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 1ºano E.M. – Lista de atividades VI – 1ª Etapa – Prof. Mateus A. Ramos. 

 

QUESTÃO 1. Observe os mapas: 

 

 

 

a. Identifique duas diferenças significativas entre os mapas, quanto à forma de 

representação cartográfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Qual era o principal objetivo de cada mapa, considerando os diferentes contextos 

históricos em que foram criados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 2 (FUVEST, 2020): A representação cartográfica a seguir refere‐se à viagem de 

circunavegação, iniciada em Sanlúcar de Barrameda, na Andaluzia, em 20 de setembro de 

1519, e comandada pelo português Fernão de Magalhães, a serviço da monarquia da 

Espanha. A despeito da repercussão da viagem para o desenvolvimento dos conhecimentos 

náuticos e para a exploração do Oceano Pacífico, Battista Agnese foi um dos poucos 

cartógrafos a registrar a empreitada de Magalhães. 

 

 

 



A representação cartográfica de Battista Agnese,  

 

a. revelava a permanência das técnicas e sentidos simbólicos da cosmografia 

medieval, que orientaram os navegadores ibéricos na época da expansão 

ultramarina. 

b. estava vinculada aos dogmas cristãos e procurava conciliar o registro da viagemde 

Fernão de Magalhães coma perspectiva de Terra Plana ainda presente entre 

letrados cristãos.  

c. estava baseada nos relatos dos navegadores, no acúmulo de conhecimentos acerca 

das rotas marítimas e em estimativas de distâncias a partir de cálculos matemáticos 

e da planificação do globo terrestre.  

d. apresentava o Oceano Pacífico em suas reais dimensões de acordo com o 

entendimento de Fernão de Magalhães e de Cristóvão Colombo e em desacordo 

com as perspectivas cristãs.  

e. estava assentada nos conhecimentos e detalhamentos geográficos bíblicos e nas 

formulações cosmológicas de Ptolomeu, fundamentais para o sucesso da viagem de 

Fernão de Magalhães. 

 

 
QUESTÃO 3. Um viajante saiu de Araripe, no Ceará, percorreu, inicialmente, 1000 km para 

o sul, depois 1000 km para o oeste e, por fim, mais 750 km para o sul. Com base nesse 

trajeto e no mapa acima, pode-se afirmar que, durante seu percurso, o viajante passou 

pelos estados do Ceará, 

 

 



 

a. Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro, tendo visitado os 

ecossistemas da Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal. Encerrou sua viagem a cerca 

de 250 km da cidade de São Paulo.  

b. Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro, tendo visitado os 

ecossistemas da Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado. Encerrou sua viagem a cerca 

de 750 km da cidade de São Paulo.  

c. Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Goiás e São Paulo, tendo visitado os 

ecossistemas da Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal. Encerrou sua viagem a cerca 

de 250 km da cidade de São Paulo.  

d. Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Goiás e São Paulo, tendo visitado os 

ecossistemas da Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado. Encerrou sua viagem a cerca 

de 750 km da cidade de São Paulo.  

e. Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Goiás e São Paulo, tendo visitado os 

ecossistemas da Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado. Encerrou sua viagem a cerca 

de 250 km da cidade de São Paulo. 

 

 
QUESTÃO 4. Observe o mapa abaixo, no qual estão representadas cidades africanas em 

que ocorreram jogos da seleção brasileira de futebol pouco antes e durante a Copa do 

Mundo de 2010. 

 

 



 

As distâncias, em linha reta e em km, entre Johannesburgo e as demais cidades localizadas 

no mapa, estão corretamente indicadas em: 

 

 

 

QUESTÃO 5. Observe a tirinha. 

 

 

 

A personagem Mafalda, que está em Buenos Aires, olha o globo em que o Norte está para 

cima e afirma: “a gente está de cabeça pra baixo”. Quem olha para o céu noturno dessa 

posição geográfica não vê a estrela Polar, referência do polo astronômico Norte, e sim o 

Cruzeiro do Sul, referência do polo astronômico Sul. Se os polos do globo de Mafalda 

estivessem posicionados de acordo com os polos astronômicos, ou seja, o polo geográfico 

Sul apontando para o polo astronômico Sul, seria correto afirmar que  

 

a. o Norte do globo estaria para cima, o Sul para baixo e Mafalda estaria realmente de 

cabeça para baixo.  

b. o Norte do globo estaria para cima e o Sul para baixo, mas Mafalda não estaria de 

cabeça para baixo por causa da gravidade.  

c. o Norte do globo estaria para cima, o Sul para baixo, e quem estaria de cabeça para 

baixo seriam os habitantes do hemisfério norte.  

d. o Sul do globo estaria para cima e o Norte para baixo, mas Mafalda estaria de 

cabeça para baixo por causa da gravidade.  



e. o Sul do globo estaria para cima, o Norte para baixo e Mafalda não teria razão em 

afirmar que está de cabeça para baixo. 

 

QUESTÃO 6. 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. 

 


