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01. Na projeção de Mercator, os paralelos e meridianos se cruzam formando ângulos de 90º, o que determina uma crescente distorção 
das áreas representadas, quanto mais próximos dos polos estiverem.

 Resposta: B

02. A projeção de Mercator, uma projeção conforme, não apresenta uma correspondência proporcional entre as áreas representadas e 
as da “realidade”, mantém uma correspondência entre ambas no que diz respeito às direções angulares, sendo mais indicada para 
fi nalidade de orientação. A projeção de Peters, uma projeção equivalente, apresenta características opostas às da projeção de Mercator, 
sendo mais indicada para informações a respeito de fenômenos ligados à área (como, por exemplo, comparação entre as áreas de 
dois países).

 Resposta: D

03. Corrige as áreas de baixa latitude, paralelos e meridianos retos.

 Resposta: B

04. A projeção cilíndrica de Mercator preserva a forma mas deforma as áreas. Ela desvaloriza o tamanho dos países do Sul tendo uma 
visão mais eurocêntrica.

 Resposta: A

05. Uma crítica que essa projeção recebe é o fato dela possuir um caráter eurocêntrico. Se considerarmos o contexto histórico-geográfi co 
no qual ela foi elaborada, podemos compreender melhor essa questão. Afi nal, sua elaboração aconteceu em um momento em que as 
expansões marítimas europeias estavam em seu clímax, de modo que as regiões do sul do planeta não eram consideradas “importantes”, 
podendo ter suas áreas distorcidas sem problemas.

 Resposta: D

06. A projeção da questão tem como área tangente o Polo Norte (latitude elevada). Projeção Azimutal.

 Resposta: B

07. Essa projeção cilíndrica tem no ponto B uma região de latitude intermediária (zona temperada) cuja insolação favorece a existência 
das quatro estações bem defi nidas.

 Resposta: C

08. A projeção cilíndrica é ideal para as regiões de baixa latitude. A região da linha do Equador terá sua representação mais preservada.

 Resposta: D

09. A projeção cilíndrica tem paralelos e meridianos retos e são ideais para regiões de baixa latitude, a projeção cônica tem paralelos 
circulares e meridianos radiais e são ideais para regiões de média latitude e a projeção azimutal tem paralelos concêntricos e meridianos 
retos e sua aplicação é mais comum nas regiões de alta latitude.

 Resposta: D

10. O símbolo da ONU é representado numa projeção Azimutal.

 Resposta: C
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