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Recomendações para o período entre 18 a 23 de Março. 

 

 Releia o Capítulo 2 da Unidade 1 do livro didático: página 40 a 54; 

 Faça a atividade comentada da página 46, “pensando no Enem” 

 Faça as atividades propostas pelo livro didático da página 55; 

 Resolva a lista de atividades abaixo. 

 

 

 

QUESTÃO 1. Leia o texto abaixo para responder o que se pede. 

 

Ontem, segunda-feira, 27 de abril de 1500*, descemos a terra eu, o piloto do Capitão-Mor e 

o piloto de Sancho Tovar e medimos a altura do Sol ao meioͲdia e a fixamos em 56 graus, 

e a sombra era setentrional, pelo que, de acordo com as regras do astrolábio, julgamos que 

estávamos a 17 graus da linha do equador.  

Relato de Mestre João, chefe dos pilotos da armada de Pedro Álvares Cabral, ao rei de Portugal D. Manuel I, 1500. Adaptado.  

 

 

a) Qual é a latitude sobre a qual o Sol estava a pino, no momento em que ocorreu a 

medição mencionada no texto? Explique sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

 



b) Explique a relação existente entre a expansão ultramarina portuguesa e a linguagem 

matemática presente no texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 2. Para obter, em um mapa, informação mais detalhada, qual das escalas a 

seguir é  utilizada? JUSTIFIQUE sua resposta. 

a) 1:100. 

b) 1:1.000. 

c) 1:10.000. 

d) 1:100.000. 

e) 1:1000.000. 

 

Justificativa: _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Questão 2. (UFPI - 2000) A cartografia  pode utilizar  mapas de diferentes escalas.  

Considerando que o mapa A possui escala de 1:5.000 e o mapa B, escala de  1:15.000,  

assinale  a  alternativa correta. 

No mapa A, 2 centímetros correspondem a 1 0.000 metros na superfície terrestre. 

No mapa B, 1 centímetro corresponde a 1.500 metros na superfície terrestre. 

O nível de detalhe do mapa A é três vezes superior ao do mapa B. 

O nível de detalhe do mapa B é três vezes superior ao do mapa A. 

O nível de detalhe não é estabelecido pela escala de um mapa. 

 

Questão 3. Imaginemos que você seja responsável pela coordenação  de um projeto de 

arborização  na área central de uma grande cidade. Considerando esse nível de análise, a 

escala da planta urbana mais apropriada para o seu trabalho é: 



a) 1:100.000. 

b) 1:50.000. 

c) 1:25.000. 

d) 1:10.000. 

e) 1:5.000. 

 

Questão 4. (UNESP - 2017) A escala cartográfica define a proporcionalidade entre a 

superfície do terreno e sua representação no mapa, podendo ser apresentada de modo 

gráfico ou numérico. 

 

 

A escala numérica correspondente à escala gráfica apresentada é: a) 1:615.000. 

b) 1:1.845.000. 

c) 1:61.500.000. 

d) 1:123.000.000. 

e) 1:184.500.000. 

 

Questão 5. (Liceu - 2015) Em um mapa com escala de 1:3.000.000, a distância em linha 

reta entre São Paulo e Palmital é de 14,0cm. A distância real entre as duas cidades, em 

quilômetros, é aproximadamente 

a) 4,2. 

b) 42. 

c) 420. 

d) 4200. 

 

Questão 6. No mapa a seguir a distância, em linha reta, entre as cidades de Araçatuba e 

Campinas é de 1,5cm. 



Na realidade, esta distância é de aproximadamente: 

 

a. 150 km. 

b. 167 km. 

c. 188 km. 

d. 250 km. 

e. 375 km 

 

Questão 7. A distância real entre São Francisco e Nova York é de 4.200  km. A distância 

sobre a  carta é de 105 mm. Com base nestes dados, assinale a alternativa que indica 

corretamente a escala deste mapa. 

 

a) 1 : 400.000. 

b) 1 : 4200.000. 

c) 1 : 10.500.000. 

d) 1 : 40.000.000. 

e) 1 : 105.000.000. 

 

Questão 8. Considere um mapa geográfico cuja escala é de 1/1.000.000, e a distância em 

linha reta entre duas cidades é de aproximadamente 7cm. Assinale a alternativa que indica 

corretamente a distância real entre duas cidades. 

a) 700 km. 

b) 70 km. 

c) 7 km. 

d) 7.000 km. 

e) 170 km. 

 

Questão 9. A figura representa o palco da guerra entre a coalizão Anglo-Americana e o 

Iraque. 



 

Usando as referências contidas na figura e considerando que a distância entre o centro de 

Bagdá e o limite do último círculo fosse de 5 cm, a escala do mapa seria 

a) 1: 160000000. 

b) 1: 53000000. 

c) 1: 20000000. 

d) 1: 15000000. 

e) 1: 3200000. 

 

Questão 10. Uma estrada possui, em linha reta, 13 quilômetros. Ao ser  representada em  

um  mapa  de escala 1:500.000, qual o tamanho da representação em centímetros? 

a) 65. 

b) 20,6. 

c) 26. 

d) 0,26. 

e) 2,6. 

 

Questão 11. Considerando que a distância real entre duas cidades é de 120km e que a sua 

distância gráfica, num mapa, é de 6cm, podemos afirmar que esse mapa foi projetado na 

escala: 

a) 1 : 1.200.000. 

b) 1 : 2.000.000. 

c) 1 : 12.000.000. 

d) 1 : 20.000.000. 

e) 1 : 48.000.000. 

 

Questão 12. Para ir  a um determinado local,  um motorista consultou  o aparelho de GPS 

(Sistema  de Posicionamento Global), o qual indicou o caminho representado na figura a 

seguir. 



 

 

Sabendo que o maior segmento a ser percorrido no trajeto sugerido pelo GPS corresponde 

à distância de 345m, é correto afirmar que a distância total a ser percorrida é de 

425 m e a escala utilizada é de  1:1000. 

705 m e a escala utilizada  é de 1:5000. 

810 m e a escala utilizada é de  1:2500. 

810 m e a escala utilizada  é de 1:5000. 

1410 m e a escala utilizada é de 1:10000. 

 

Questão 13. Escala, em cartografia, é a relação matemática entre as dimensões reais do 

objeto  e a  sua representação no mapa. Assim, em um mapa de escala 1:50.000, uma 

cidade que tem 4,5 Km de extensão entre seus extremos será representada com 

9 cm. 

90 cm. 

225 mm. 

11 mm. 

 

Questão 14. A escala é um dos elementos fundamentais da Cartografia. Para se calcular a 

distância real entre dois pontos em um mapa, sabendo-se que sua escala é de 1:200.000 e 

a distância entre os dois pontos é de 15 cm, qual é a distância real entre os dois pontos? 

30 km. 

120 km. 

300 km. 

d) 1.200 km. 

 



Questão 15. Para um geógrafo foi solicitado um mapeamento de uma trilha ecológica em  

linha reta de 11 km, que será construída em um parque. Todo o projeto  de mapeamento  foi  

impresso  em folhas de tamanho A4 (210 x 297 mm). 

Dentre as escalas abaixo, qual foi utilizada para que toda a trilha fosse representada na 

folha? a) 1 : 1,1. 

b) 1 : 11. 

c) 1 : 1.100. 

d) 1 : 20.000. 

e) 1 : 40.000. 

 

Questão 16. (ENEM - 2016) Num mapa com escala 1 : 250 000, a distância entre as 

cidades A e B     é de 13 cm. Num outro mapa, com escala 1 : 300 000, a distância entre as 

cidades A e C é de 10 cm. Em um terceiro mapa, com escala 1 : 500 000, a distância entre 

as cidades A e D é de 9 cm. As distâncias reais entre a cidade A e as cidades B, C e D são, 

respectivamente, iguais a X, Y e Z (na mesma unidade de comprimento). 

As distâncias X, Y e Z, em ordem crescente, estão dadas em 

X , Y , Z. 

Y , X , Z. 

Y , Z , X. 

Z , X , Y. 

Z , Y , X. 

 

Questão 17. Sobre um mapa, com escala 1:750.000, um geógrafo demarca uma  reserva  

florestal com formato de um quadrado, apresentando 8cm de lado. A área da reserva 

florestal medirá, na realidade, 

a) 3,6km2. 

b) 36 km2. 

c) 360 km2. 

d) 3.600 km2. 

e) 36.000 km2. 

 

Questão 18. Sobre um mapa, na escala de 1:500.000, tenciona-se demarcar uma reserva 

florestal de forma quadrada apresentando 7 cm de lado. A área da reserva medirá no 

terreno 

a) 12,25 km². 

b) 1.225 km². 

c) 12.250 km². 



d) 122,5 km². 

e) 12.255 km². 

 

Questão 19. Ao selecionar um terreno, um comprador observou pela planta do loteamento 

que esse lote apresentava as seguintes medidas: 1 cm (frente) por 2 cm (lateral). A área 

informada era de 800 m². 

Considerando as medidas observadas, assinale a alternativa que apresenta a escala da 

planta do loteamento. 

a) 1:15.000. 

b) 1:10.000. 

c) 1:5.000. 

d) 1:2.000. 

e) 1:1.000. 

 

 


