


O trecho do poema exposto está relacionado diretamente à qual conceito da 

Geografia? Por quê? Cite os trechos do poema que justificam a sua resposta. 

 

3) Os mapas são representações do espaço geográfico e auxiliam a Geografia 

no estudo destes espaços, portanto a cartografia se relaciona diretamente com a 

ciência geográfica. A respeito dos mapas, analise as afirmações a seguir. 

I. Os mapas são representações que existem desde os tempos pré-históricos, até 

mesmo antes do surgimento da escrita.   

II. As formas de representações dos mapas acompanharam o período histórico da 

sua elaboração, por exemplo, na Idade Média o principal objetivo era representar 

as áreas cultivadas, aldeias e caminhos, sendo estes representados principalmente 

em rochas e blocos de barros. 

III. As técnicas de elaboração dos mapas foram aperfeiçoadas a partir do período 

das Grandes Navegações, com a utilização de instrumentos como a bússola e o 

astrolábio. 

IV. Os mapas conhecidos como Portulanos, que eram Cartas de navegação, 

foram utilizados para a conquista de territórios, elaborados sobretudo após a II 

Grande Guerra Mundial.   

 V. A partir da década de 1970 começaram a ser elaborados mapas com a 

utilização de imagens de satélites. 

São corretas o que se afirmam somente nas afirmativas: 

a) I, II e III. 

b) I, III e V. 

c) II, IV e V. 

d) II, III e V. 

e) I, III e VI. 

 

 

 

 



 

4) Observe o mapa a seguir. 

 

A respeito da representação do mapa-múndi anterior, é correto afirmar que 

a) É conhecido também como anamorfose por representar o mundo como um 

todo. 

b) Ele apresenta uma escala grande e detalhada por ser classificado como uma 

carta. 

c) Pela representação dos continentes em cores diferentes é denominado de 

mapa pictórico. 

d) É um mapa especial devido a sua elaboração utilizar técnicas de 

geoprocessamento. 

e) Trata-se de um mapa planisfério temático e que apresenta uma escala 

numérica e gráfica. 

 

 

 



GABARITO: 

1) D 

2) O poema está relacionado mais diretamente ao conceito de lugar, porque 

fica evidente a relação de afetividade e identidade que o autor possui em relação a 

este espaço.  Os trechos que podem ser destacados são: “minha terra”, “nosso 

céu”, “nossas várzeas”, “nossos bosques”, “nossa vida”. 

3) B 

4) E 

 

 

 

 


