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01. Os satélites lançados nos anos 1970 continham somente sensores 
passivos, sendo que atualmente os mesmos possuem sensores ativos. Nesse 
contexto, explique a diferença entre os sensores passivos e ativos. 
 
02. Na carta topográfica de um determinado munícipio, observa-se a presença 
de uma estrada, cuja extensão é de 15km. No produto cartográfico em questão, 
sua medida está em 10 centímetros. Qual é a escala? 
 
03. Com base nos conteúdos estruturantes do Caderno de Expectativas de 
Aprendizagem da SEEDPR (PARANÁ, 2012), explique como a Cartografia pode 
ser ensinada na Geografia durante a Educação Básica? 
 
PARANÁ. Secretaria de Estado de Educação. Caderno de expectativas de 
aprendizagem. Curitiba: SEEDPR, 2012. 
 
04. O software QGis possibilita o georreferenciamento de feições e objetos 
físicos no espaço geográfico. Desse modo, o que pode ser georreferenciado 
com polígonos, pontos e linhas? 
 
05. As ortofotos e as cartas topográficas são produtos que podem ser 
georreferenciados no software QGis. Assim sendo, descreva como esses 
produtos cartográficos podem ser utilizados no planejamento territorial. 
 
06. Explique como ocorre a aquisição de fotografias aéreas com base nos 
princípios do sensoriamento remoto. 
 
07. A Radiação Eletromagnética (REM) interfere no processo de 
fotointerpretação de uma fotografia aérea. Diante do exposto, explique o que é 
a radiação eletromagnética e como os sensores captam as informações. 
 
08. A confecção de layers para impressão no QGis ocorre de maneira 
automatizada. Portanto, indique e descreva 6 itens necessários que compõem 
um layout para impressão. 
 
09. Ao iniciar o software QGis é imperativo calibrar a tela indicando o SRC 
necessário para a manipulação dos dados geográficos. Diante do exposto, o 
que significa a sigla SRC? Qual é o SRC utilizado pelo IPPUC na manipulação 
dos shapefiles de Curitiba? 
 
10. Três pontos A, B e C com altitudes de 300 m, 600 m e 900 m, aparecem em 
uma foto tomada a 3.000 m de altura de voo, com distância focal de 150 mm. 
Qual é a escala média e as escalas dos pontos A, B e C? 


