
Exercícios propostos, 9 

UEL 2009 

 

Se uma imagem vale mais do que mil palavras, um mapa pode valer um milhão – mas 

cuidado. Todos os mapas distorcem a realidade. (...) Todos os cartógrafos procuram 

retratar o complexo mundo tridimensional em uma folha de papel ou em uma televisão ou 

tela de vídeo. Em resumo, o autor avisa, todos os mapas precisam contar mentirinhas. 

MARK MONMONIER Traduzido de How to lie with maps. Chicago/London: The University 

of Chicago of Press, 1996 

 

Para deslocar-se seqüencialmente, sem interrupções, pelos pontos A, B, C e D, 

percorrendo a menor distância física possível em rotas por via aérea, as direções 

aproximadas a serem seguidas seriam: 

(A) Leste - Norte - Oeste 

(B) Oeste - Norte - Leste 

(C) Leste - Noroeste - Leste 

(D) Oeste - Noroeste – Oeste 

 

Resolução e comentários retirados do site “revista uerj” 

  

Alternativa correta: (A) 

 

Item do programa: Conceito de espaço e de tempo 

 

Subitem do programa: Noções de cartografia 

 



Objetivo: Transferir conhecimentos referentes às formas de representação do planeta para 

orientação na superfície terrestre. 

 

Comentário da questão: 

O texto de Mark Monmonier constitui uma advertência às distorções da realidade que 

necessariamente ocorrem nas representações em mapas. Considerando essa informação e 

conhecimentos prévios de cartografia, é possível orientar-se corretamente entre os pontos 

assinalados no planisfério, deslocando-se pela menor distância possível da seguinte forma: 

do ponto A ao ponto B, deve-se seguir para o leste, uma vez que a Terra é uma esfera e 

atravessar o Oceano Pacífico é o menor caminho para ir do Japão à Costa Oeste norte-

americana; do ponto B ao ponto C, no norte canadense, a direção correta é a norte, 

seguindo a linha do meridiano que passa entre os dois pontos e que converge para o Pólo 

Norte; do ponto C ao ponto D, pela direção oeste, apenas o Estreito de Behring separa o 

continente americano do asiático. 

Percentual de acertos: 46,25% 

Nível de dificuldade: Médio (acima de 30% e igual ou abaixo de 70%) 

 

 

Exercícios propostos, 48 

FUVEST 2004 

O Campus da USP - Butantã dista, aproximadamente, 23 km do Campus da USP - Zona 

Leste e 290 km do Campus da USP - Ribeirão Preto, em linha reta. Para representar essas 

distâncias em mapas, com dimensões de uma página de aproximadamente 25 × 18 cm, 

as escalas que mostrarão mais detalhes serão, respectivamente, 

 
Resolução: 



 
 



Questão 78 
UNICAMP 2006 
 
O sistema de projeção do mapa abaixo foi criado por Mercator em 1569 com o objetivo de 
facilitar as navegações marítimas. Observe o mapa e faça o que se pede: 

 
 
a) Segundo a projeção de Mercator, em quais porções da Terra representadas no mapa 
não ocorre distorção e onde a distorção é mais acentuada? 
b) A projeção de Mercator é um exemplo do grande desenvolvimento da cartografia no 
século XVI. A que contexto histórico e econômico está associado esse desenvolvimento da 
cartografia? 
c) O mapa indica três possibilidades de rotas marítimas entre as cidades de Montevidéu 
(Uruguai) e Cidade do Cabo (África do Sul). Identifique qual das três rotas é a menor. 
Justifique sua resposta. 
 

Resolução e comentários retirados do site da COMVEST, da UNICAMP.  
 
RESPOSTA ESPERADA 
a) (1 ponto) 
A distorção é menor nas regiões equatoriais e maior nas altas latitudes. 
b) (2 pontos) 
As grandes navegações, o mercantilismo com a incorporação de “novos” territórios, novos 
mercados e a difusão do modo de produção capitalista. 
c) (2 pontos) 
Rota C pelo princípio da ortodromia. 
 
COMENTÁRIOS 
O tema desta questão foi a projeção cartográfica e alguns problemas práticos que 
interferem na navegação. No geral, os candidatos foram muito bem nos itens a e b, 



enquanto que o item c apresentou um grande número de erros, demonstrando que faltam 
aos candidatos, no Ensino Fundamental e Médio, exemplificações práticas por parte do 
professor sobre o uso e conseqüências das projeções cartográficas. 
 


