
PROF. BRUNO QUEIROZ 
GEOGRAFIA 

DETERMINANTE PRÉ-VESTIBULAR 
 

CARTOGRAFIA 
 

TEMA: ORIENTAÇÃO E COORDENADAS 
 

1) No mapa, há um sistema de posicionamento em que a interseção de uma latitude com 
uma longitude forma uma coordenada geográfica. 

 

 

 
FONTE: http://www.yucatan.com.mx/reportajes/092/images/mapa.gif 

 
 Marque a alternativa que registra o cálculo CORRETO das coordenadas geográficas. 

Observe onde termina as setas aproximadamente. 
 

A) México: 94º N e 16º W – Mérida: 88ºS e 20º W – Flórida: 81º S e 25º E – Cuba: 78º N e 
21º E. 

B) México: 94º S e 16º E – Mérida: 88ºN e 20º E – Flórida: 81º N e 25º W – Cuba: 78º S e 
21º W 

C) México: 94º E e 16º S – Mérida: 88ºE e 20º S – Flórida: 81º E e 25º S – Cuba: 78º E e 
21º S 

D) México: 94º W e 16º N – Mérida: 88ºW e 20º N – Flórida: 81º W e 25º N – Cuba: 78º W 
e 21º N 

 
2) “Linhas imaginárias traçadas de pólo a pólo, atravessando a linha do Equador, 

perpendicularmente.” 
O texto define: 
A) latitudes; 
B) longitudes; 
C) paralelos; 
D) meridianos; 
E) círculos polares. 
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3) Com base na análise da figura abaixo, marque V (verdadeiro) ou F (falso) para as 
afirmações a seguir. 

 

 
 

(   ) uma pessoa que saiu do ponto A às 10 horas, gastando 4 horas de viagem, chegará ao 
ponto B às 22 horas; 

(   ) o ponto A se encontra no hemisfério setentrional com as coordenadas 40º lat. Sul e 60º 
long. Oeste; 

(   ) quando o GMT (Greenwich Meridian Time) marcar 15 horas, num ponto situado a uma 
longitude de 45º W, serão 18 horas; 

(   ) os pontos A e B estão localizados em baixas latitudes e em hemisférios opostos. 
 
Assinale, agora, a alternativa que corresponde à seqüência CORRETA: 

 
A) V, F, F e F; 
B) F, F, F, e V; 
C) V, F, V e F; 
D) F, V, F, e V.  
 
4) (Enem) Um leitor encontra o seguinte anúncio entre os classificados de um jornal: 

 
VILA DAS FLORES 

Vende-se terreno plano 
medindo 200 m2. Frente 

voltada para o sol no período 
da manhã. Fácil acesso. 

(443)0677-0032 
 
Interessado no terreno, o leitor vai ao endereço indicado e, lá chegando, observa um painel 
com a planta a seguir, onde estavam destacados os terrenos ainda não vendidos, numerados 
de I a V: 
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Considerando as informações do jornal, é possível afirmar que o terreno anunciado é o 
A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) IV. 
E) V. 
 

5) Analise as proposições a seguir: 
 
I) os paralelos são importantes porque permitem avaliar a latitude que é a distância em graus a 
partir Equador; 
II) os paralelos têm diâmetros iguais e, logicamente, comprimentos ou perímetros também 
iguais; 
III) os meridianos são círculos perpendiculares aos paralelos e passam pelos pólos onde eles 
se cruzam; 
IV) a longitude inicial é de 0° e a máxima de 180°, podendo ser norte ou sul; 
V) as coordenadas geográficas são valores que determinam a localização de um lugar na 
superfície do globo. 
 
Estão corretas: 
A) I, IV e V; 
B) II, III e IV; 
C) I, III e V; 
D) II, III e V; 
E) II e IV. 
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TEMA: FUSO HORÁRIO 
 

6) Um fotógrafo de Campinas-SP, cidade localizada a 47º de Longitude Oeste, resolve 
registrar o nascer do sol do primeiro dia do ano. Antes do evento, telefona para um 
amigo que mora na cidade do Rio de Janeiro e fica sabendo que lá os primeiros raios 
apareceram às 05h44min. 

Sabendo-se que a cidade do Rio de Janeiro está localizada a 43º de Longitude Oeste, e 
desconsiderando as formas do relevo, qual deverá ser o horário do evento esperado pelo 
fotógrafo de Campinas-SP? 
 

A) 05h55min 
B) 06h00min 
C) 06h05min 
D) 06h10min 

 
7) (CEFET-MG 2008) NÃO é correto afirmar sobre os fusos horários que: 

A) se encontram numerados em ordem crescente segundo sua distância a norte e a sul da 
linha de Greenwich. 
B) apresentam, teoricamente, limites fixados por dois meridianos, dentre os quais todas as 
localidades têm a mesma hora. 
C) permitem adaptações para manter um horário unificado em pequenos países ou regiões, ao 
estabelecer limites práticos. 
D) destacam o Meridiano de Greenwich como linha de referência correspondente à metade do 
círculo máximo vertical terrestre. 
 

8) Portugal e Estados Unidos fizeram um dos jogos da Copa do Mundo de 2002. A partida 
iniciou-se às 18h de segunda-feira, 05 de junho, na Coréia do Sul (127° de longitude 
E). Os torcedores dessas seleções, espalhados pelo mundo, acompanharam a partida 
pela televisão em diferentes fusos horários. 

Um grupo de torcedores, no estado norte-americano do Havaí (158° de longitude W), assistiu 
ao início da partida de futebol às: 

A) 13h da segunda-feira. 
B) 13h do domingo. 
C) 13h da terça-feira. 
D) 23h do domingo. 

 
9) (UFMG 2009) Um projeto, já aprovado pelo Senado, reduz o número de fusos horários, 

adotados no Brasil, de quatro para três. Cogitou-se, inclusive, a adoção de um fuso 
único. 

Considerando-se as razões que justificam a existência desses fusos, bem como as implicações 
de possíveis modificações a serem feitas neles, é INCORRETO afirmar que 
 A) a adoção de fusos horários foi decidida por convenção internacional, com o objetivo de 
disciplinar o cumprimento de contratos financeiros e de trocas na economia-mundo. 
B) a extensão do território brasileiro, no sentido latitudinal, e as fortes variações sazonais da 
radiação solar forçam a adoção de fusos horários diferentes no País. 
C) a proposta de adoção de um fuso único esbarra em questões ligadas à prática de atividades 
econômicas, ao consumo de energia e ao relógio biológico de parte da população. 
D) o emprego de maior número de fusos, no mesmo território nacional, implica inconvenientes 
ao funcionamento dos sistemas financeiro, administrativo e de comunicações do país. 
 

10) Sobre os fusos horários, é INCORRETO afirmar que: 
A) no Brasil, como em qualquer outro país do Ocidente, a hora legal está adiantada em 

relação à hora legal dos países do Oriente; 
B) no Brasil, como no mundo inteiro, os fusos horários são definidos em relação ao fuso 

horário inicial que, por convenção, é o delimitado pelo meridiano de Greenwich; 
C) no Brasil e em muitas outras áreas do globo, os limites teóricos são substituídos por 

limites práticos que levam em conta fronteiras políticas; 
D) no Brasil e em muitos outros países do globo, as diferenças de fusos horários devem-

se à grande extensão longitudinal de seus territórios. 
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11) O Brasil tem instituído o horário de verão que, no entanto, não abrange todo o território 
nacional. 

 
Os Estados brasileiros excluídos do horário de verão são aqueles: 
 

A) situados em áreas de altos índices pluviométricos e de nebulosidade, que ocasionam 
fraca luminosidade em todas as estações do ano. 

B) situados em áreas de grande altitude, que registram temperaturas absolutas inferiores 
a média nacional em todas as estações do ano. 

C) situados na porção equatorial, onde a variação da duração diária do período claro é 
imperceptível nas diferentes estações do ano. 

D) situados na porção temperada do país, onde a duração diária do período escuro é 
maior do que a do período claro em todas as estações do ano. 

 
12) Suponha que sejam 9 horas em Belo Horizonte e que você, estando aqui, precisa 

planejar uma ligação interurbana para uma pessoa em Rio Branco, Acre, que poderá 
ser encontrada, nessa cidade, às 11 horas, hora local desse Estado. 

 
Nesse caso, você deve: 

 
A) aguardar duas horas para fazer sua ligação porque no Brasil, embora sejam 

reconhecidos os limites teóricos dos fusos horários de 15º de longitude, consideram-se 
apenas os limites práticos definidos pelas fronteiras estaduais; 

B) aguardar que sejam 11 horas em Brasília, hora oficial do país, que se aplica a toda a 
porção ocidental do território brasileiro; 

C) fazer sua ligação, imediatamente, porque o horário do fuso em que se encontra o 
Estado de Minas Gerais é de duas horas a menos em relação ao fuso da porção mais 
ocidental do Brasil; 

D) ligar às 12 horas, no horário de Belo Horizonte, porque o horário do fuso em que se 
encontra o Estado de Minas Gerais é adiantado em duas horas em relação ao da 
porção mais ocidental do Brasil. 

 
13) A cidade de Brasília está situada no fuso horário 45º de longitude oeste. Um turista irá 

realizar uma viagem para uma cidade localizada a 75º de longitude leste. A saída do 
avião de Brasília está marcada para as 7 horas e o tempo de voo será de 5 horas. A 
que horas o turista irá pousar na cidade de destino? 

 
A) 10 horas; 
B) 14 horas; 
C) 15 horas; 
D) 20 horas; 
E) 21 horas. 

 
14) No quadro estão localizadas as cidades A, B, C e D, e as setas indicam rotas aéreas. 
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De acordo com a localização das cidades e a direção das rotas, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
A) os passageiros de um avião que parte da cidade A com destino à cidade B terão de 

adiantar seus relógios quando chegarem ao aeroporto da cidade B, devido à diferença 
de fuso horário; 

B) todas as cidades estão localizadas no mesmo hemisfério; 
C) a rota de B para C indica que o avião parte de um ponto mais setentrional em direção a 

um ponto mais meridional; 
D) não há diferença de fuso horário entre as cidades B e C, embora estejam em latitudes 

diferentes; 
E) todas as cidades estão localizadas em latitudes diferentes. 

 
15) Observe a figura a seguir. 

 
No dia 10 de janeiro, às 8 horas, um 
navio cargueiro, em sua rota, cruza a 
Linha Internacional de Mudança de 
Data indo para oeste (Greenwich).  
Após ter cruzado a referida linha, que 
dia e hora local são registrados no 
navio?  
 
 
A) 9 de janeiro, 7 horas.  
B) 9 de janeiro, 8 horas.  
C) 10 de janeiro, 9 horas.  
D) 10 de janeiro, 10 horas.  
 
 
 
 
 

 
16) Na última etapa de uma competição aeronáutica internacional, uma equipe formada 

pelos aviões A e B tem a seguinte tarefa para realizar: o avião A deverá sair às 13 
horas (hora local) da cidade de Vila dos Remédios (Fernando de Noronha, PE), com 
destino à cidade de Manaus (AM); o avião B somente poderá sair da cidade de Vila dos 
Remédios após a chegada do avião A em Manaus. Para realizar esta tarefa, os pilotos 
receberam as seguintes informações técnicas: a cidade de Vila dos Remédios está 
localizada no 1° fuso horário do Brasil, a cidade de Manaus está localizada no 3° fuso 
horário do Brasil e o tempo de vôo entre as duas cidades tem a duração de 8 horas.  

Com base no exposto acima, assinale a alternativa que contém, respectivamente, o horário da 
chegada do avião A em Manaus e o horário da saída do avião B de Vila dos Remédios.  
A) 15 h e 17 h  
B) 19 h e 21 h  
C) 21 h e 19 h  
D) 21 h e 22 h  
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TEMA: ESCALA 
 

17) (UFMG 2009 – adaptada) Leia o trecho abaixo e faça o que se pede. 
Desejando adquirir um terreno, para construção de sua futura residência, em um Condomínio 
localizado em certa região do Brasil, um cliente passou a um corretor de imóveis estas 
especificações: 
“... um terreno cuja frente, além de estar voltada para o nascente, propicie a vista do lago 
localizado nas imediações, mas, ao mesmo tempo, esteja a salvo de quaisquer possíveis 
inundações causadas pela elevação do nível de água desse lago durante o período das chuvas 
e que sua área seja superior a 150 m2.” 
Tendo em vista essas especificações, o corretor de imóveis apresentou ao comprador este 
mapa, em que estão indicados os terrenos ainda à venda no Condomínio escolhido: 

 
 
Suponha que um dos terrenos à venda nesse Condomínio meçam, no mapa, 2 cm em cada 
lado. DETERMINE a área ocupada, em m2, por esse terreno e apresente os cálculos. 

 
18) (UFMG 2002) Analise este mapa topográfico, em que está representada uma paisagem 

serrana de Minas Gerais: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pousada 
 
 
Trajeto 
percorrido 
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Um grupo de turistas, hospedado na pousada localizada nesse mapa, realizou uma caminhada 
ecológica ao longo do trajeto nele indicado. 
A partir da análise e interpretação desse mapa, FAÇA o que se pede. 

1. DESCREVA a direção seguida pelos turistas em cada um dos três segmentos do 

trajeto percorrido. 
Segmento A – B:______________ 

Segmento B – C:______________ 

Segmento C – D:______________ 

2. No mapa, a escala é de 1:50.000 e a distância entre a pousada e o ponto final do 
trajeto percorrido é de 8 cm. 

CALCULE a distância real percorrida em km, pelos caminhantes, nesse trajeto, na ida. 

  

19) Uma pessoa é convidada a organizar uma caminhada em área desconhecida. Para se 
orientar, recebe o esboço da figura 1 (de escala desconhecida). Preocupada com o 
bem-estar dos excursionistas, resolve descobrir a distância a ser percorrida (de P até 
S) a partir de um mapa que apresenta apenas parcialmente a mesma área (figura 2). 

 

 
 
Após realizar as medições indicadas nas figuras, a pessoa calculou a distância a ser percorrida 
de P até S. APRESENTE o cálculo e o valor da distância de P a S. 
 
 

20) Uma pessoa comprou um terreno medindo 137,5m2, em uma área residencial, 
representada na planta abaixo. Nela estão destacados cinco terrenos numerados de I a 
V. Utilizando a escala gráfica, pode-se afirmar que o terreno citado está representado 
pelo número: 

 

 
A) I         B) II          C) III           D) IV 
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21) Os moradores das localidades A e B pretendem construir uma estrada a fim de 
interligá-las. Contudo, existe um rio que passa entre elas, conforme mostra o fragmento 

de carta topográfica abaixo: 
 

 
 
Sabe-se que a área urbana da localidade A é de 250.000 m2 e a da localidade B é de 500.000 
m2. Para que o desejo dos moradores seja concretizado, deverá ser construída uma ponte de 
aproximadamente: 
 
A) 50 m         B) 100 m        C) 500 m         D)  1.000 m  
 

22) (PUC-MG) Observe com atenção as informações a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerando a distância real entre os pontos A e B de 12 km e entre os pontos A e C ser de 
24 km e a distância gráfica entre os pontos A e B ser de 2 cm e entre os pontos A e C ser de 4 
cm, CALCULE a escala do mapa assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) 1: 6.000.000          B) 1:600.000             C) 1:12.000.000            D) 1:60.000 
 

23) Considere um mapa geográfico cuja escala é de 1:1 000 000, e a distância em linha 
reta entre duas cidades é de aproximadamente 7 cm. Assinale a alternativa que indica 
corretamente a distância real entre duas cidades.  

A) 700 km.  
B) 70 km.  
C) 7 km.  
D) 7000 km 
 

 A 

 B 

 C 
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24) (Fuvest) 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. 
 

25) (PUC) Considere o mapa apresentado a seguir: 
 

 
 
Assinale a alternativa que, de acordo com o mapa, apresenta, respectivamente, a distância 
entre Campinas e Belo Horizonte e, entre Campinas e Campo Grande. 
A) 250 km e 437 km 
B) 250 km e 575 km 
C) 500 km e 875 km 
D) 500 km e 1125 km 
E) 750 km e 1250 km 
 

26) (PUCRS) Responder à questão com base nos mapas e afirmativas a seguir. 
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I. Os dois são mapas políticos e estão representados na mesma escala. 
II. A distância gráfica entre dois pontos no mapa 2 é maior que a distância entre esses mesmos 
pontos no mapa 1. 
III. A escala do mapa 1 é maior que a escala do mapa 2. 
IV. O denominador da escala do mapa 2 é maior, pois está mais reduzido. 
V. Nas duas escalas, um centímetro do mapa corresponde à mesma quantidade de 
quilômetros na área real. 
 
A análise das afirmativas relacionadas aos mapas permite concluir que está correta a 
alternativa 
A) I, II e III 
B) II e III 
C) III e IV 
D) III, IV e V 
E) IV e V 
 

27) Considerando que a distância entre dois pontos em um mapa de escala 1:500.000 é de 
16,5cm, a distância real entre eles é igual a: 

A) 825 km 
B) 8,25 km 
C) 8.250 km 
D) 82,5 km 
 

28) Analise o mapa abaixo.  
 

 
FONTE: GIRARDI, G.; ROSA, J. V., 1998 (adaptação). 

 
Interpretando a ilustração anterior, concluímos que a distância, em linha reta, entre Vitória e 
Belo Horizonte e entre Vitória e Rio de Janeiro é respectivamente, de 
A) 300,7 km e 401,6 km. 
B) 346,5 km e 385,0 km. 
C) 346,5 km e 400,0 km. 
D) 450,0 km e 500,0 km. 
E) 600,0 km e 650,0 km. 
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TEMA: PROJEÇÕES 
 

29) (UFMG 2000) Observe o bloco-diagrama e o mapa. 
 

 
 
Considerando-se que a paisagem representada no bloco-diagrama e no mapa é a mesma, é 
INCORRETO afirmar que: 
 

A) a interpretação do mapa permite constatar as variações topográficas da área retratada, 
em que se distinguem um relevo plano próximo ao rio e montanhoso ao norte; 

B) a legenda que acompanha o mapa expressa, por meio de uma simbologia específica, 
os principais elementos da paisagem observados no bloco-diagrama; 

C) a paisagem retratada no bloco-diagrama foi simplificada no mapa, embora possam ser 
observadas, em ambos, as principais formas de aproveitamento do espaço; 

D) a presença de uma rede de coordenadas geográficas, formada por meridianos e 
paralelos, permite a localização segura da paisagem retratada no mapa. 

 
30) No texto publicado na revista Veja, em 12 de abril de 2000, intitulado “Senso de 

observação”, o administrador Stephen Kanitz propõe:  
Vamos começar uma vida nova, de início virando esses nossos mapas para cima, para o 
Cruzeiro do Sul. Vamos criar nossos referenciais, nossos pontos de apoio, nossas formas de 
ver o mundo. Essa é a única forma de criar uma nação. Vamos finalmente descobrir o Brasil, 
mas, desta vez, com nossos próprios olhos.  
Kanitz ilustra sua proposta criando a seguinte representação cartográfica:  
 

 
 

Sabe-se que os mapas constituem uma linguagem simbólica do espaço geográfico e revelam 
as intenções de quem os cria. Assim sendo, a partir do fragmento do texto e da ilustração, 
entende-se que a representação cartográfica criada por Stephen Kanitz:  
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A) deforma, bastante, o tamanho do nosso país, enfraquecendo sua expressão política em 
relação às demais áreas do Hemisfério Sul.  
B) não é adequada, pois situa nosso país de cabeça para baixo, contrariando as normas de 
correção cartográfica.  
C) valoriza o papel geopolítico do Brasil, colocando-o no centro do globo terrestre, com a 
América do Sul.  
D) afasta o Brasil da América do Norte e da Europa, nossos parceiros incondicionais em 
acordos políticos e econômicos.  
E) iguala a América do Sul, territorialmente, à África e à Ásia, desvalorizando sua força 
estratégica nas políticas globais. 
 

31) (UFJF-MG) A figura a seguir é obtida por uma técnica cartográfica de anamorfose e 
representa os investimentos dos países em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).  

 
 
Marque a alternativa CORRETA:  

A) Essa técnica cartográfica respeita a área dos países e é uma projeção cilíndrica.  
B) Somente países desenvolvidos investem em pesquisa e desenvolvimento.  
C) Os países subdesenvolvidos não estão representados porque têm grande dívida externa.  
D) As áreas representadas são proporcionais à informação quantitativa em questão.  
E) Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento do Japão são os maiores do mundo. 
 



PROF. BRUNO QUEIROZ 
GEOGRAFIA 

DETERMINANTE PRÉ-VESTIBULAR 
 

TEMA: CURVAS DE NÍVEL 
32) (Fuvest) Considerando-se basicamente as características topográficas na análise da 

figura a seguir, podemos afirmar que: 
 

 
 
A) no setor A, a amplitude e a declividade são muito baixas, agravando a torrencialidade dos 
rios. 
B) no setor B, a declividade e a amplitude são muito elevadas, contribuindo para a menor 
torrencialidade dos rios. 
C) o setor A apresenta menor declividade, sendo mais favorável à mecanização da agricultura. 
D) ambos os setores oferecem atrativos semelhantes à mecanização da agricultura, pois as 
variações de amplitude e declividade são pouco significativas. 
E) ambos os setores apresentam dificuldades semelhantes à mecanização da agricultura, pois 
as amplitudes e declividades são extremamente altas. 
 

33) (Fuvest) Indique o perfil topográfico que corresponde à linha XY na figura a seguir. 
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34) (UFMG) Os mapas topográficos, 1, 2 e 3, representam, por meio de curvas de nível, 
diferentes configurações da superfície terrestre. 

Os perfis topográficos, X, Y, e Z, foram elaborados a partir das linhas traçadas nos mapas e 
representam as configurações da superfície terrestre ao longo das seções indicadas. 
Assinale a seqüência correta dos mapas que corresponde, respectivamente, à seqüência dos 
perfis X, Y e Z. 
 

 
 
A) 1, 2, 3. 
B) 2, 1, 3. 
C) 2, 3, 1. 
D) 3, 1, 2. 
E) 3, 2, 1. 
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GABARITO 
1) D 
2) D 
3) A 
4) D 
5) C 
6) B 
7) A 
8) D 
9) B 
10) A 
11) C 
12) D 
13) D 
14) B 
15) B 
16) B 
20) B 
21) C 
22) B 
23) B 
24) E 
25) C 
26) D 
27) D 
28) B 
29) A 
30) C 
31) D 
32) C 
33) D 
34) B 
 


