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1) Qual a dimensão real de uma estrada que, em uma carta cuja escala é 1:20.000, é
representada por 8,0cm?

2) Em uma determinada carta, qual a distância correspondente a 12,5Km no terreno, sendo a
escala da referida carta igual a 1:50.000?

3) Qual a escala de uma carta na qual uma estrada de 1600m reais é representada por 64,0cm?
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4) A distância medida entre dois pontos em uma carta na escala 1:250.000 é de 0,007m. No
terreno, qual a distância correspondente a esses dois pontos?

5) Qual a distância gráfica representada em uma carta na escala 1:25.000, de um canal de
0,5km de extensão? Resposta em cm e mm.

6) Ao medirmos em uma carta uma distância de 0,066m, e sabendo que a distância verdadeira
correspondente é de 6.600m, qual será a escala da carta onde foi realizada a medição?
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7) Ao consultarmos uma carta na escala 1:250.000 verificamos a existência de um canal
medindo 12,0mm. Qual será o seu tamanho real?

8) A ponte Rio - Niterói, com 14km de extensão, é representada em uma carta na escala
1:50.000 com que valor? Resposta em m, cm e mm.

9) Em uma carta, verificamos que um segmento AB mede 0,008 m. O correspondente a esse
segmento no terreno é igual a 400m. Determine a escala da carta onde estamos trabalhando:
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10) Determinar a escala de uma carta onde um viaduto é representado com 3,0cm de extensão,
sabendo-se que em uma outra carta na escala 1:50.000 este mesmo viaduto mede 15,0mm:

11) Em uma carta na escala 1:50.000 a distância entre dois pontos A e B é indicada por
12,0cm. Em uma outra carta, cuja escala desconhecemos, para essa mesma distância
encontramos 24,0cm. Determine a escala dessa carta:

12) Uma distância gráfica de 0,004m, corresponde a uma distância no terreno de 200m.
Responda qual a escala da carta:
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1) Qual a menor dimensão real de um elemento natural ou artificial representável nas seguintes
escalas:

1:25.000
1:50.000
1:100.000
1:250.000
1:1.000.000

2) Sabendo que o erro gráfico em qualquer escala é de 0,2mm, comprove se uma edificação de
50m de comprimento (reais) pode ser representada em uma carta na escala 1:100.000.

3) Verifique se um elemento de 5,0m de comprimento poderá ser representado em uma carta
na escala 1:50.000. Caso não possa, e tendo-se a necessidade de representa-lo, que solução
seria viável, sem alterar a escala?
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1) Ao planejarmos o mapeamento de uma determinada região, verificamos a existência de
muitos elementos naturais e artificiais com 4,0m de extensão. Qual a escala indicada para
que esses elementos possam ser representados?

2) Determine a menor escala em que qualquer elemento com 50,0m de comprimento terá
representação:

3) Se no exercício anterior o comprimento dos elementos fosse de 10,0m?
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1) Ampliar em 5 vezes a escala 1:100.000:

2) Reduzir em 4 vezes a escala 1:25.000:

3) Um cartógrafo, desejando mapear uma determinada área na escala 1:250.000, chegou a
conclusão que a melhor solução seria utilizar cartas na escala 1:50.000, já existentes. Ele
tem que reduzir ou ampliar essas cartas, e em quantas vezes?
Utilize a relação E1  / E2, onde E1=1:50.000 e E2=1:250.000.

4) Em uma carta na escala 1:1.000.000, medimos uma estrada com 3,0cm de extensão. Ao
ampliarmos essa carta 4 vezes, que escala encontraremos e qual será o valor da mesma
distância?
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1) Uma determinada área   1   foi reduzida pela metade em suas dimensões lineares. Qual foi a
redução da área?

2) Uma área teve as suas dimensões lineares reduzidas em 4 vezes, sofreu uma redução de área
em que proporção?

3) Uma área   a   foi 9 vezes reduzida em relação a área    b . De quanto foi a redução linear?
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4) Quando ampliamos linearmente um mapa pelo triplo em suas medidas, em quanto
estaremos ampliando sua área?

5) Ao se ampliar a área de uma planta em 25 vezes, quantas vezes estarão sendo ampliadas
suas dimensões lineares?

6) Uma carta que teve sua área ampliada em 64 vezes, sofreu uma ampliação linear de quantas
vezes?
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1) Utilizando somente a escala gráfica, determine as medidas dos segmentos indicados:
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2) Tendo as escalas gráficas, determine as escalas numéricas:



������� �	
��
�� � ���
���
��� ����� � ������ ����
�� �� ����������� ������� �� ����
�
��� ��

3) Considerando a estética, clareza e bom senso, construir escalas gráficas para as seguintes
escalas numéricas:

a) Escala 1:100.000

b) Escala 1:500.000

c) Idem para:

1:10.000
1:2.500.000
1:5.000.000
1:5.000
1:1.000
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1) Localizar dentro do fuso, um ponto “A” com as seguintes coordenadas:

                 E = 450.000m
          A
                 N = 8.000.000m

2) Localizar a reta AB, cujos pontos possuem as seguintes coordenadas:

                 E = 300.000m                                                E = 750.000m
         A                                                                    B
                 N = 9.500.000m                                             N = 7.000.000m
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1) Indicar os Nortes Magnético, Geodésico e da Quadrícula dos seguintes pontos:

2) Na mesma figura, determine o posicionamento (ângulo) da declinação magnética ( δ ) e da

convergência meridiana ( γ ).

3) Determinar o Rumo da seguinte direção:

D

C

4) Determinar a direção de uma reta PQ que possui como Rumo o seguinte valor:

RUMO (PQ)Q = 90º E
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5) Em uma direção AB, sabe-se que a declinação magnética ( δ ) tem como valor -30’, e a

convergência meridiana ( γ ) -15’. Conhecendo ainda o valor do Az QAB = 70º, determine o
Az GAB e o Az MAB.

6) Determine o Az QBA, o Az MBA e o Rumo (BA)Q de uma direção BA, sabendo que a

convergência meridiana ( γ ) = 10’, a declinação magnética ( δ ) = -5’ e o Az GBA = 120º.
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7) Dada uma direção CD, cujo Rumo é 35º SO, Az GCD = 210º e o Az MCD = 220º, calcule o Az

QCD, a convergência meridiana ( γ ) e a declinação magnética ( δ ).

8) Conhecendo os valores dos azimutes, determine a convergência meridiana ( γ ) e a

declinação magnética ( δ ):

Az QCD = 63º 50’.
Az GCD = 64º 00’.
Az MCD = 64º 05’.
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1) Dado o índice de nomenclatura SE.23, determinar as coordenadas geodésicas que limitam
essa folha:

2) Qual o índice de nomenclatura da seguinte folha:

-60                      -54

                                -12

                                -16

3) Quais as coordenadas geodésicas e o meridiano central (MC) da folha NA.20?
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4) ) Quais as coordenadas geodésicas e o meridiano central (MC) da folha SH.43?

5) Determinar o índice de nomenclatura na escala. 1:1.000.000 da folha que contém o ponto
“A”:

              ( ϕ ) = 22º S
      A
              ( λ ) = 16º W Gr.
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6) Determinar as coordenadas geodésicas que limitam a folha SE.22-V-D V:

7) Qual o índice de nomenclatura da carta na escala. 1:100.000 que contém o seguinte ponto:

              ( ϕ ) = 47º 20’ S
      B
              ( λ ) = 57º 18’ W Gr.
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1) Qual o nº MI da folha SE.22-Y-D-V-2-NO ?

2) Idem para a folha SD.20-X-B-I-4-SE:

3) Qual o índice de nomenclatura convencional da folha de nº MI-1808-2-NE ?

4) Idem para a folha MI-2890-3-SE:

5) Quais as coordenadas geodésicas da folha de nº MI-1302 ?
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Consiste no processo de classificação dos cursos d’água dentro da bacia hidrográfica,
com a finalidade de facilitar e tornar mais objetivo o estudo hipsométrico sobre a mesma. A
partir deste conceito, classifique a seguinte bacia:
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1)  Elabore as curvas de nível nos intervalos indicados, sabendo que a eqüidistância é de 20
metros.
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1)  Identificar e reforçar todos os elementos hidrográficos:
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2)  Reforçar a as curvas mestras, identificar os morros e contornar os areais:
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3) Delimitar o perímetro urbano (área mais densamente edificada) e reforçar a rede viária,
classificando-a:
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4) A partir da figura abaixo,
 
 a- Determinar a escala da carta a partir da eqüidistância das curvas de nível:
b- Indicar o valor da mais alta e da mais baixa cata de altitude:
c- Selecionar os manguezais e A.S.I.:
d- Indicar onde existe um erro na identificação de uma curva mestra:
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5) Classifique a hidrografia segundo o padrão de drenagem:
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6) Identificar os seguintes elementos:

a- Cerrado, macega, caatinga.
b- A.S.I. e brejo
c- Culturas, mata e campo
d- Aeródromo e balsa
e- Rodovias federal e estadual, linhas de alta tensão
f- Limite estadual
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7) Definir o divisor de águas a partir dos seguintes conceitos:

VALE: Forma topográfica constituída e drenada por um curso d’água principal e suas
vertentes

BACIA HIDROGRÁFICA: É resultante da reunião de dois ou mais vales, formando uma
depressão no terreno, rodeada geralmente por elevações. Uma bacia se limita com outra por
um divisor de águas

DIVISOR DE ÁGUAS: Materializa-se no terreno pelas áreas mais elevadas (linha de
cumeeira) que dividem as águas de um e outro curso d’água.
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1) Elaborar o perfil topográfico ao longo da linha de corte EF, indicada na carta:
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Determinação e Locação de Coordenadas Geodésicas e UTM

1)  Determine as coordenadas geodésicas e UTM dos pontos “V” e “Z”, respectivamente,
assinalados na carta:
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2)  Locar os pontos “X” e “Y” que possuem as seguintes coordenadas:

N = 8.210.000 m                                                 Latitude ( ϕ ) = 16º 15’ 00” S
X                                                                         Y

E = 360.000 m                                                    Longitude( λ ) = 46º 15’ 00” W.Gr.
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3) Indicar as coordenadas planimétricas do ponto “F”, assinalado na carta e locar ponto “H”:

Latitude ( ϕ ) = 16º 10’ 00” S
H

Longitude( λ ) = 40º 40’ 00” W.Gr.

Através das coordenadas UTM, determinar a escala da carta:
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3) Determine as coordenadas geodésicas do ponto “A”, assinalado na carta:
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4) Locar na carta, o ponto “C”, que possui as seguintes coordenadas planas:

N = 8.889.200 m
C

E = 710.400 m
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5) Determinar as coordenadas UTM do ponto “P” localizado na carta:
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6) Locar na carta, o ponto “R”, que possui as seguintes coordenadas geodésicas:

Latitude ( ϕ ) = 16º 08’ 30” S
R

Longitude( λ ) = 45º 09’ 12” W.Gr.
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7) Determine a altitude do ponto assinalado na carta e a declividade entre as curvas de nível
na reta que passa pelo referido ponto:


