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#Reconhecer os modelos de
projeções cartográficas

#Avaliar a importância das escalas
para os estudos cartográficos
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A projeção cartográfica é
definida como um tipo de traçado
sistemático de linhas numa superfície
plana, destinado à representação de
paralelos de latitude e meridianos de
longitude da Terra ou de parte dela,
sendo a base para a construção
dos mapas.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Mapa


# EQUADOR PRESERVA A ESCALA
# QUANTO MAIOR A LATITUDE, MAIOR A 

DEFORMAÇÃO

PLANA
POLAR
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PARALELO CIRCULARES
MERIDIANOS RADIAIS
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PLANA
POLAR
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SÉCULOS XX – XXI: A CARTOGRAFIA E A TECNOLOGIA

A ciência cartográfica passou por uma
verdadeira revolução na segunda
metade do século XX. Modernas
técnicas, como fotografias aéreas ou
de satélite, sensoriamento remoto,
uso de GPS para a elaboração de
mapas, informatização de dados
geográficos com várias finalidades
marcam a cartografia do século XXI.
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ESCALA CARTOGRÁFICA

A escala cartográfica é um
importante elemento presente nos
mapas, sendo utilizada para
representar a relação de proporção
entre a área real e a sua
representação.

É a escala que indica o quanto
um determinado espaço geográfico
foi reduzido para “caber” no local
em que ele foi confeccionado em
forma de material gráfico.
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Por exemplo: se uma escala de um determinado mapa é 1:500, significa que
cada centímetro do mapa representa 500 centímetros do espaço real.
Consequentemente, essa proporção é de 1 por 500.
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Existem, dessa forma, dois tipos de escala, isto é, duas formas diferentes
de representá-la: a escala numérica e a escala gráfica. A numérica, como o
próprio nome sugere, é utilizada basicamente por números; já a gráfica utiliza-
se de uma esquematização.
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A escala numérica representa em forma de fração a proporção da escala,
havendo, dessa maneira, o seu numerador e o seu denominador. Confira:
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No esquema acima, podemos notar que o numerador representa a área do mapa e o
denominador a área real. Convém, geralmente, deixar o numerador sempre como 1, para
assim sabermos quanto cada unidade do mapa equivale. Quando ela não possui a medida
indicada (cm, m, km) em sua notação, significa, por convenção, que ela está em
centímetros. Caso contrário, essa unidade de medida precisa ser apontada.



Já a escala gráfica representa diretamente o espaço relacional e suas
medidas.
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Nos esquemas acima, podemos perceber que cada intervalo entre um
número e outro representa uma distância específica, que é devidamente
apontada pela escala. Esse tipo de escala possui o mérito de aumentar e
reduzir juntamente ao mapa. Assim, se eu transferir um mapa que estava em
um papel menor para um pôster grande, a escala continuará correta, o que
não aconteceria com a escala numérica, que, nesse caso, teria de ser
recalculada.



Escala grande, escala pequena... Qual é a diferença?

Imagine que todo mapa é uma visão aérea sobre o determinado
espaço. Dessa forma, para saber se uma escala é grande ou pequena, ou se
ela é maior do que outra, basta entender que a escala nada mais é do que o
nível de aproximação da visão aérea do mapa. Outra forma é observar a escala
numérica, lembrando que ela se trata de uma divisão. Assim, quanto menor
for esse denominador, maior será a escala.

• Exemplo. Considere essas duas escalas: a) 1:5000; b) 1:10000. A primeira
escala é uma divisão de 1 para cinco mil que, quando calculada, com certeza
dará um número maior que uma divisão de 1 para dez mil. Portanto, a
primeira escala é maior do que a segunda.
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01- Em um mapa de uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma
rodovia, cuja extensão é de 15 quilômetros. No mapa em questão, sua
medida está em 10 centímetros, o que nos permite concluir que a sua
escala cartográfica é de:

a) 1:15'000

b) 1:150’000.

c) 1:1'500

d) 1:15

e) 1:100'000
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02- 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 Alagoas, é igual
a 2 000 km. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que
a distância entre essas duas cidades, A e B, era 8 cm.

Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de

a) 1 : 250.

b) 1 : 2 500.

c) 1 : 25 000.

d) 1 : 250 000.

e) 1 : 25 000 000.
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03- Um mapa de escala 1:300.000 apresenta uma distância de 15 cm entre os
pontos A e B. Dessa forma, a correta distância entre esses dois pontos, na
realidade, é:

a) 30 km

b) 45 km

c) 75 km

d) 90 km

e) 150 km
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04- Assinale, a seguir, a alternativa que melhor apresenta o conceito de 
escala cartográfica:

a) é a relação não proporcional entre o mapa e as suas variações gráficas.

b) é a medida da área dos mapas e cartogramas em geral.

c) indica a proporção entre uma área da superfície e a sua representação em 
um mapa.

d) aponta a relação de equivalência entre as áreas de um mapa e suas 
projeções cartográficas.

e) representa o conjunto de orientações cardeais de um mapa, cartograma 
ou planta.
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01- Em um mapa de escala 1: 5.000.000, quantos centímetros serão
necessários para representar uma reta de 600 km reais?

a) 10 cm
b) 12 cm
c) 120 cm
d) 1,2 cm
e) 124 cm
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01. [ 191529 ]. (G1 - cps 2020) “No Brasil, o Vale do rio São Francisco é o único lugar que produz uva até três

vezes ao ano.

As parreiras são divididas em grandes áreas. Enquanto em uma parte elas estão prontas para a colheita, na

outra a fase é de poda e, logo ao lado, as uvas ainda estão começando a aparecer. Esse não é o milagre da

multiplicação. É o milagre da irrigação. Controlando a água, é possível controlar todo o ciclo de vida da

parreira.”

<https://tinyurl.com/3893ebn> Acesso em: 01.10.2019. Adaptado.

A localização geográfica do cenário descrito no texto situa-se na região

a) Sul do Brasil e sofre a influência do clima semiárido.

b) Sul do Brasil e sofre a influência do clima subtropical.

c) Nordeste do Brasil e sofre a influência do clima semiárido.

d) Nordeste do Brasil e sofre a influência do clima subtropical.

e) Centro-Oeste do Brasil e sofre a influência do clima tropical de altitude.
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02. [ 185855 ]. (Ueg 2019) Leia o texto a seguir.
Valores anormais de um estado climático médio observado ao longo do tempo são comumente chamados
de ‘eventos extremos’. Esses eventos ocorrem em escalas temporais que variam de horas, dias e até mesmo
milênios [...]. Dependendo das vulnerabilidades existentes, esses eventos podem impactar seriamente os
sistemas humanos atingidos, ocasionando um desastre natural. Dessa forma, a ocorrência de desastres
suscita e expõe a vulnerabilidade das populações, alterando o funcionamento das sociedades e o bem-estar
social.

Extremos climáticos e desastres naturais. Osvaldo Luiz Leal de Moraes e José Antônio Marengo Orsini. Revista Opiniões. Disponível em: 

<https://florestal.revistaopinioes.com.br/revista/detalhes/9-extremos-climaticos-e-desastres-naturais/>. Acesso em: 14 mar. 2019. 

Conforme o texto, há eventos extremos correlacionados com o tempo e com o clima. São exemplos de
eventos extremos ligados ao tempo:
a) extremos de chuvas e enchentes que ocorrem com frequência cada vez maior durante alguns dias de
verão em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.
b) tendências positivas na frequência de noites e dias quentes e tendências negativas na frequência de
noites e dias frios, consistentes com um cenário de aquecimento global.
c) aumento na intensidade de episódios e frequência de dias com chuva intensa num período de mais de
três décadas.
d) aumento da intensidade dos raios solares observados na superfície terrestre devido à redução da camada
de ozônio.
e) aumento dos índices de evapotranspiração, contribuindo significativamente para aumentar as
temperaturas e a quantidade de chuvas no verão em áreas urbanas.
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03. [ 185950 ]. (G1 - ifpe 2019)

PROFESSOR DE GEOGRAFIA EXPLICA POR QUE ÁREAS ALTAS SÃO MAIS FRIAS

Professor compara Recife, três metros de altitude, a cidades do interior. Pernambuco tem região de brejo,
onde altitude chega a 960 metros

Disponível em: < http://g1.globo.com/pernambuco/educacao/noticia/2012>. Acesso em: 01 out. 2018 (adaptado). 

A partir da leitura do texto, assinale o item que apresenta a explicação CORRETA do professor sobre o
fenômeno geográfico de áreas altas apresentarem temperaturas mais frias.
a) Quanto maior a latitude de um lugar, maior será a temperatura, pois a pressão atmosférica diminui e o ar
se torna rarefeito.
b) Quanto maior a altitude de um lugar, menor será a temperatura, pois a pressão atmosférica diminui e o ar
se torna rarefeito.
c) Quanto maior a altitude de um lugar, maior será a temperatura, pois a pressão atmosférica aumenta e o
ar se torna denso.
d) Quanto menor a latitude de um lugar, menor será a temperatura, pois a pressão atmosférica aumenta e o
ar se torna rarefeito.
e) Quanto maior a altitude de um lugar, maior será a temperatura, pois a pressão atmosférica diminui e o ar
se torna pesado.
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04. [ 193527 ]. (Ufms 2019) O clima é o nome que se dá às condições atmosféricas que costumam ocorrer
num determinado lugar. Para conhecer o clima de uma região, é necessário estudar as variações do tempo
atmosférico da área durante vários anos seguidos, normalmente anos. O Brasil apresenta a seguinte
diversidade de climas:

Assinale a alternativa correspondente aos itens 1 e 2 

posicionados no mapa. 

a) (1) clima tropical; (2) clima subtropical.

b) (1) clima equatorial; (2) clima tropical.

c) (1) clima tropical; (2) clima equatorial.

d) (1) clima equatorial; (2) clima subtropical.

e) (1) clima subtropical; (2) clima tropical.  
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05. [ 184224 ]. (Upf 2019) Analise os dois climogramas que seguem e, pelas

informações que eles apresentam e pelos seus conhecimentos sobre o tema, identifique

a classificação climática e a cidade onde ocorrem.

a) 1) Equatorial úmido / Belém 2) Subtropical úmido / Curitiba 

b) 1) Equatorial / Goiânia 2) Subtropical / Porto Alegre 

c) 1) Tropical de altitude / Salvador 2) Semiárido / Juazeiro 

d) 1) Temperado / Santos 2) Equatorial Úmido / Manaus 

e) 1) Litoral Úmido / Maceió 2) Tropical Árido / Cuiabá 
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06. [ 184948 ]. (G1 - cftmg 2019)  Embora aí seja verão, pode haver noites frias 

no navio. Aqui na floresta, como é de seu conhecimento, faz calor o ano inteiro. E 

chove muito. Por isso, traga também a gabardine. O guarda-chuva o senhor pode 

deixar em casa, pois os tenho aos montes. Não preciso dizer-lhe que aqui não se 

usam as mesmas roupas que aí.

STIGGER, Veronica. Opisanie Świata. São Paulo: Cosac Naify, 2013. p. 10.

O clima da região na qual se encontra o narrador do texto acima é o 

a) Tropical.   

b) Semiárido.   

c) Equatorial.  

d) Subtropical.
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07. [ 177858 ]. (G1 - utfpr 2018) “Nova frente fria trará chuva e frio para as regiões
produtoras do MS, PR, SC e RS neste fim de semana; as temperaturas podem atingir os
menores índices do ano”. Essa manchete do dia 24 de maio de 2017, comum nos sites de
previsão do tempo, trata de um fenômeno típico do inverno brasileiro e que afeta
principalmente o Centro Sul.

Assinale a alternativa que explica corretamente esse processo meteorológico.
a) É o encontro da massa Equatorial atlântica e da massa Tropical continental, que produz
chuvas convectivas.
b) As barreiras orográficas da serra do Mar direcionam as massas úmidas dos polos,
produzindo as chuvas de relevo.
c) O frio é causado pela massa Polar, de origem patagônica. Depois de sua passagem o
tempo fica úmido e ameno.
d) Envolve a chegada de uma massa de ar polar, que se encontra com o ar mais quente,
produzindo chuvas frontais.
e) São chuvas causadas pela Zona de Convergência do Equador e pelo encontro dos ventos
alísios na região Sul.
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08. [ 175327 ]. (Fuvest 2018)  

O Brasil possui um território extenso, com 92% pertencentes à zona 

intertropical. As massas de ar que atuam em território brasileiro possuem 

influências oceânicas e continentais. Sobre as características dessas massas 

de ar, é correto afirmar: 

a) W representa a Massa Equatorial Atlântica de ar quente e úmido, 

responsável pela grande umidade na Amazônia.  

b) Y indica a Massa Polar Atlântica, que se desloca a partir do sul em 

direção ao norte do território brasileiro e tem como característica a 

presença de ar frio, podendo atingir a região Centro-Oeste no inverno.  

c) Z indica a Massa Tropical Continental, que tem como característica a 

presença de ar quente e úmido, ocasionando alagamentos no Centro-

Oeste no inverno.  

d) X indica a Massa Equatorial Continental de ar quente e seco, que atua no 

nordeste do litoral brasileiro.  

e) V representa a Massa Temperada Atlântica de ar frio e seco, que atua no 

sul do litoral brasileiro.  
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09. [ 178222 ]. (Ufrgs 2018)  Observe a figura e leia o texto abaixo.

Entre agosto e setembro de 2017, a Nasa reportou as 

consequências da passagem do furacão Harvey, em Houston, a 

quarta cidade mais populosa dos EUA, quando milhares de 

pessoas foram resgatadas das enchentes devido ao volume de 

precipitação ocorrido. Dias depois, o furacão Irma foi registrado 

como o de maior intensidade no Atlântico, quando atingiu áreas 

como Flórida e ilhas da América Central, gerando grandes 

repercussões socioeconômicas.

Sobre essas ocorrências na região, é correto afirmar que os 

furacões estão relacionados a 

a) ciclones tropicais.   

b) ciclones extratropicais.  

c) monções.  

d) margens tectônicas ativas junto ao Golfo do México.  

e) ciclones extratropicais formados nas águas aquecidas do 

Golfo do México.  
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10. [ 171348 ]. (G1 - cps 2017)  O futebol faz parte do cotidiano de grande parte dos brasileiros. É um dos 
assuntos nas rodas de conversa nos mais variados locais, além de ser um grande divertimento para quem vai 
aos estádios para assistir às partidas.

Um torneio de futebol importante é a Copa Libertadores da América, da qual participam equipes de quase 
todos os países da América do Sul.

Uma das preocupações das equipes brasileiras participantes da Copa é jogar na cidade de La Paz, na Bolívia.

Essa preocupação existe, pois essa cidade está situada 
a) a mais de   metros de altitude, na Cordilheira do Himalaia, o que provoca temperaturas abaixo de   
podendo trazer consequências para os atletas.   
b) a mais de   metros de altitude, na Cordilheira dos Andes, o que torna o ar mais rarefeito, dificultando a 
prática esportiva.   
c) ao nível do mar, nas margens do oceano Pacífico, ficando exposta às grandes ondas e a maresia provocadas 
pela corrente marítima de Humboldt.   
d) ao nível do mar, nas margens do oceano Atlântico, tornando-se, portanto, suscetível a terremotos 
constantes.   
e) ao nível do mar, nas margens do Caribe que, no verão, é assolada por tornados e furacões devastadores.    


