhos de televisão para assistir ao jogo. 

 

 QUESTÃO 08 
 
(PUCPR) A Copa do Mundo de Futebol de 2014 atrairá, para o Brasil, os olhares de milhões de 

pessoas. Curitiba sediará alguns jogos desse torneio. Um desses jogos está marcado para o dia 

23 de junho às 13 horas. Descubra o  horário que um telespectador que se encontra em Nova 
York, localizada no fuso de 75.o W e outro que se encontra em Paris, localizada no fuso 15.o E 

assistirão a esse jogo respectivamente. Considere os seguintes fatos: 

  

·  Nova York e Paris adotam o horário de verão. 
·  Curitiba situa-se no fuso oficial de Brasília (45.o W) 

  

  QUESTÃO 09 

 

(MACKENZIE) Em um mapa com escala de 1: 20.000.000, foi traçada uma rota de navegação 

aérea entre dois pontos, X e Y. O ponto X, está a 45° oeste de Greenwich, enquanto o ponto B, a 

150° oeste de Greenwich. Entre os pontos A e B, a rota de navegação media, no mapa, 
6cm. Sabendo-se que um avião partiu de Y para X, às 22h, no dia 23 de novembro, em um voo 

de 8 horas, Descubra a distância percorrida e o horário local de chegada. 

  
   QUESTÃO 10 

 

(UNICAMP)  A imagem abaixo mostra um local por onde passa o Trópico de Capricórnio. 
Sobre o Trópico de Capricórnio podemos afirmar que: 

  

 
A) É a linha imaginária ao sul do Equador, onde os raios solares incidem sobre a superfície de 

forma perpendicular, o que ocorre em um único dia no ano.    
B) Os raios solares incidem perpendicularmente nesta linha imaginária durante o solstício de 

inverno, o que ocorre duas vezes por ano.    

C) Durante o equinócio, os raios solares atingem de forma perpendicular a superfície no Trópico 

de Capricórnio, marcando o início do verão.    
D) No início do verão (21 ou 22 de dezembro), as noites têm a mesma duração que os dias no 

Trópico de Capricórnio.    



 
 

   

 QUESTÃO 11 

(URCA) A cartografia veio acompanhando a evolução técnica da humanidade e o mapa foi se 

impondo como um instrumento capaz de reunir informações úteis ao homem, para fins 

diferenciados. A respeito do uso atual do mapa, é CORRETO afirmar que: 

  

A) A curva de nível é uma linha que no mapa liga pontos da mesma amplitude térmica, seu 
traçado permite identificar os domínios das massas de ar. 

B) O planisfério de Mercator é o mapa-múndi usado como padrão nos livros e atlas porque ele 

representa com maior objetividade a constituição geomorfológica do planeta. 

C) O planejamento territorial com base em informações geoprocessadas visa reduzir a ação da 
fiscalização do Estado sobre as questões ambientais e a propriedade privada. 

D) Os mapas que utilizam escalas pequenas permitem uma representação mais detalhada da 

realidade enfocada. 
E) A indicação da escala utilizada é indispensável para a leitura adequada de produtos 

cartográficos. 

 

QUESTÃO 12 

(PUCRS) Responda à questão com base no desenho, que representa uma área de relevo 

em curvas de nível, preenchendo os parênteses com V (verdadeiro) ou F (falso). 

  

 

  

(    ) Os mapas topográficos utilizam curvas de nível, também chamadas de isoípsas, 

para representar diferentes altitudes. 

(    ) As curvas de nível da vertente do lado A do traço indicam um relevo mais íngreme 

do que as curvas de nível do lado B do traço. 

(    ) O relevo representado por essas curvas de nível é uma depressão com 250m de 

profundidade. 

(    ) A área representada nesse desenho pode ser considerada um divisor de águas. 

(    ) A direção do traço de A para B, neste desenho, é nordeste-sudoeste. 

  

O correto preenchimento dos parêntese, de cima para baixo, é 

 

A) V –V –F –F –F 

B) V –V –F –V –F 

C) V –F –V –F –F 

D) F –V –F –V –V 

E) F –F –V –V –V 

 



 
 

 

 

 

QUESTÃO 13 

(UEL) Na cartografia, a escala é a relação matemática entre as dimensões do terreno e a 

representação no mapa e constitui-se em um de seus elementos essenciais. Considere uma 
viagem do Rio de Janeiro até Belo Horizonte, passando por Vitória. Para uma viagem mais 

segura, é importante calcular a distância do trajeto e a direção geográfica a seguir, desde o ponto 

de partida até o destino. 

  

 
  
Com base no texto e na figura, 

a) calcule a distância entre Rio de Janeiro e Vitória; entre Vitória e Belo Horizonte e entre 

Vitória e Rio de Janeiro. 
Apresente os cálculos utilizados para encontrar essas distâncias. 

b) indique a direção geográfica do ponto de partida até o destino (Rio de Janeiro a Vitória e 

Vitória a Belo Horizonte). 

 

QUESTÃO 14 

(UFRPE) Foram entregues a um grupo de alunos de uma Faculdade cinco mapas temáticos, em 

projeção cilíndrica, para servirem como material de apoio didático a um estudo populacional e 
socioambiental de uma determinada região brasileira. 

  

Assinale a escala do mapa que apresenta condições de fornecer uma maior riqueza de detalhes. 
 

A) 1: 1.000.000 

B) 1: 100.000 

C) 1: 600.000 
D) 1: 500.000 

E) 1: 250.000. 

 

 

 

 

 



 
 

 

QUESTÃO 15 

“Orientação” vem do tempo em que o oriente, ou seja, o leste, era o ponto cardeal mais 
importante da cartografia europeia. Na época das Cruzadas (campanhas militares da Europa 

cristã pela Terra Santa entre os séculos 11 e 13), Jerusalém costumava ocupar o alto do mapa, o 

que colocava o leste mais ou menos no topo. Um dos pioneiros do norte no topo foi o astrônomo 
e geógrafo egípcio Ptolomeu (83-168). Mas o modelo só se tornou hegemônico na era das 

Grandes Navegações, quando se passou a usar a Estrela do Norte e bússolas (que apontam o 

norte magnético) para cruzar os oceanos. Com as novas descobertas, o mundo foi alargado e o 

formato se consolidou. Hoje em dia, a mapa-múndi é o mesmo no mundo todo, com pequenas 
variações. No Extremo Oriente, em vez de partirem o Pacífico no meio, como nós, eles dividem 

o Atlântico. E na Oceania, mais por provocação do que qualquer outra coisa, é fácil encontrar 

mapas “de cabeça para baixo”, com o sul no topo. 

 (Adaptado de: <http://super.abril.com.br/cultura/norte-fica-cima-mapa-616487.shtml>. Acesso em: 13 jul. 2013.) 

  

(Projeção de Mercator (1569). Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/>. Acesso em: 13 jul. 2013.) 

  
Sobre as formas de representação do espaço e a orientação nos mapas, considere as afirmativas 

a seguir. 

I. Na projeção de Mercator, de 1569, a região colocada em destaque é a Europa, e os demais 
continentes ficam abaixo (sul), à esquerda (ocidente) ou à direita (oriente) dele, o que reflete 

uma visão eurocêntrica, que coloca a Europa no centro do mundo. 

II. A fixação da orientação norte na parte superior do mapa é uma convenção, sem base 
científica; um acordo para a padronização dos elementos cartográficos, o que torna a cartografia 

uma linguagem universal. 

III. Devido à esfericidade do planeta Terra, é possível representá-lo, no mapa, colocando 

qualquer ponto no seu centro. Se não existe um único centro da Terra, tampouco “em cima” ou 
“em baixo”, pois esta escolha é coerente com os objetivos de cada representação. 

IV. Os mapas são representações fidedignas da superfície terrestre, ou seja, todo mapa é uma 

representação real do local de interesse cartográfico. Essa exatidão se tornou possível devido à 
tecnologia empregada na construção dos mapas atuais. 

  

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
B) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

C) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

D) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 


