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1. Analise a imagem a seguir. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: Elaborado com base em GIRARD, G. ROSA, J.V. Atlas geográfico do estudante. São Paulo: FTD, 2015. p. 58.  

Indique o que essa imagem representa e descreva aspectos físicos da paisagem que podem ser 
reconhecidos por meio dela. 

 

 

 

 

2. A imagem a seguir apresenta um bloco-diagrama de uma paisagem da cidade do Rio de Janeiro. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 
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Cite os aspectos da paisagem que podem ser retratados nesse tipo de representação gráfica. 

 

 

 

 

 

3. A imagem a seguir é uma representação esquemática de um perfil topográfico. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Descreva o processo da construção de um perfil topográfico por meio de curvas de nível. 
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4. Os seres humanos podem utilizar diferentes formas para se localizar. Explique e dê exemplos de 
quais eram os principais referenciais de orientação na época das comunidades originárias, por 
exemplo, quando ainda não havia nenhum tipo de instrumento para auxiliá-los na orientação.  

 

 

 

 

 

5. Sabendo que a distância, no mapa, entre a praça da República e a praça das Artes é de 6 cm, 
calcule a distância real, em metros, entre esses dois pontos. 

Trecho da cidade de São Paulo (SP) 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Fonte: elaborado com base em Google maps. Disponível em: <www.google.com/maps>. Acesso em: 18 jul. 2018. 
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6. Leia o texto a seguir. 

É fato que a observação do céu desde muito tempo esteve presente na vida 

das grandes civilizações antigas, hoje, porém não parece ser uma prática muito 

corriqueira a observação dos astros. Através da leitura do céu, nossos antepassados 

conseguiam prever a chegada de chuvas, se organizarem a respeito ao plantio e a 

colheita, e sabiam também o término de cada época do ano. As constelações eram e 

ainda são, para algumas comunidades, uma espécie de guia. 

Fonte: SOUZA, Tamires C. de. O Cruzeiro do Sul. Disponível em: <www.cdcc.usp.br/cda/jct/cruzeiro-sul/index.html>.  

Acesso em: 19 jul. 2018. 

Comparando as paisagens em que esses povos viviam e as paisagens das cidades atuais, qual é o 
método de localização moderno mais utilizado atualmente e que pode substituir o método 
citado no texto? 

a) A bússola. 

b) A luz das cidades. 

c) A rosa dos ventos. 

d) O GPS. 

 

7. Leia o texto a seguir. 

Com o advento de tecnologias como as ondas de rádio e o referenciamento 

por satélite (GPS), poderíamos imaginar que os marcos de paisagem se tornaram 

desnecessários para a localização. Porém eles ainda são considerados úteis em 

muitos casos, como o de navegantes de diversas partes do mundo. Marcos de 

paisagem como ilhas, faróis, montanhas, etc. continuam auxiliando os navegantes 

em suas rotas, orientando sua localização. 

O texto trata da: 

a) dificuldade de localização devido à retirada de pontos de referência importantes. 

b) utilização exclusiva de barcos de localização automática, que não necessitam da interferência 

humana para se guiarem. 

c) localização falha dos navegantes, ofuscados pelo excesso de luzes das cidades. 

d) utilização de sistemas tecnológicos e de elementos da paisagem para a localização. 
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8. O mapa a seguir apresenta uma região da cidade de Manaus (AM). 

Trecho da cidade de Manaus (AM) 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Fonte: elaborado com base em Google maps. Disponível em: <www.google.com.br/maps>. Acesso em 27 set. 2018 

Calcule a distância real, em quilômetros, entre o ponto A e o ponto B, sabendo que a distância 

entre eles no mapa é de 5 cm. 

a) 1,5 km. 

b) 2 km. 

c) 1,1 km. 

d) 3 km. 

 

9. No mapa de um município brasileiro, a distância em linha reta entre a Igreja Matriz e o Teatro 
Municipal é de 5 cm. A distância na superfície real entre os dois pontos é de 1.500 m. 

Qual foi a escala numérica utilizada nesse mapa? 

a) 1 : 10.000. 

b) 1 : 20.000. 

c) 1 : 30.000. 

d) 1 : 40.000. 
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10. Os dois mapas a seguir são mapas políticos. Um representa o Brasil, e o outro, o mundo. 

MAPA I: Brasil político 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em IBGE. Atlas geográfi co escolar. 7. ed. Rio de Janeiro, 2016. p. 90. 

MAPA II: Planisfério político 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em CALDINI, Vera Lúcia de Moraes; ÍSOLA, Leda. Atlas geográfico Saraiva. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 24. 
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Comparando os dois mapas, é correto afirmar que o Mapa I possui, em relação ao Mapa II: 

a) escala menor. 

b) menor nível de detalhes. 

c) escala maior. 

d) três oceanos representados. 


