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Exercícios de cartografia abaixo: 
 

Exercício 01 
 

A Terra leva 24 horas para completar seu movimento de rotação, ou seja, um giro de 360 graus em torno 
do seu próprio eixo. A cada uma hora, portanto, ela gira 15 graus de oeste para leste. A partir dessa 
informação é possível construir um mapa de fusos horários para determinar as horas em diferentes pontos 
da Terra. Com relação aos fusos horários, assinale a alternativa CORRETA.  
 
A) Para leste, as horas devem ser atrasadas em uma hora a cada fuso, e o inverso acontece para oeste.    
B) Um mapa de fusos horários é constituído por 24 faixas latitudinais, cada qual com 15 graus.    
C) Países na mesma latitude, independente da longitude, têm o mesmo fuso horário.    
D) Atualmente o Brasil possui 5 fusos horários, porém há apenas duas horas oficiais: o horário de Brasília 

e o do Acre.    
E) Um mapa de fusos horário é constituído por 24 faixas longitudinais, cada qual com 15 graus. 

 

Assunto: Roteiro de recuperação da I etapa de GEOGRAFIA  Tipo: U Data:25/05/2018  

Ensino Médio Ano/Série: 1º Turma: TA Valor: 5,0  

Nome: Nº Nota: 

Professor: Gilson Pinheiro Lima Ass. do Responsável: 

Querido(a)  aluno(a), 

Você está recebendo um Roteiro de Estudo, que acreditamos ser de grande valia 

para sua efetiva recuperação, de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita 

atenção e esforço.  Ainda há tempo para resgatar seus resultados. Que Deus o 

ilumine. 

Um abraço fraterno da equipe do Colégio São Paulo da Cruz. 

 

CONTEÚDOS ABORDADOS 

Capítulos: 01-02-03-04 

Refazer as provas aplicadas na I etapa. 

 



 Exercício 02 

A orientação e a localização no espaço geográfico são aspectos importantes não só para a Geografia, mas 
também para outras atividades humanas. 
Sobre estes aspectos, todas as alternativas estão corretas, exceto a:  
 
A) Qualquer ponto da superfície terrestre pode ser localizado com o auxílio das coordenadas geográficas, 

baseadas em linhas imaginárias, que são os paralelos e os meridianos.    
B) A latitude e a longitude são importantes apenas para determinar a localização exata de um lugar, sendo 

que a segunda determina as zonas térmicas ou climáticas da Terra.    
C) O sistema preciso de localização GPS (Global Positioning System) fornece as coordenadas geográficas 

a partir de sinais captados por satélites artificiais que giram em torno da Terra.    
D) A longitude é essencial para saber as diferenças de horário de um lugar para outro, diferenças estas 

que dependem do lugar em relação ao meridiano de Greenwich.    
 
 
 
Exercício 03 

"Existirá algo em todo o mundo conhecido que os mapas e os autores não possam ensinar a um 

homem de modo tão perfeito como o fariam seus próprios olhos?" Com essa indagação, o Bispo 

Hall, em 1605, ressaltou a enorme importância que assumem os mapas no ensino de Geografia. 

Sobre esse assunto, pode-se afirmar que: Colocar V se verdadeiro ou F se falso 

  

(     )  os mapas topográficos fornecem importantes subsídios para a descrição e para a interpretação do 
relevo de uma área, constituindo-se, assim, numa ferramenta à análise geomorfológica.   

(     )  a posição de um lugar qualquer num mapa político de um país é estabelecida a partir das coordenadas 
geográficas, ou seja, a altitude, a longitude, a latitude e a distância do mar.   

(     )  o mapa é a representação de um fato do espaço geográfico feita numa proporção definida com o 
objeto representado; esta proporção denomina-se escala.   

(     )  os sistemas de projeção são comumente classificados, de acordo com a derivação da projeção de que 
provêm os mapas, em cilíndricos, cônicos e azimutais.   

(     )  os mapas de curvas de nível são empregados essencialmente na análise socioeconômica do espaço 
geográfico e podem ajudar a identificação de zonas de fronteiras agrícolas. 
 

Exercício 04   
 

(Ufsj 2013)  Observe o gráfico abaixo. 
 

 
 
Assinale a alternativa CORRETA, com base nas coordenadas geográficas e nos fusos horários 
representados.  
 
 



A) A cidade B, localizada ao norte da cidade C, está a oeste da cidade A.    
B) A cidade A, está na parte ocidental 
C) A cidade C está situada a sudoeste da cidade A e a sul da cidade B.    
D) A cidade C está situada no hemisfério setentrional. 
Exercício 05 
 
 Observe o mapa a seguir: FALSO OU VERDADEIRO 

 

 
 

 
Considerando a localização dos pontos A, B, C, D e E, julgue os itens a seguir:  

(     )  O ponto A está localizado a 40° latitude norte e a 100° longitude oeste, praticamente, no 
centro dos Estados Unidos da América.   

(     )  O ponto C está localizado na linha do Equador e a 20° longitude leste, no continente 
africano.   

(     )  O ponto B está localizado a 10° longitude sul e a 40° latitude oeste, na região Nordeste do 
Brasil.   

(     )  O ponto D está localizado a 60° latitude norte e a 100° longitude leste, no continente 
asiático.   

(     )  O ponto E está localizado a 20° longitude sul e a 130° latitude leste, na Austrália. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exercício 06    
 

Abaixo é reproduzido um mapa-múndi na projeção de Mercator. 
 

 
É possível afirmar que, nesta projeção,  

A) os meridianos e paralelos não se cruzam formando ângulos de 90°, o que promove um 
aumento das massas continentais em latitudes elevadas.    

B) os meridianos e paralelos se cruzam formando ângulos de 90°, o que distorce mais as porções 
terrestres próximas aos polos e menos as porções próximas ao equador.    

C) não há distorções nas massas continentais e oceanos em nenhuma latitude, possibilitando o 
uso deste mapa para a navegação marítima até os dias atuais.    

D) os meridianos e paralelos se cruzam formando ângulos perfeitos de 90°, o que possibilita a 
representação da Terra sem deformações.    

 
Exercício 07 
 
. (Ufrn 2013)  As curvas de nível são linhas que unem os pontos do relevo os quais apresentam a mesma 
altitude.  

A figura abaixo representa a topografia de uma área a partir de curvas de nível.  
 

 
 

Considerando as informações da figura apresentada, é correto afirmar:  
A) O percurso do rio principal segue a direção nordeste-sudoeste.    
B) As maiores declividades do terreno localizam-se na direção noroeste.    
C) As menores altitudes do terreno localizam-se na direção sudeste.    
D) O percurso do rio principal segue a direção sudoeste-nordeste. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exercício 08 
    
Um passageiro, em viagem de negócios, embarca em um vôo em Roma às 23 horas de domingo. Seu 
destino é uma cidade localizada  4 fusos horários de distância, e o avião voou no sentido contrário da 
rotação da Terra, chegando ao destino depois de 9 horas de viagem. Assinale abaixo qual o horário e o dia 
da chegada ao destino. 
A) 12 horas de segunda-feira. 
B)  4 horas de segunda-feira. 
C) 16 horas de domingo. 
D)  8 horas de segunda-feira. 
 
Exercício 09 
 
A distância entre as cidades A e B, em linha reta, em um  determinado mapa, é de 6 cm.  A escala é de  
1:12.000.000. CALCULE a distância real em quilômetros, entre essas localidades. 
 

 

 

 

Exercício 10 

Para atingir o objetivo de ler e interpretar mapas, o leitor  necessita  de   identificar e analisar   os elementos 
de representação cartográfica. Dentre esses, a escala cumpre um papel importante, visto que é a partir dela 
que se tem: 
 
A) a localização de um fenômeno na superfície terrestre. 
B) a apresentação da superfície esférica no plano. 
C) os diferentes fusos horários no globo. 
D) a identificação dos diferentes hemisférios terrestres. 
E) o nível de detalhe das informações representadas. 
 

 

 

 

 


