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Capítulo 4.  Tecnologias modernas utilizadas pela 
cartografia (Livro 1). 

01.  Qual é a definição de sensoriamento remoto?            
(Pág. 77) 

02.  Quais os equipamentos utilizados no 
sensoriamento remoto? (Pág. 77) 

03.  O que é aerofotogrametria? Quais os objetivos do 
sensoriamento remoto? (Pág. 79) 

04.  O que é um sistema de navegação por satélite? 
(Pág. 81) 

05.  Qual é a relação entre os sistemas de satélites e a 
Guerra Fria? (Pág. 82) 

06.  Quais as aplicações atuais do GPS? (Pág. 83) 
07.  O que significa a sigla SIG? Qual é o conceito de 

SIG? (Pág. 84) 
08.  Quais as aplicações do SIG no planejamento 

urbano? (Pág. 84) 
09. Sobre as técnicas de sensoriamento remoto, 

assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso: 
I.  O sensoriamento remoto é a técnica 

cartográfica de obtenção de imagens à 
distância  .......................................................................................... (    ) 

II.  Os radares, as fotografias aéreas e os 
satélites são instrumentos utilizados pelo 
sensoriamento remoto  ................................................... (    ) 

III.  A aerofotogrametria é a técnica de 
sensoriamento remoto de elaboração de 
mapas com satélites da orbita da Terra  .... (    ) 

VI.  A aerofotogrametria foi desenvolvida 
principalmente na Primeira Guerra 
Mundial, por interesses militares de 
espionagem  ................................................................................. (    ) 

V.  Dentre os objetivos do sensoriamento 
remoto estão são elaborar mapas 
apenas para rastrear veículos  ............................... (    ) 

10. Sobre as tecnologias modernas da cartografia, 
assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso: 
I.  Os Sistemas de Posicionamento e 

navegação por satélite foram criados 
inicialmente para uso militar durante a 
Guerra Fria, entre EUA e ex-URSS  .................... (    ) 

II.  O GPS foi o sistema soviético de 
navegação por satélite foi criado em 1973 (    ) 

III.  O Glonass foi o sistema norte-americano 
de navegação por satélite foi criado em 
1976 ......................................................................................................... (    ) 

IV.  O SIG (Sistema de Informações 
Geográficas) é um conjunto de sistemas 
de softwares e hardwares capazes de 
produzir, armazenar, processar, analisar 
e representar informações sobre o 
espaço geográfico  ............................................................... (    ) 

 

V.  O SIG é bastante utilizado na gestão 
pública nas prefeituras das cidades, por 
exemplo, no cadastro dos imóveis rurais 
para cobrança de impostos, como ITR 
(Imposto Territorial Rural)  .......................................... (    ) 

 
Capítulo 5. Estrutura geológica (Livro 1). 
11.  Qual é a diferença entre tempo histórico e tempo 

geológico? (Pág.  95) 
12.  O que é um fóssil? (Pág. 95) 
13.  Qual é a definição e exemplos de rochas ígneas? 

(Pág.  97) 
14.  Qual é a diferença entre rocha ígnea intrusiva e 

extrusiva? (Pág. 97) 
15.  Qual é a definição e exemplos de rochas 

metamórficas? (Pág.  98) 
16.  Qual é a definição e exemplos de rochas 

sedimentares? (Pág.  97) 
17.  Defina as camadas internas da Terra: Crosta, 

Manto e Núcleo. (Pág.  100) 
18.  O que é a teoria geológica da Deriva Continental? 

Na sua resposta, explique o que é Pangeia.      
(Pág.  101) 

19.  Quais os blocos continentais originados pela 
primeira divisão da Pangeia? Atualmente, quais  
continentes compunham esses respectivos 
blocos continentais? (Pág.  101) 

20.  Quais as três (3) evidências que comprovaram a 
teoria da Deriva Continental? (Pág.  101) 

21.  Quais as placas tectônicas envolvidas na 
formação do Cordilheira do Himalaia, onde está o 
Everest? Qual é o tipo de movimento entre essas 
placas tectônicas? (Pesquisa na internet) 

22.  Explique como os escudos cristalinos, as bacias 
sedimentares e os dobramentos modernos se 
formam. (Págs. 110 e 111) 

23.  Qual é a importância econômica mineral dos 
escudos cristalinos? (Pág.  110) 

24.  Qual é a importância econômica energética das 
bacias sedimentares? (Pág.  111) 

25.  Por que na estrutura geológica do território 
brasileiro não possui dobramentos modernos nem 
vulcões ativos? (Pág.  111) 

26.  Sobre o tectonismo, assinale (V) para verdadeiro 
ou (F) para falso: 
I.  Os movimentos convergentes são 

caracterizados pela separação de placas 
tectônicas  ..................................................................................... (    ) 

II.  A falha de San Andreas na Califórnia, 
oeste dos EUA é produto de movimentos 
conservativos de placas  ............................................... (    )   

III. A Cordilheira dos Andes é produto de 
movimentos divergente de placas  ................... (    ) 
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IV. A Dorsal Meso-oceânica Atlântica é 
resultante de movimentos divergentes 
entre a placa africana e sul-americana  ...... (    ) 

V.  A Cordilheira do Himalaia na Ásia é 
resultante de movimentos conservativos 
entre placas .................................................................................. (    ) 

 
27.  Sobre a estrutura geológica, assinale (V) para 

verdadeiro ou (F) para falso: 
I.  Os dobramentos modernos são 

originados por processos exógenos, 
como a erosão e o intemperismo ....................... (    ) 

II.  As bacias sedimentares são formadas 
por agentes endógenos, como o 
movimento convergente tectônico ................... (    )   

III.  Nos escudos cristalinos as empresas 
mineradoras buscam extrair os 
combustíveis fósseis, o carvão mineral  ...... (    ) 

IV.  A estrutura geológica sedimentar pobres 
em águas subterrâneas, pois são 
constituídas rochas sedimentares 
impermeáveis  ............................................................................ (    ) 

V.  O mármore e o gnaisse são rochas 
magmáticas produto da transformação 
rochas metamórficas, como o granito e o 
calcário .............................................................................................. (    ) 

 
Capítulo 7. Solos (Livro 1).  
28.  Qual é o conceito de solos para Pedologia?               

(Pág. 137) 
29.  Qual é a definição de intemperismo químico? Qual 

tipo de solo é formado pelo intemperismo 
químico? (Pág. 137) 

30.  Qual é a definição de intemperismo físico? Qual 
tipo de solo é formado pelo intemperismo físico? 
(Pág. 137) 

31. Por que no bioma da Caatinga há um predomínio 
de solos rasos e pedregosos. (Pág. 137) 

32.  Apresente as características dos horizontes dos 
solos: O, A, B, C e R. (Pág. 137) 

33. Quais os horizontes para importantes para 
agricultura? Justifique. (Pág. 137) 

34.  Cite os cinco (5) fatores de formação dos solos. 
(Pág. 138 e 139) 

35.  Explique as seguintes técnicas de conservação 
dos solos: terraceamento, curvas de nível e  
associação de culturas. (Págs. 140, 141 e 142)  

36.  Explique o que é voçoroca e como é possível 
contratar a voçoroca dos solos. (Pág. 144) 

37.  Aponte de que forma a ação humana intensifica 
os movimentos de massa? (Pág. 145) 

38. Como a vegetação conserva os solos? (Pág. 146) 
39.  Sobre o processo de formação, de degradação e 

de conservação, assinale (V) para verdadeiro ou 
(F) para falso: 
I.  São fatores de formação dos solos: rocha 

matriz, clima, organismos vivos, relevo e 
o tempo  ............................................................................................ (    ) 

II.  Os solos em áreas úmidas, são rasos e 
pedregosos, devido ao intemperismo 
físico ...................................................................................................... (    ) 

III.  Os solos em áreas semiáridas, são 
profundos e argilosos, devido ao 
intemperismo químico  .................................................... (    ) 

IV.  A desertificação é a perda da fertilidade 
dos solos, devido à ação humana com 
técnicas agrícolas inadequadas, como o 
desmatamento e as queimadas .......................... (    ) 

V.  O terraceamento e as curvas de nível são 
técnicas agrícolas de degradam os solos 
de áreas serranas íngremes  .................................... (    ) 

  
Capítulo 34.  Organização da produção agropecuária 

(Livro 3). 
40.  Caracterize a agricultura e a pecuária intensivas e 

extensivas. (Pág. 847) 
41.  Quais as principais diferenças entre a agricultura 

familiar itinerante e de jardinagem? (Págs. 848 e 
849) 

42.  Quais as principais diferenças entre a agricultura 
patronal moderna e o sistema de plantation? 
(Págs. 850 e 852) 

43.  Defina o que é agronegócio. (Pág. 851) 
44.  O que é a Revolução Verde? Qual os objetivos da 

Revolução Verde? (Pág. 853) 
45.  Enumere as consequências econômicas, sociais e 

ambientais da Revolução Verde? (Págs. 853 e 
854) 

46. Quais os aspectos positivos e negativos dos 
produtos agrícolas transgênicos? (Pág. 860) 

47. Quais os aspectos positivos e negativos dos 
produtos agrícolas orgânicos? (Pág. 860) 

48. Sobre a organização da produção agropecuária, 
assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso: 
I.  Agricultura Itinerante tem características 

básicas: mão de obra da família; 
destinada a subsistência; pequenas e 
médias propriedades; técnicas 
rudimentares e tradicionais, como as 
queimadas  .................................................................................... (    ) 

II.  Agricultura de jardinagem tem como 
características básicas: uso intensivo de 
mão de obra; preservação dos solos 
(terraceamento); cultivo de arroz no Sul e 
Sudeste Asiático  ................................................................... (    ) 

III.  A Revolução Verde trouxe a 
modernização e a mecanização do 
campo, valorizando a agricultura familiar  (    ) 

IV.  ......................................................................................................................... Os transgê                      
V.  Agricultura Orgânica é um sistema de 

produção que não utiliza nenhum 
produto químico ou alteração genética, 
que tem por objetivo manter o equilíbrio 
do ambiente  ................................................................................ (    ) 
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Gabarito das questões objetivas (V) ou (F) 
 
Capítulo 4.  Tecnologias modernas utilizadas pela 

cartografia (Livro 1). 
09. I. (V) – II. (V) – III. (V) – IV. (F) – V. (F) 
10. I. (V) – II. (F) – III. (F) – IV. (V) – V. (F) 
 
Capítulo 5.  Estrutura geológica (Livro 1). 
26. I. (F) – II. (V) – III. (F) – IV. (V) – V. (F) 
27. I. (F) – II. (F) – III. (F) – IV. (F) – V. (F) 
 
Capítulo 7.  Solos. (Livro 1)   
39. I. (V) – II. (F) – III. (F) – IV. (V) – V. (F) 
 
Capítulo 34.  Organização da produção agropecuária 

(Livro 3). 
48. I. (V) – II. (V) – III. (F) – IV. (F) – V. (V) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


