
Prova Teórica 
 

1-   A prova poderá ser realizada em um dia ou mais, desde que não ultrapasse a data limite para o envio 
da última questão. 

2-   AS QUESTÕES DEVERÃO SER FEITAS NA ORDEM EM QUE APARECEREM, UMA 
POR VEZ, E PASSANDO PARA A SEGUINTE APÓS O ENVIO DA RESPOSTA DA 
ANTERIOR. DEPOIS DE ENVIADA, A RESPOSTA DA QUESTÃO NÃO PODERÁ SER 
ALTERADA. SE VOCÊ PASSAR PARA A QUESTÃO SEGUINTE SEM RESPONDER A 
ANTERIOR NÃO PODERÁ VOLTAR.

3-   A prova da Etapa I Fase 1 poderá ser ac
horas e 59 minutos, com uso da senha informada aos professores, chefes das equipes.

4-   A prova da Etapa I Fase 1 é constituída por 20 questões de múltipla escolha, o total da prova soma 
100 pontos. Há na prova grupos de questões de nível fácil e médio. Cada questão vale 5 pontos. O 
gabarito da prova e Resultado final da Etapa I fase 1 estará
(www.olimpiadadecartografia.uff.br) em 

5-   As equipes que obtiverem nota 70 (nota de corte) ou superior
Etapa I Fase 2. Caso sua Escola esteja competindo com mais de uma Equipe, 
2, apenas uma equipe, aquela com maior pontuação, mesmo se a nota das demais equipes da m
escola estejam acima da nota de corte.

6-   A nota final de cada fase levará em consideração primeiramente a nota da prova e depois o 
para sua conclusão. 

7-   A prova deverá ser realizada pela equipe inscrita, contando com ajuda de seu professor
professora. Enfrente o desafio com garra, ELE É SEU!

 BOA PROVA A TODOS! 
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ORIENTAÇÕES 

A prova poderá ser realizada em um dia ou mais, desde que não ultrapasse a data limite para o envio 

AS QUESTÕES DEVERÃO SER FEITAS NA ORDEM EM QUE APARECEREM, UMA 
PASSANDO PARA A SEGUINTE APÓS O ENVIO DA RESPOSTA DA 

ANTERIOR. DEPOIS DE ENVIADA, A RESPOSTA DA QUESTÃO NÃO PODERÁ SER 
ALTERADA. SE VOCÊ PASSAR PARA A QUESTÃO SEGUINTE SEM RESPONDER A 
ANTERIOR NÃO PODERÁ VOLTAR. 

A prova da Etapa I Fase 1 poderá ser acessada a partir de 13/05/2019 às 13 horas até 18/05/201
horas e 59 minutos, com uso da senha informada aos professores, chefes das equipes. 

A prova da Etapa I Fase 1 é constituída por 20 questões de múltipla escolha, o total da prova soma 
100 pontos. Há na prova grupos de questões de nível fácil e médio. Cada questão vale 5 pontos. O 
gabarito da prova e Resultado final da Etapa I fase 1 estará no site oficial da OBRAC 
(www.olimpiadadecartografia.uff.br) em 27/05/2019. 

As equipes que obtiverem nota 70 (nota de corte) ou superior  na Fase 1 da Etapa I  passarão para a 
Caso sua Escola esteja competindo com mais de uma Equipe, passará para a Etapa 1 fase 

2, apenas uma equipe, aquela com maior pontuação, mesmo se a nota das demais equipes da m
ta de corte. 

A nota final de cada fase levará em consideração primeiramente a nota da prova e depois o 

A prova deverá ser realizada pela equipe inscrita, contando com ajuda de seu professor ou sua 
. Enfrente o desafio com garra, ELE É SEU! 

 

 

A prova poderá ser realizada em um dia ou mais, desde que não ultrapasse a data limite para o envio 

AS QUESTÕES DEVERÃO SER FEITAS NA ORDEM EM QUE APARECEREM, UMA 
PASSANDO PARA A SEGUINTE APÓS O ENVIO DA RESPOSTA DA 

ANTERIOR. DEPOIS DE ENVIADA, A RESPOSTA DA QUESTÃO NÃO PODERÁ SER 
ALTERADA. SE VOCÊ PASSAR PARA A QUESTÃO SEGUINTE SEM RESPONDER A 

/05/2019 às 23 

A prova da Etapa I Fase 1 é constituída por 20 questões de múltipla escolha, o total da prova soma 
100 pontos. Há na prova grupos de questões de nível fácil e médio. Cada questão vale 5 pontos. O 

passarão para a 
passará para a Etapa 1 fase 

2, apenas uma equipe, aquela com maior pontuação, mesmo se a nota das demais equipes da mesma 

A nota final de cada fase levará em consideração primeiramente a nota da prova e depois o tempo 

ou sua 



ETAPA 1 
 

Muitas são as razões para que pessoas tenham que realizar deslocamento
precisemdeixar para traz seus lares
opinião política, de conflitos 
fome e condições climáticas
próprios países ou podem 
internacional em busca de proteção.

 
Em suas viagens para a realização da Obra Êxodos, o 
reconhecido mundialmente por seu estilo único em retratar a condição humana em 
diferentes partes do planeta, 
obrigadas a fugir da fome e da violência.

 

 
As questões 1, 2 e 3 tem relação com 
Salgado para os registros e a realização da 
 
QUESTÃO 1 – A partir das coordenadas geográficas de 4 cidades retratadas no 

Livro Êxodos, identifique qual alternativa 
Campos de Refugiados, a suas respectivas Imagens.

 
 
Cidade 

1 Kakuma, Quenia 
 

2 Nyarugusu, Tanzânia
 

3 Ein El-Hilweh,  Líbano

                                                            
1 Fonte das imagens de satélite: Google Earth.
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que pessoas tenham que realizar deslocamentos 
para traz seus lares. Em geral, fogem de perseguições por raça, religião

 armados, violência, grave violação dos direitos humanos
áticas desfavoráveis.As pessoas sedeslocam dentro

 se tornarrefugiados quando atravessam uma
proteção. 

Em suas viagens para a realização da Obra Êxodos, o fotógrafo Sebastião Salgado, 
reconhecido mundialmente por seu estilo único em retratar a condição humana em 
diferentes partes do planeta, registrou o sofrimento de povos e pessoas que foram 
obrigadas a fugir da fome e da violência. 

"Minha maior esperança é provocar um 
debate sobre a condição humana do ponto de 
vista dos povos em êxodo de todo o mundo. 
Minhas fotografias são um vetor entre o que 
acontece no mundo e as pessoas que não têm 
como presenciar o que acontece" 
Salgado,Êxodos). 

As questões 1, 2 e 3 tem relação com os lugares percorridos por
para os registros e a realização da obra Êxodos (2016). 

A partir das coordenadas geográficas de 4 cidades retratadas no 
Livro Êxodos, identifique qual alternativa associa essas quatro cidades, que abrigam 

suas respectivas Imagens. 

 
Latitude e Longitude 

 
Imagens

Latitude: 03º 44’ 43” N 
Longitude: 34º 50’15”E 

Tanzânia Latitude:04°13′01″S  
Longitude: 30°23′12″E 
 

Hilweh,  Líbano Latitude:33°32′37″N  
Longitude: 35°22′41″E 

 

                     
Fonte das imagens de satélite: Google Earth. 
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orridos por Sebastião 

A partir das coordenadas geográficas de 4 cidades retratadas no 
essas quatro cidades, que abrigam 

Imagens (Google Earth) 
 

A1 

B1 

C1 



4 Goma, República Demo-
crática do Congo 
 
 
 
 

Latitude:01°41′00″S  
Longitude: 29°14′00″E 
 

 
D1 

 
 
a) 1A, 2B, 3C, 4D 
b) 1B, 2A, 3C,4D 
c) 1A, 2C, 3B, 4D 
d)1C,2D,3B,4A 
e)1D,2D,3A,4C 
 
 
QUESTÃO 2 - Dadaab, o maior campo de refugiados do mundo,situa-se no 

Quênia, próximo à fronteira com a Somália. O território foi estabelecido em 1991 e 
abriga mais de 350 mil refugiados e solicitantes de asilo. O local abriga refugiados de 
váris países como: Etiópia, Somália, Sudão, República Democrática do Congo, Eritreia, 
Sudão do Sul e Burundi. Apesar de estar em constante conflito, Dadaab continua sendo, 
para muitos, a única alternativa para quem não pode viver em seu país de origem.A 
maioria dos refugiados de Dadaab é da Somália que localiza-se a cerca de 100 km da 
fronteira Quênia-Somália. 
Com base nessas informações e observando o Mapa, calcule a sua escala. 

a) 1:100.000 
b) 1.1.000.000 
c) 1:10.000.000 
d) 1:10.000 
e)1: 5.000.000 

 



QUESTÃO 3 – Durante sua longa e épica jornada de seis anos para diversos 
lugares do mundo para criação da sua obra Êxodos, o Fotógrafo Sebastião Salgado 
viajou para Roraima e Amazonas, em 1998, para ver de perto os índios e sua luta para 
preservar suas terras.  

 
“A Constituição de 1988 assegura aos povos 

indígenas o direito de definir e controlar suas terras 
tradicionais, que continuam sendo propriedade do 
governo federal, mas os índios tem garantido direitos 
permanentes e exclusivos de ocupação e exploração da 
terra”(p. 18). 

 
Com base nas afirmativas extraídas da obra do Fotógrafo: 
 

1- Os Makuxi vivem em várias partes do estado de Roraima, têm 
aproximadamente 18 mil pessoas e lutam há mais de 20 anos pela 
demarcação de suas terras. A maior luta deles é pela demarcação da área 
indígena Raposa/Serra do Sol, que fica localizada a Nordeste do Estado de 
Roraima.  

 

2-  Os índios Yanomami, estimados em um total de 9.000 pessoas, vivem na 
floresta amazônica na fronteira com a Venezuela e o Estado do 
Amazonas. Nesta área  foi criado, em 1991, o Parque Indígena Yanomami 
com uma área de 95.000 Km2. 

 

3- Os Marubo (960 pessoas) vivem no Vale do Javari, mais a oeste, no 
Amazonas, onde o Rio Amazonas (neste trecho Solimões) entra no Brasil 
vindo do Peru 

 

Verifique qual das opções representa localidades das terras indígenas citadas nos 
 trechos acima. 

a 

 



b 

 
c 

 
 
 

d 

 



e 

 
 
 
QUESTÃO 04- Leia o trecho da reportagem a seguir. 
 
“Determinado a ajudar venezuelanos que fogem pela fronteira do Brasil, em 

Roraima, o paulista radicado no Paraná Luiz Eduardo Pimentel, de 56 anos, percorreu 
mais de 5 mil km entre Colombo (PR), onde mora, até Boa Vista com dez toneladas de 
comida. A viagem, feita de caminhão, levou 13 dias e terminou nesta quarta (20).”Por 
Emily Costa, G1 RR – Boa Vista. 20/02/2019 16h06 

Fonte: g1.globo.com. Disponível em: 
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2019/02/20/brasileiro-percorre-mais-de-5-mil-
km-para-levar-10-toneladas-de-comida-a-venezuelanos-em-rr.ghtml. Acesso em: 01 
mar. 2019. 

 
 Supondo que o Luiz saiu de Colombo (PR) às 10 horas do dia 08 de 

fevereiro de 2019 e chegou em Boa Vista (RR) às 14 horas do dia 20 de fevereiro do 
corrente ano, assinale a alternativa correta. Considere as regras do horário de verão que 
envolveu parte do período da viagem citada. 

 
a) O horário em Boa Vista era 7 horas no momento em que o Luiz partiu de 

Colombo. 
b) No horário em que o Luiz chegou em Boa Vista, o relógio marcava 16 horas 

em Colombo.  
c) Quando o Luiz chegou em Boa Vista, o horário correspondente em Colombo 

foi 13 horas. 
d) No momento em que o Luiz partiu de Colombo, o relógio marcava 9 horas 

em Boa Vista. E quando ele chegou em Boa Vista, o relógio marcava 15 horas em 
Colombo. 

e) Quando o Luiz saiu de Colombo, o horário em Boa Vista era 8 horas. E 
quando ele chegou em Boa Vista, o horário em Colombo era 15 horas. 

 
QUESTÃO 5 

 
Segundo a ACNUR (Agência humanitária da ONU para Refugiados), o 

continente americano já abrigava, em 2016, cerca de 693.000 mil refugiados, sendo 
uma das situações mais relevantes a entrada de cerca de  300.000 venezuelanos na 
Colômbia em situações migratórias diversas.  



Supondo um grupo de venezuelanos que se desloca de Mérida, na 
Venezuela, para Bogotá, capital da Colômbia, em uma viagem de  aproximadamente 
800 km, depois de algumas horas viajando de carro, eles se encontram na cidade X e 
querem saber se faltava muito para chegar ao destino. No mapa de escala 1:500.000, 
Bogotá está a 80 cm da cidade X onde o grupo se encontra. Quantos quilômetros 
ainda faltam na viagem? 

 
a) 200 Km 
b) 160 Km 
c) 500 Km 
d) 640 Km 
e) 400 Km 

 
 
QUESTÃO 6 
 

No símbolo oficial das Nações Unidas  podemos observar  um  mapa 
que representa os povos do mundo, rodeado de ramos de oliveira, que 
simbolizam  paz. Do ponto de vista cartográfico, a partir da observação do 
emblema podemos aceitar como verdadeiras as seguintes afirmativas: 
: 
 

 
I- O mapa está representado na projeção azimutal equidistante, ou seja, não 

preserva a forma dos continentes nem suas dimensões, porém mantém 
distâncias.  

 
II-  O mapa, centrado no Pólo Norte, representa as latitudes por círculos 

concêntricos. 
 

III- O mapa representa todos os pontos da Terra, inclusive a Antártica pois 
estende-se até 90º. 

 
IV- A área mais deformada desta projeção se encontra próximo ao Pólo Norte.  
V- O meridiano de Greenwich  corta a projeção no sentido vertical de Norte a 

Sul a  partir do centro da projeção.  
VI- O pólo Norte é o centro desta projeção evidenciando o ponto mais 

setentrional da Terra.  
 
Estão  corretas as afirmativas: 



a) I, II e III 
b) I, II, V e VI 
c) II, IV e VI 
d) I, III e VI 
e) Todas estão corretas 

 
 
QUESTÃO 7 
 
A seguir encontram-se dois pares de coordenadas geográficas (latitude e 

longitude), que permitem localizar duas cidades no mundo. A quais cidades as 
coordenadas se referem? 

 Latitude Longitude 

Cidade 1 30°03' 34" N 31° 11' 18" E 

Cidade 2 33°28' 21" S 70°54' 36" W 

 
 
a) Cidade 1 = Paris (França); Cidade 2 = Buenos Aires (Argentina) 
b) Cidade 1 = Assunção (Paraguai); Cidade 2 = Trípoli (Líbia) 
c) Cidade 1 = Bogotá (Colômbia); Cidade 2 = Madri (Espanha) 
d) Cidade 1 = Cairo (Egito); Cidade 2 = Santiago (Chile) 
e) Cidade 1 = Quito (Equador); Cidade 2 = Telavive (Israel) 
 
 
QUESTÃO 8 

Observando a Figura, podemos afirmar que o ponto de maior altitude é: 
 

a) 2 
b) 3 
c) 1 
d) 4 

 

 
 
 



 QUESTÃO 9 - Observe o mapa abaixo e leia as afirmações a seguir.  
 
 

 
Fonte: ROSA, P.S. Mapas mentais e educação ambiental: experiência com 

alunos do ensino médio. 2018. 104f. Trabalho de conclusão de curso. Instituto de 
Geociências, Universidade Federal Fluminense. 2018. 

 
I – O município de Itaboraí situa-se ao norte do município de Maricá. 
II – O mapa apresenta escala do tipo numérica. 
III – O meridiano 43ºW atravessa o território do município de Itaboraí em sua 

parte ocidental. 
IV – Considerando a posição geográfica do Município de Itaboraí, observa-se 

que os relógios neste momento, marcam + 1 hora em relação a Ilha de  Fernando de 
Noronha.  

 Estão corretas somente as afirmações: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) III e IV. 
e) I, III e IV. 
 
 
QUESTÃO 10 - Suponha que as três equipes classificadas para a corrida de 

orientação da III Olimpíada Brasileira de Cartografia tenham que se deslocar do ponto 
A até o ponto C passando pelo ponto B, conforme a imagem abaixo. Quais são as 
distâncias reais e as direções a serem percorridas? 

 



 
 
a) A até B (3,6 km;  sudeste), B até C (2,56 km; nordeste). 
b) A até B (450 m; sudoeste), B até C (320 m; noroeste). 
c) A até B (360 m; nordeste), B até C (256 m; sudeste). 
d) A até B (3,6 km; sudoeste), B até C (2,56 km; noroeste). 
e) A até B (360 m; sudoeste), B até C (256 m; noroeste). 
 
QUESTÃO 11 

 
Considere três mapeamentos: América do Sul, Brasil e Rio de Janeiro, 

representados, respectivamente, em folhas de papel tamanho A4(21 x 29,7cm). 
Assinale a afirmativa CORRETA: 

 
a) A escala da América do Sul é MAIOR que a do Rio de Janeiro e IGUAL a do 

Brasil. 
b) todas as escalas podem ser IGUAIS, desde que ocupem toda a folha de papel. 
c) a escala do mapa do Rio de Janeiro é MAIOR do que a do Brasil e da 

América do Sul. 
d) ocupando toda a folha de papel, somente as escalas da América do Sul e do 

Brasil podem ser IGUAIS. 
e) a escala da América do Sul é MAIOR que a do Rio de Janeiro e a do Brasil. 

 
 
QUESTÃO 12- A equipe de Futebol do Brasil se apresentará em Moscou (55° 

46' N 37° 40' E), com início às 15 horas locais, onde jogará uma partida contra o time da 
Sérvia, no dia 20 de maio. Utilizando a informação da localização geográfica das 
cidades, a que horas em Brasília (-3 GMT) e Belgrado, capital da Sérvia (44°48′N 
20°28′E), esta em horário de verão,  ocorrerá respectivamente o início desse tão 
esperado jogo? 

 
A)15 horas do dia 20/05, 09 horas do dia 20/05 
B) 09 horas do dia 20/05, 14 horas do dia 20/05 
C)12 horas do dia 20/05, 13 horas do dia 21/05  
D)09 horas do dia 20/05, 16 horas do dia 20/05 
E)14 horas do dia 20/05, 17 horas do dia 20/05 
 
 
 



QUESTÃO 13 
 

Relativamente aos elementos geográficos da esfera/globo terrestre, apresenta-
se o texto abaixo. Assinale a alternativa que melhor preenche as lacunas do texto, 
dando-lhe o significado correto. 

Entre os elementos da esfera/globo terrestre estão: 1- _________________, eixo 
imáginário em torno do qual a Terra gira; 2- _________________, pontos onde o eixo 
terrestre toca a superfície da Terra; 3- _________________, círculo máximo que divide 
a Terra em dois hemisférios; e 4- _________________, meridiano de referência, origem 
para a contagem das longitudes.  

 
a) 1- Eixo da Terra; 2- Polos Geográficos; 3- Equador; 4- Eclíptica. 
b) 1- Eixo de Rotação; 2- Polos Magnéticos; 3-Paralelo; 4- Vertical do 

Observador. 
c) 1- Eixo da Terra; 2- Polos Norte e Sul Geográficos; 3- Equador; 4- 

Greenwich. 
d) 1- Eixo de Rotação; 2- Polos Norte e Sul Geográficos; 3-Paralelo; 4- 

Eclíptica. 
e) 1- Eixo da Terra; 2- Polos Norte e Sul Magnéticos; 3-Equador; 4- Greenwich. 

 
 
 

QUESTÃO 14 
 

Considerando-se as dimensões de um campo de futebol como 110 m x 70 m, 
determinar a escala de um documento cartográfico que o representa com 19,25 mm2. 

 
a) 1:2.000 
b)1:20.000 
c)1:200 
d)1:40.000 
e)1:400 
 

 
QUESTÃO 15 

 
Com base nas características observadas em um determinado lugar, indique o 

mapa que representa esse lugar.  
 

I- Segundo o noticiário do tempo, este local tem a seguinte previsão 
para hoje: 
- a oeste o tempo será chuvoso 
-a nordeste o sol brilhará  
- o centro do local espera sol entre nuvens. 
 

II- Este local tem clima tropical atlântico no litoral e semiárido no 
interior. 

III- Comparado com outros estados sua posição geográfica é privilegiada 
para a saída para o mar, é banhado pelo oceano Atlântico. 

IV- Está a oeste das Ilhas oceânicas brasileiras 
 



Quem sou eu? 
 
 
a) 

 
b) 

 
 
 
c) 

 
 
 
 
 
d) 

 
 
 
e) 

 
 
 



QUESTÃO 16 
 
Muitas histórias interessantes estão envolvidas com a Cartografia desde tempos 

muito remotos.  Algumas histórias são reais e outras ficção, como as contadas abaixo, e 
do ponto de vista científico tem base em fenômenos reias.  

 
Analise as afirmativas abaixo e marque a única alternativa que não está 

totalmente correta 
 

a. A ideia de voltar no tempo é algo que atrai e cativa as pessoas. Vários livros já 
foram inspirados na volta ao passado, inclusive com base na Linha 
Internacional da Data. Como por exemplo, a Volta ao Mundo em 80 Dias, do 
famoso escritor de ficção científica, Júlio Verne. Fogg julga ter perdido a aposta 
de $20.000 libras pois acredita ter chegado a Londres após o prazo estipulado. 
Mas Passepartout, amigo de Fogg,  descobre que estão um dia adiantados. É 
que viajaram no sentido oeste-leste. Ao cruzar, Linha internacional de mudança 
de data estabelecida pelo antimeridino de Greenwich, no Pacífico, recuaram 24 
horas no calendário. 

 
b. A  primeira circunavegação do globo terrestre do português Fernão de 

Magalhães teve início em 20 de Setembro de 1519 quando ele partiu da 
Espanha com uma esquadra de cinco naus e uma tripulação de 234 homens. A 
expedição retornou à Espanha em setembro de 1522 com apenas 18 homens. 
Quando chegou à Espanha, constatou-se que um dia a mais tinha sido 
transcorrido, já que anotavam cada nascer do sol: para os marujos era quarta-
feira dia 6 e em terra já era quinta-feira, dia 7. O que pode ser explicado pela 
rota adotada para dar a volta ao mundo. 

 
c. Como Fernão de Magalhães fez sua viagem ao redor do globo na direção oeste, 

acabou demorando um dia a mais. Se tivesse rumado para o leste, como Phileas 
Fogg, de Júlio Verne, teria ganhado um dia, chegando antes em relação à data 
estabelecida no ponto final da circunavegação de três anos. 

 
d. Fernão de Magalhães viajou ao redor do globo no mesmo sentido que o Sol, 

então eles haviam visto um pôr-do-sol a menos que as pessoas na Espanha. Já o 
escritor  Júlio Verne utilizou o reverso desse fenômeno como desfecho 
surpreendente do seu livro A Volta ao Mundo em 80 Dias. 

 
e. Como a LID não constava ainda nos mapas nos séculos XVI de Fernão de 

Magalhães e ainda não existia o sistema universal de fusos horários. Na época, 
os capitães costumavam ajustar um dia quando cruzavam o Pacífico. 
 
 
QUESTÃO 17  
O reticulado de coordenadas UTM (E, N) em uma folha é representado com um 
intervalo de 4 cm. Duas coordenadas “ E ” (eixo X) subsequentes, têm os 
valores de 398 Km e 400 Km. A escala desta folha é: 
 

a) 1:50.000 



b) 1:100.000 
c) 1:20.000 
d) 1: 40.000 
e) 1:25.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 
 
Considerando que são 18 horas, e há três grupos de estudantes saindo da escola para 
suas casas que ficam bem perto, o primeiro grupo irá seguir na direção 1, o segundo na 
direção 2 e o terceiro na direção 3. Com base no desenho, podemos notar que os grupos 
seguirão respectivamnete as direções: 
 
a) sul, leste, noroeste 
b) sul, leste, noroeste 
c) oeste, norte e nordeste 
d)oeste, sul e sudeste 
e)leste, norte e sudoeste 

 
 
 
QUESTÃO 19 
 

Para a figura a seguir, onde estão representadas várias curvas de nível, assinale a 
alternativa que expressa de forma correta a diferença de altitude entre as curvas X e Y, 
em metros. 



 
a)400 metros 
b)380 metros 
c) 360 metros 
d) 340 metros 
e)320 metros 
 

 
QUESTÃO 20 (ANULADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS NO SITE 

http://www.snirh.gov.br/hidroweb/publico/mapa_hidroweb.jsf QUE PAROU POR 
ALGUMAS HORAS PARA MANUTENÇÃO) 

 
Entre 1900 e 1920 o governo federal incorporou o monitoramento das águas no 

Brasil como serviço público federal e criou instituições para abrigá-lo. Desde então, a 
Rede foi coordenada por entidades ligadas ao setor elétrico, passando à responsabilidade 
da ANA em 2000, pela Lei Federal nº 9.984/2000. O Portal HidroWeb é uma 
ferramenta do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) e 
oferece o acesso ao banco de dados que contém informações sobre  níveis fluviais, 
vazões, chuvas, climatologia, qualidade da água e sedimentos. Por meio dessas 
informações, pode-se, ainda, acompanhar a ocorrência de eventos hidrológicos 
considerados críticos, como inundações e secas.  

 
Acesse o portal em 

http://www.snirh.gov.br/hidroweb/publico/mapa_hidroweb.jsf, carregue o Mapa ( ),  
se direcionem para leste, para o estado mais antigo nas seguintes coordenadas: 
16,441111 S e 39,076111 W. Agora poderão dar um zoom, clicando no mapa. Vocês 

encontrarão uma Estação Pluviométrica (Areião), clique para ver as informações. ( ) 
 
Vocês precisarão das seguintes ferramentas (role a barra lateral se não estiverem 

vendo): 

Lista de Camadas 



Medições  
 
 

Legenda 
 
 

Em relação a estação pluviométrica Areião podemos fazer as seguintes 
observações: 

 
A Sudoeste está a ____________ da Etnia __________ (clique na área para 

descobrir), coloque um marcador no centro da área. A Sudeste do centro da Terra 
indígena de cerca de __________, se encontra uma outra estação pluviométrica 
localizada nas seguintes coordenadas: -16,483889 e -39,083889 (ou 
_________________________), o nome desta estação é _______________. A sudoeste 
desta estação encontramos uma área protegida, o _____________________. Esta área 
protegida foi criado em 1999, em comemoração ao descobrimento do Brasil e recebeu 
este nome em razão da árvore que batizou o nosso País.  

Vamos voltar para casa, a partir do centro do Parque siga para o aeroporto 
Terravista a cerca de ___________ de distâcia em linha reta. 

 
Chegamos ao final da Prova da Etapa I Fase 1! Até a próxima aventura em 

breve! 
 

 
 
 
Assinale a alternativa que completa todas lacunas corretamente. 
a) Aldeia Velha, Pataxó, 200 Ha, 16º 48’38,89” S e 39º 08’38,89” O, São Pedro, 

Parque do Pau Brasil, 12 km. 
b) Coroa Vermelha, Pataxó, 14 Km2, 16º 48’38,89” S e 39º 08’38,89” O, 

Paraguai, Parque Nacional do Alto Cariri, 95 Km. 
c) Coroa Vermelha, Pataxó, 14 Km2, 16º 48’38,89” S e 39º 08’38,89” O, 

Paraguai, Parque Nacional do Alto Cariri, 95 Km. 
d) Aldeia Velha, Pataxó, 20 Km2, 16º 29’02” S e 39º 05’02” O, São Pedro, 

Parque do Pau Brasil, 16 km 
e) Imbiriba, Pataxó, 20 Ha, 16º 29’02” S e 39º 05’02” O, São Pedro, Parque do 

Pau Brasil, 16 km. 


