


ATIVIDADES SOBRE CARTOGRAFIA
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1. (Ufms 2020) O geoprocessamento está sendo amplamente empregado
na Geografia, devido à aplicação de diversas técnicas de coleta e tratamento
das informações geoespaciais. Ao coletar dados geográficos, pode-se utilizar
a tecnologia Sistema Global de Navegação por Satélite ou Global Navigation
Satellite System (GNSS): além da navegação, ele é utilizado também para
determinar a posição de um objeto na terra (coordenadas). Atualmente,
fazem parte do GNSS os seguintes sistemas: GPS, GLONAS, GALILEO e
BeiDou.
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Assinale a alternativa correta que compõe o sistema GPS:

a) segmento espacial, segmento de controle e segmento de usuários.
b) segmento estrelar, segmento de controle e segmento de comercial.
c) segmento militar e segmento comercial.
d) segmento espacial e segmento de controle, apenas.
e) segmento estrelar e segmento comercial, apenas.
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2. (Uem 2020) Sobre as formas de representações cartográficas nas diferentes
abordagens geográficas, assinale o que for correto.
01) Nas cartas topográficas as curvas de nível representam as linhas que unem
pontos com a mesma altitude no terreno.
02) Os fenômenos dinâmicos da paisagem, como as queimadas, que mudam
no espaço e no tempo, também podem ser representados por mapas.
04) As projeções cartográficas são um conjunto de operações matemáticas que
permitem representar os fenômenos que ocorrem na Terra, ou em parte dela,
em um plano.
08) Os mapas do tipo anamorfose são estilizados para mostrar a grandeza de
um fenômeno geográfico em relação a outro, sem considerar o tamanho e a
forma reais das áreas representadas.
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3. (Acafe 2020) Para a correta interpretação de um mapa, é necessário
considerar seus elementos cartográficos. Complete as frases abaixo com a
sequência correta de termos:

1. __________ indica o tema e a localização representados no mapa.
2. __________ explica o significado de símbolos e/ou cores utilizados no
mapa.

3. __________ de um mapa indica quantas vezes a área representada foi
reduzida.

4. __________ indica de onde foram extraídas as informações do mapa.
5. __________ indica as direções (pontos cardeais e colaterais).
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A sequência correta de termos que completam as frases, de cima para 
baixo, é:  

a) Orientação, Título, Escala, Fonte, Legenda.    
b) Legenda, Título, Escala, Fonte, Orientação.    
c) Fonte, Orientação, Legenda, Título, Escala.    
d) Título, Legenda, Escala, Fonte, Orientação.   
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4. (G1 - ifce 2019) O Sistema de Posicionamento Global (SIG) utiliza um conjunto de
satélites na órbita da Terra que permite a orientação e a navegação terrestre, aquática e
aérea. Existe o segmento espacial, composto por aproximadamente 24 satélites ativos,
além do segmento terrestre, composto por antenas e aparelhos de recepção móveis ou
acoplados a veículos, à exemplo dos drones que, por GPS (Global Positioning System, em
inglês, ou Sistema de Posicionamento Global), fazem o trajeto de reconhecimento de
áreas, registros de imagens e viabilizam o desenvolvimento de projetos ambientais e de
planejamento. Não são informações possíveis de serem obtidas por meio do GPS
a) altitude do relevo e hora precisa.
b) coordenadas geográficas (latitude e longitude).
c) rastreamento de veículos, principalmente de cargas.
d) definição do Horário de Verão e sua hora precisa de início.
e) rotas para veículos no trânsito urbano e em viagens, sendo necessário estar acoplado a
mapas em algum SIG.
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5. (Upf 2019) A Copa do Mundo de 2018, realizada na Rússia, movimentou
o mundo todo. Para assistir aos jogos, uma família de Touba/Senegal
embarcou, em sua cidade, em uma viagem às horas do dia 5 de julho, para
São Petersburgo/Rússia. Considerando-se que Touba está na longitude
Oeste e São Petersburgo localiza-se na longitude Leste e que o tempo de
viagem entre as cidades foi de 9 horas, qual o dia e o horário de chegada da
família em Petersburgo/Rússia?

a) 5 de julho, horas.

c) 6 de julho, hora.
d) 6 de julho, horas.
e) 5 de julho, horas.
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