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1. As primeiras formas de registrar 

mapas era através desenhos 

feitos em: 

a) (    ) papel. 

b) (    ) madeira e argila. 

c) (    ) computador. 

d) (    ) areia. 

 

2. Cartografia significa: 

a) (    ) conjunto de técnicas e métodos 

científicos para se elaborar mapas. 

b) (    ) conjunto de traços e retas que demarcam 

territórios em um mapa. 

c) (    ) conjunto de símbolos que demostram no 

mapa as localizações de serviços e locais 

específicos. 

d) (    ) conjunto de fotos retiradas por satélite, 

que contribuem na geração de mapas mais 

detalhados. 

 

4. As imagens de satélite são 

obtidas por uma técnica 

chamada de sensoriamento, 

esse sensoriamento, possibilita: 

a) (    ) verificar somente o avanço 

das queimadas que estão 

ocorrendo em todo o território 

nacional. 

b) (    ) obter informações sobre a 

quantidade de pessoas que 

vivem em um determinado 

território. 

c) (    ) obter informações a 

respeito da superfície terrestre. 

d) (    ) obter análises completas 

sobre o método e a quantidade 

de produção de alimentos em 

um determinado território. 

 

3. Em uma representação de um espaço 

geográfico, a planta, representa: 

a) (    ) um desenho esquemático, ou esboço, à 

mão livre, dos principais elementos de uma 

paisagem. 

b) (    ) um desenho do espaço geográfico visto 

de cima, é uma representação plana de uma 

porção pouca extensa da superfície terrestre. 

c) (    ) um desenho plano e bem detalhado de 

uma máquina, de um móvel ou de uma parte 

da superfície da Terra, como por exemplo, 

um bairro. 

d) (    ) um desenho sobre a representação da 

quantidade de vegetais que há em uma 

determinada região. 

5. Em uma representação de um espaço geográfico, o croqui, representa: 

a) (    ) um desenho esquemático, ou esboço, à mão livre, dos principais elementos de uma 

paisagem. 

b) (    ) um desenho do espaço geográfico visto de cima, é uma representação plana de uma 

porção pouca extensa da superfície terrestre. 

c) (   ) um desenho plano e bem detalhado de uma máquina, de um móvel ou de uma parte da 

superfície da Terra, como por exemplo, um bairro. 

d) (    ) um desenho sobre a representação da quantidade de vegetais que há em uma 

determinada região. 

 


