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

 

QUESTÃO 1 (Fuvest, 2009): Considere os exemplos das figuras e analise as frases abaixo, 

relativas às imagens de satélite e às fotografias aéreas. 

 

 

 

I. Um dos usos das imagens de satélites refere-se à confecção de mapas temáticos 

de escala pequena, enquanto as fotografias aéreas servem de base à confecção 

de cartas topográficas de escala grande.  

II. Embora os produtos de sensoriamento remoto estejam, hoje, disseminados pelo 

mundo, nem todos eles são disponibilizados para uso civil.  

III. Pelo fato de poderem ser obtidas com intervalos regulares de tempo, dentre 

outras características, as imagens de satélite constituem-se em ferramentas de 

monitoramento ambiental e instrumental geopolítico valioso. 

 

Está correto o que se afirma em  

 

a) I, apenas.  

b) II, apenas.  

c) II e III, apenas.  

d) I e III, apenas.  

e) I, II e III. 



QUESTÃO 2 (PUC-SP, 2000): Na segunda metade do século XX, o ser humano obteve 

uma grande conquista: o planeta pôde ser visto em sua totalidade. Desse modo, pode-se 

agora ter uma ideia mais precisa da ocorrência e distribuição dos recursos naturais, assim 

como monitorar as modificações em todos os territórios, num intervalo de tempo muito 

pequeno. Foram os sensores remotos colocados na órbita terrestre a principal inovação 

técnica que propiciou essa ampliação do olho humano. 

 

 

 

Leia atentamente as afirmações a seguir: 

 

1. Analisando-se a tabela, nota-se que os satélites têm funções diferenciadas e abrangência 

escalar distinta. Com relação à abrangência escalar, alguns, como no caso do Landsat e do 

Spot, recobrem áreas menores em suas tomadas de vista, mas suas imagens permitem 

observações mais detalhadas.  

2. Os satélites que recobrem a superfície terrestre permitem que vejamos, por meio de suas 

imagens, um conjunto de fenômenos, que no nível do solo, só veríamos fragmentariamente 

e com um alcance territorial diminuto, tais como, desmatamentos, queimadas, formas de 

relevo, processos de sedimentação, de erosão, ocupações humanas etc. E até fenômenos 

que não são visíveis a olho nu, como saúde das grandes formações vegetais e umidade do 

solo.  

3. Os satélites podem ser incluídos entre os instrumentos que o ser humano utiliza para 

prever alguns fenômenos naturais, tais como os climáticos, e prevenir-se de suas 

conseqüências. Isso porque ele pode observar a evolução dos fenômenos em intervalos 

pequeníssimos de tempo (como no caso do Goes). Assim, se tem ideia mais precisa da 

evolução de um furacão, por exemplo. 

 



Assinale a alternativa que contém a(s) afirmação(ões) correta(s).  

 

a.  Todas são corretas.  

b. Somente a 2 e a 3 são corretas.  

c. Somente a 1 e a 2 são corretas.  

d. Somente a 2 é correta.  

e. Somente a 1 e a 3 são corretas. 

 

QUESTÃO 3 (UFC, 2007): As disputas entre nações pelo poder definem setores 

estratégicos no desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Esse é o caso de instrumentos 

e técnicas utilizados pelas potências mundiais durante a Guerra Fria. Como decorrência, 

parte dessa tecnologia cria, hoje, novas possibilidades para a cartografia. Acerca desse 

tema, é correto afirmar que: 

 

a. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) é o órgão responsável pelos 

satélites brasileiros, que captam e transmitem dados climáticos e ambientais. 

b. O sistema de aerofotografias permite observar a evolução de frentes frias e quentes, 

bem como a temperatura da Terra e a formação de tufões e furacões. 

c. O sofisticado Sistema de Posicionamento Global, que foi concebido para estudos 

ambientais, emite, por meio do aparelho GPS, sinais de alta precisão recebidos 

pelos satélites. 

d. A cartografia automática alimentada pelas técnicas de sensoriamento remoto 

utilizadas hoje dispensa a geração de dados estatísticos e os levantamentos de 

campo. 

e. O fundamento do Sistema de Informações Geográficas (SIG) é simples: um avião 

percorre uma faixa em linha reta e fotografa, sucessivamente, uma área, gerando 

imagens estereoscópicas. 

 

QUESTÃO 4 (UFG, 2003): As imagens de satélite e as fotografias aéreas são meios 

utilizados por diversos profissionais, especialmente no processo de obtenção de 

informações sobre o espaço terrestre, que pode ser representado na forma de mapas 

temáticos ou de dados estatísticos. 

 

Considerando as características e o uso desses meios, oriundos do sensoriamento remoto, 

pode-se afirmar que: 

 



____ Os sensores e detectores utilizados captam a quantidade de energia eletromagnética 

refletida ou emitida por superfícies ou objetos na esfera terrestre e a convertem em 

imagens. 

 

____ As cores presentes em imagens de satélites são uma associação de filtros coloridos 

aos diferentes níveis de energia captados pelo senhor, o que faz que uma pisagem, 

dependendo do filtro utilizado, possa apresentar-se diferente. 

 

____ Os mapas gerados com o uso de fotografias aéreas apresentam problemas na 

qualidade das imagnes, o que vem sendo corrigido com o uso dos satélites. 

 

____ as redes de satélites que fornecem imagens em tempo real da atmosfera terrestre têm 

permitido um controle absoluto sobre as mudanças climáticas e as condições do tempo no 

planeta. 

 

QUESTÃO 5 (FATEC, 2017): A cartografia temática trata da representação de temas 

específicos, como geologia, geomorfologia, pedologia, uso e ocupação do solo de um 

determinado espaço geográfico. O mapa de uso e ocupação do solo é elaborado a partir da 

interpretação de imagens de satélites e fotografias aéreas, e é amplamente empregado no 

planejamento. 

 

a. Agrícola, pois nesse mapa está indicada a profundidade do solo, fator determinante 

para a definição de áreas prioritárias para conservação ambiental. 

b. Agrícola, pois nesse mapa estão indicadas as áreas mais férteis para o 

desenvolvimento de determinadas culturas. 

c. Agrícola, pois nesse mapa estão definidos os tamanhos dos lotes e os índices 

pluviométricos da área cartografada. 

d. Urbano, pois nesse mapa estão presentes informações que podem ser utilizadas no 

direcionamento da expansão das cidades. 

e. Urbano, pois nesse mapa estão localizadas e detalhadas as informações sobre os 

equipamentos urbanos existentes no subsolo de uma determinada área. 

 

QUESTÃO 6 (CFTMG, 2015): Observe a situação hipotética expressa no quadro a seguir 

com horários de voos partindo de Belo Horizonte (Brasil), localizada no terceiro fuso horário 

a oeste de Greenwich, com destino a Roma (Itália), no primeiro fuso a leste. 

 



 

 

Considerando-se que a Europa está em horário de verão e que se pretende chegar à cidade 

de destino antes das 17h, deve-se optar pelo voo 

 

a. 3217 

b. 3219 

c. 3341 

d. 3344 

 

 

QUESTÃO 7 (UFC, 2006): Em relação a escalas dos mapas: 

 

a. Calcule a distância real entre duas cidades, cuja distância em linha reta é de, 

aproximadamente, 9 cm, em um mapa construído na escala 1/1.000.000. 

 

 

 

 

 

b. Considerando três mapas construídos no mesmo tamanho, que presentam o Bairro 

Central de Fortaleza, o estado do Ceará e o Nordeste Brasileiro, indique: 

 

- o mapa de menor escala: __________________________________ 

 

- o mapa de maior escala: ___________________________________ 

 

c. Considerando os mapas referidos no item anterior, indique em qual deles pode-se 

representar: 

 

- a posição das capitais dos estados da Bahia e do Ceará: ___________________________ 

 

- ruas, avenidas, praças e edificações importantes: _________________________________ 

 



- a distância entre as capitais do Ceará e Piauí: __________________________________ 

 

- detalhamento da divisão regional estadual: ____________________________________ 

 

QUESTÃO 8 (Fuvest, 2001): Analise os mapas abaixo e assinale a alternativa que indique 

a resolução cartográfica mais adequada para representar, com precisão, as distâncias da 

cidade de São Paulo em relação às várias localidades do mundo. 

 

 

 

a. I. Projeção Azimutal Equidistante (Soukup). 

b. II. Projeção Cilíndrica Conforme (Mercator). 

c. III. Projeção Equivalente Interrompida (Good). 

d. IV. Projeção Equivalente (com base em Mollweide). 

e. V. Projeção Cilíndrica Equivalente (Peters). 

 

QUESTÃO 9 (UFSM, 2005): Os mapas podem mostrar algo mais do que apenas a posição 

do lugar, isto é, podem fazer mais do que responder à questão “onde?”. 

 

 



Considerando as figuras, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) nas afirmativas a seguir. 

 

_____ A utilização dos símbolos representados na figura 1 permite visualizar o aspecto 

ordenado, caracterizando relações de ordem dos fenômenos geográficos. 

 

_____ O uso dos símbolos representados na figura 2 permite visualizar o aspecto 

qualitativo, caracterizando relações de diversidade dos fenômenos geográficos. 

 

_____ O emprego dos símbolos representados na figura 3 permite visualizar o aspecto 

quantitativo, caracterizando de proporcionalidade dos fenômenos geográficos. 

 

QUESTÃO 10 (UFRGS, 2006): Considere as afirmações a seguir relativas à cartografia. 

 

I. O GPS (Global Position System) é um sistema eletrônico apoiado em uma rede de 

satélites que permite a localização instantânea de objetos em qualquer ponto da 

Terra. 

II. As imagens de satélite com uma resolução espacial de 100 metros são adequadas 

para identificar árvores de um pomar, as casas e os edifícios de uma cidade. 

III. Os mapas temáticos pedológicos, geomorfológicos e hipsométricos representam o 

solo, o relevo e a altimetria, respectivamente. 

 

Quais estão corretas? 

 

a. Apenas I. 

b. Apenas II. 

c. Apenas III. 

d. Apenas I e II. 

e. Apenas II e III. 


