
Lista de Exercícios - Geografia 
 

01. Foram entregues a um grupo de alunos de uma Faculdade cinco mapas temáticos, em projeção 

cilíndrica, para servirem como material de apoio didático a um estudo populacional e socioambiental de 

uma determinada região brasileira. 

Assinale a escala do mapa que apresenta condições de fornecer uma maior riqueza de detalhes. 

 

a) 1: 1.000.000     b) 1: 100.000     c) 1: 600.000     d) 1: 500.000     e) 1: 250.000. 

 

02. Em um mapa de escala 1: 3.000.000, quantos centímetros serão necessários para representar uma 

reta de 150 km reais? Assinale: 

 

a) 20     b) 2     c) 50     d) 5     e) 0,2 

 

03.  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) 3,6km
2
.     b) 36 km

2
.     c) 360 km

2
.     d) 3.600 km

2
.     e) 36.000 km

2
.     

 

04. Considere dois mapas que representam a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) com as seguintes 

escalas: 

 

Mapa 01 (1:50.000)     ;     Mapa 02 (1:500.000) 

 

Pode-se afirmar verdadeiramente que: 

 

a) em ambos os mapas há uma representação cartográfica com grande riqueza de detalhes; 

b) os dois mapas possuem o mesmo tamanho; 

c) o mapa 02 apresenta riqueza de detalhes por ter escala grande 

d) o mapa 01 tem maior tamanho e representa com maior riqueza de detalhes a área da RMF 

 

05.  Se, em determinado mapa, a distância de 250 km entre duas cidades é representada com 10 cm, 

qual é a escala desse mapa? 

 

a) 1: 2.500     b) 1: 25.000     c) 1: 250.000     d) 1: 2.500.000     e) 1: 25.000.000 

 

06. O professor de Geografia de Maria, que mora numa cidade do interior de Mato Grosso, solicitou que 

todos os alunos elaborassem uma representação do bairro onde moram. 

A partir dessas informações, assinale a escala cartográfica que Maria deveria utilizar, considerando o 

tamanho da área a ser representada. 

 

a) 1:100.000     b) 1:750.000     c) 1:1.500.000     d) 1:10.000     e) 1:250.000 

 

07.  Um professor de Geografia solicitou aos alunos que representassem, por meio de cartogramas, os 

resultados de um estudo sobre o bairro onde a escola está localizada. Foram colocadas à disposição dos 

alunos duas bases cartográficas com as seguintes escalas: cartograma 1 - escala de 1:25.000; cartograma 

2 - escala de 1:500.000. Considerando que devem ser representados, no mapa, ruas, avenidas e outros 

componentes do bairro, os alunos devem utilizar o: 

a) cartograma 1, porque a escala é maior e oferece a possibilidade de representação de mais detalhes. 

b) cartograma 2, porque a escala é menor, possibilitando trabalhar com mais detalhes. 

c) cartograma 1, porque a escala é menor, sendo ideal para trabalhos com pequenas áreas. 

d) cartograma 2, porque a escala é maior, sendo ideal para representar mais detalhes de uma 

determinada área. 

 



08.  Um cartógrafo, ao mapear um alinhamento montanhoso, precisou calcular a representação numa 

escala de 1:12.500.000. Observando outro mapa do mesmo local, percebeu que o alinhamento estava 

reduzido a 1,5 na escala de 1:10.000.000. Qual será a representação no mapa desse alinhamento na 

escala de 1:12.500.000, em cm? 

 

a) 1,2     b) 1,5     c) 1,8     d) 12     e) 18 

 

9. 

 
 

No mapa do município de Anicuns, as distâncias em linha reta entre a sede do município e Choupana e 

entre Anicuns e Capelinha são, respectivamente, de 5,0 cm e 4,5 cm. Já a distância entre Choupana e 

Capelinha corresponde a 6,5 cm. Sabendo-se que a escala do mapa é de 1: 400.000, a distância real 

entre as localidades é de aproximadamente: 

 

a) 18 km, 20 km e 26 km 

b) 20 km, 18 km e 26 km 

c) 20 km, 26 km e 18 km 

d) 26 km, 18 km e 20 km 

 

10. Um geógrafo precisa representar uma porção da superfície terrestre de 10 km de largura por 20 km 

de comprimento numa folha de papel de 22 cm por 44 cm. 

Qual escala permite representar de forma adequada e legível essa superfície numa folha dessas 

dimensões? 

 

a) 1:10.000.     b) 1:25.000.     c) 1:50.000.     d) 1:250.000.     e) 1:500.000. 

 

11. Em um mapa, a distância entre dois pontos é de 4 cm (quatro centímetros) e a distância real é de 4 

km (quatro quilômetros). Esse mapa está representado na seguinte escala numérica: 

 

a) 1:100.      b) 1:1.000.      c)1:10.000.     d) 1:100.000.      e) 1:1.000.000. 

 



12. Para trabalhar com um estudo do meio em um determinado bairro da cidade, o professor deverá 

utilizar-se de uma planta da cidade em 

 

a) grande escala, de 1:5 000, 1:2 000 e às vezes mais.  

b) grande escala, de 1:25 000 ou 1:30 000.  

c) média escala, em torno de 1:50 000.  

c) pequena escala, de 1:1 000 a 1:5 000.  

e) pequena escala, em torno de 1:2 000. 

 

13. Se na cidade A (longitude 120° Leste) o relógio marcar 14 horas, neste mesmo momento que horas 

marcará o relógio na cidade B (longitude 45° Oeste)? 

 

14. Se na cidade C (longitude 30° Oeste) o relógio marcar 9 p.m., neste mesmo momento que horas 

marcará o relógio na cidade D (longitude 160° Oeste)? 

 

15. A Copa do Mundo de 2002 mudou a rotina dos brasileiros em virtude da diferença de fuso horário 

entre o Brasil e os países que a sediaram, a Coréia do Sul e o Japão. O jogo entre Brasil e Inglaterra foi 

realizado na Coréia do Sul no dia 21 de junho, às 15h30mi, horário local. Então, a transmissão direta do 

jogo no Brasil ocorreu 

 

a) no dia 21 de junho, às 3h30min. 

b) no dia 21 de junho, às 15h30min. 

c) no dia 20 de junho, às 3h30min. 

d) no dia 22 de junho, às 3h30min. 

e) no dia 22 de junho, às 21h30min 

 

16. Um programa televisivo apresentado às 20:00 em Brasília será transmitido, simultaneamente, a que 

horas em Fernando de Noronha e no Acre, respectivamente? 

 

a) 20:00 e 21:00 

b) 19:00 e 20:00 

c) 21:00 e 18:00 

d) 20:00 e 20:00 

e) 21:00 e 19:00 

 

17. A cidade de Crato está localizada no fuso de 45º de longitude Oeste. Sendo assim em quantas horas 

a cidade de Crato está atrasada em horas do meridiano de Greenwich?  

 

a) 2 horas     b) 4 horas      c) 5 horas      d) 3 horas      e) 7 horas 

 

18. Uma família embarca em uma viagem às 14:00 horas, do dia 03 de março, de um ponto A (localizado 

a 30° O) com destino a B (localizado a 45° L). O tempo de voo é de 10 horas. Qual o dia e o horário de 

chegada da família ao ponto B? 

 

19. Um empresário necessita realizar duas reuniões, uma em A (45° L) e a outra em B (180°L). Ele 

embarca de C (60° O) às 13:00 horas do dia 25 de abril. Após 10 horas de viagem, o empresário 

desembarca em A. O tempo gasto na reunião é de 7 horas e logo em seguida ele já estava no avião com 

destino a B. Considerando que a viagem de A a B leva 15 horas, responda: 

 

a) Qual o horário e o dia de chegada do empresário em A? 

 

b) Qual o horário e o dia de chegada do empresário em B? 

 

 

 



Gabarito 

 
1) B 

2) D 

3) D 

4) D 

5) D 

6) D 

7) A 

8) A 

9) B 

10) C 

11) D 

12) A 

13) 3 horas (3 a.m.) 

14) 12h 24 min 

15) A 

16) C 

17) D 

18) 05:00 horas do dia 4 de março 

19) A) 06:00 horas do dia 26 de abril.  B) 13:00 do dia 27 de abril. 

 

 


