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1) Sabendo que, em uma carta digital, um trecho de estrada, com

a escala original de 1: 30.000, apresenta exatamente 6,5cm.

Ao ampliar esta carta, observou-se que o trecho em questão

ficou com 15cm. Qual será a nova escala do mapa impresso?

(A) 1/ 25.000

(B) 1/ 20.000

(C) 1/ 15.000

(D) 1/ 14.000

(E) 1/ 13.000

2) A menor distância entre dois pontos sobre a superfície

terrestre elipsoidal é dada por uma linha:

(A) espiral.

(B) equipotencial.

(C) loxodrômica.

(D) reta.

(E) geodésica.

3) A constante da câmera também é conhecida como distância:

(A) focal.

(B) nodal .

(C) zenital.

(D) senoidal.

(E) geodésica.

4) Com relação à ortofoto, é correto afirmar que:

(A) é obtida por ortocâmeras, sem distorções periféricas.

(B) resulta de processo laboratorial, onde se faz.a correção

da emulsão gelatinosa do filme.

(C) trata-se de um procedimento de correção radiométrica da

foto.
(D) é a transformação de uma foto original, em perspectiva

ortogonal, em uma projeção central.

(E) trata-se da transformação de uma foto original, com
perspectiva central, em uma com projeção ortogonal.
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5) O Brasil, em parceria com a China, criou, em 1998, o

programa CBERS (China-Brasil Earth Resources Satelites) para

a contrução de uma família de satélites de sensoriamento

remoto. Assinale a opção correta em relação aos satélites

CBERS.

(A) Possuem dois tipos de sensores .

(B) Não contêm câmeras óticas.

(C) Possuem um sistema de coleta de dados ambientais.

(D) A largura da faixa de cobertura da imagem no terreno é

de 110 Km.

(E) As imagens geradas por esses satélites possuem uma

resolução espacial de 21m.

6) Analise as afirmativas abaixo referentes às projeções

cartográficas.

I - Na projeção cilíndrica transversa equidistante, a

escala é verdadeira sobre o meridiano central e sobre

os círculos máximos a esse meridiano.

II - As projeções afiláticas deformam os comprimentos, as

áreas e os ângulos.

III- As projeções conformes deformam os ângulos.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

(B) Apenas as afirmativas I e II s.ão verdadeiras.

(C) Apenas a afirmativa I é verdadeira.

(D) Apenas a afirmativa II é verdadeira.

(E) Apenas a afirmativas III é verdadeira.
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7) Em relação ao sistema GPS, é INCORRETO afirmar que:

GA) o receptor GPS não deve ser colocado próximo a prédios

altos cuja superfície possa refletir o sinal, provocando

um retardo conhecido como efeito de multicaminhamento.

(B) o sistema GPS não pode ser utilizado em florestas densas

e em trabalhos dentro de minas e túneis devido à impos-

sibilidade de recepção dos sinais nestes locais.

(C) para aplicações em topografia costuma-se utilizar o

método de posicionamento relativo, pois proporciona uma

precisão maior que o método absoluto ou isolado.

(D) no método de levantamento estático, os pontos observados

são estacionários e o tempo de observação é longo, en-

quanto que no levantamento cinemático pode-se observar

um número grande de pontos rapidamente ou posicionar

objetos que se movem.

(E) a posição de um ponto por GPS fica determinada pelo

envio de dados pelo receptor a pelo menos três satélites

simultaneamente.

8) O cálculo da distância geodésica entre dois pontos sobre a

superfície terrestre é típico de qual problema da geodésia

geométrica?

(A) Inverso.

(B) Reverso.

(C) Transverso.

(D) Direto.

(E) Diferencial.

9) Sabendo-se que o azimute verdadeiro de uma direção é 45° e a

correspondente declinação magnética é 20° W, é correto
afirmar que o azimute magnético para a direção em questão é

de:

(A) 25°

(B) 50 °

(C) 55°

(D) 65°

(E) 75°
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10) Com base nos sistemas de RADAR (Radio Detection and

Ranging), assinale a opção correta.

GA) A energia eletromagnética confere ao imageamento por

RADAR uma grande vantagem aos sensores óticos, pois as
micro-ondas são capazes de penetrar nas nuvens de poei-

ra, sem depender das condições atmosféricas.

(B) Os sistemas de sensoriamento remoto mais comuns são ERS

e TERS.

(C) Os sistemas imageadores são compostos somente por um

emissor de energia e uma antena.

(D) Nas imagens Radar, quando há muita vegetação, o solo

ganha uma aparência bem lisa, enquanto que os rios e

lagos aparecem bastante escuros.

(E) RADAR é um sistema sensor que não utiliza energia ele-

tromagnética na faixa das micro-ondas para a geração de

imagens da superfície da Terra.

11) O sistema QuicKBird foi desenvolvido por um consórcio

privado, e foi projetado para suprir imagens de alta

resolução espacial para fins comerciais. Na posição nadiral,

quais são as resoluções espacias no modo pancromático e no

modo multiespectral, respectivamente?

04) 65 cm e 2,50 m

CB) 64 cm e 2,44 m

(C) 63 cm e 2,50 m

CD) 62 cm e 2,44 m

(E) 61 cm e 2,44 m
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12) Modelo de dados é um conjunto de conceitos que podem ser

usados para descrever a estrutura e as operações em um banco

de dados, buscando sistematizar o entendimento que é

desenvolvido a respeito de objetos e fenômenos que serão

representados em um sistema informatizado.

Nessas condições, analise as afirmativas abaixo.

I - Quanto ao modelo de armazenamento de informações dos

Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) asso-

ciados aos SIGs, existem duas classificações, dentre

outras: relacional e orientado a objetos.

II - Na estrutura hierárquica, as diversas informações estão

relacionadas entre si por meio de apontadores, que

formam pares de entidades e, de par em par, conseguem

expressar relacionamentos do tipo 1 para 1, 1 para vá-

rios, vários para 1 e vários para vários.

III- Em uma estrutura sequencial, os registros são classifi-

cados em pais e filhos numa hierarquia. Um pai é asso-

ciado a vários filhos que podem ou não ter seus pró-

prios filhos e assim sucessivamente.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

(B) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

(C) Apenas a afirmativa III é verdadeira.

(D) Apenas a afirmativa II é verdadeira.

(E) Apenas a afirmativa I é verdadeira.

13) Em relação à resolução dos sistemas sensores é correto

afirmar que

GA) quanto maior for o número de faixas e maior for a lar-

gura delas, maior é a capacidade do sistema sensor de

registrar diferenças espectrais entre os objetos.

(B) quando a cena for registrada utilizando várias bandas

espectrais, a imagem resultante será chamada multies-

pectral.

(C) a resolução especial de uma imagem é uma área unitária

do terreno representada por um pixel.

(D) quanto menor for o intervalo de tempo, menor será a

resolução temporal.

(E) a resolução radiométrica não está associada à sensibili-

dade do sensor.
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14) Comumente são encontradas quatro marcas nas câmeras

fotogramétricas, tanto nos cantos das esquadrias de registro

como no meio dos lados. Essas marcas são importantes, pois

possuem coordenadas obtidas por calibragem, definindo assim

o sistema de coordenadas ligado às câmeras. Tais marcas são

conhecidas como:

(A) principais.

(B) fotogramétricas.

(C) fiduciais.

(D) estereoscópicas.

(E) marginais.

15) Atualmente, existe um grande número de SIGs com

características as mais variadas possíveis em termos de

tipos de estruturas de dados, modelos de banco de dados,

sistema de análise e outras. Apesar de possuírem habilidades

diferentes, existem alguns módulos presentes na maioria des-

tes programas, que são:

I - Sistema de Processamento de imagens.

II - Sistema de Análise Geográfica.

III- Sistema de Interpretação Topológica.

IV - Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD).

V - Sistema de Modelagem Digital do Terreno (MDT).

VI - Sistema de Modulação.

VII- Sistema de Análises Estatísticas.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas os itens I, II, IV, VI e VII são verdadeiros.

(B) Apenas os itens I, II, III, V e VII são verdadeiros.

(C) Apenas os itens I, II, IV, V e VII são verdadeiros.

(D) Apenas os itens I, II, V e VI são verdadeiros.

(E) Apenas os itens II, III, IV e V são verdadeiros.
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16) A interpolação envolve a criação de estruturas de dados e a

definição de superfícies de ajuste com o objetivo de se

obter uma representação contínua do fenômeno a partir das

amostras. Essas estruturas são definidas de forma a

possibilitar uma manipulação conveniente e eficiente dos

modelos pelos algoritmos de análise contidos no Sistema de

Informação Geográfica (SIG). Quais são as estruturas de

dados mais utilizadas?

(A) Grades de modelagem e malhas triangulares.

(B) Grade regulares e malhas triangulares.

(C) Grades polinomiais e malhas triangulares.

(D) Malhas de amostragem e grades binomiais .

(E) Grades triangulares e malhas de amostragem.

17) Assinale a opção correta em relação a um SIG (Sistema de

Informação Geográfica.

(A) Para a definição da topologia de um mapa não há a uti-

lização de uma estrutura de base de dados espaciais.

(B) Todas as entidades de um mapa estão relacionadas a di-

versos sistemas de coordenadas.

(C) Os dados utilizados em um SIG podem ser divididos em

dois grandes grupos: dados lineares e dados não-gráfi-

cos.

(D) Tem a capacidade de armazenar, recuperar, atualizar e

corrigir os dados processados de uma forma eficiente e

dinâmica.

a 
uasm 

r a ats rde representar os dados espa-

18) O método geodésico de triangulação para materialização de

uma rede implica em erros de propagação, que devem ser

ajustados utilizando pontos de controle também conhecidos

como pontos de

(A) Legendre.

(B) Laguerre.

(C) Riemann.

(D) Runge-Kutta.

(E) Laplace.
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19) Considerando que h seja o coeficiente de deformação linear

meridiano e k o coeficiente de deformação linear transverso,

como será definida a função h(k) na projeção de Mercator?

(A) (1-k)/ (1+k)

(B) 1.0000

(C) k

(D) k2

(E) (1+k)/ (1-k)

20) A projeção que apresenta todas as deformações, e que goza de

uma propriedade exclusiva das perspectivas centrais que a

torna especialmente interessante para o navegante, onde

todos os círculos máximos são linhas retas, é denominada de

projeção

(A) cônica de Lambert .

(B) cônica de Bonne.
(C) equivalente de Mollweide.

(D) cilíndrica equatorial conforme.

(E) plana polar gnomônica.

21) A posição do Sol em relação a um ponto rastreado na

superfície terrestre, bem como a intensidade das atividades

solares, gera ruído na distância medida entre uma antena GPS

e um satélite da referida constelação. Tal ruído é conhecido

como refração:

(A) troposférica.

(B) mesosférica.

(C) ionosférica.

(D) estratosférica.

(E) digital.

22) O procedimento de aquisição das medidas das propriedades

espectrais dos alvos da superfície terrestre, através dos

sistemas sensores, pode ser feito em três níveis. O nível

que, geralmente, utiliza como plataforma de coleta de dados

as aeronaves denomina-se:

(A) suborbital.

(B) orbital.

(C) terrestre.
(D) orbital tripulada.

(E) radiâmetro.
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23) Podemos afirmar que observações simultâneas dos mesmos

satélites a partir de duas ou mais estações GPS (uma delas

fixa e conhecida; e as outras estações a se determinarem),

são características do método de posicionamento

(A) interferométrico.

(B) geocêntrico.

(C) absoluto.

(D) expedito.

(E) relativo.

24) Analise as afirmativas abaixo referentes aos satélites mais

utilizados.

I - O sensor da família de satélites NOAA (National Oceanic

and Atmosphere Administration) foi originalmente pro-

jetado com a finalidade de prover dados para estudos

meteorológicos, oceanográficos e hidrológicos.

II - O Sistema TM (Thematic Mapper), a bordo do LANDSAT 4 e

5, conta com 6 (seis) bandas espectrais.

III- O sistema IKONOS oferece uma imagem no modo pancromáti-

co com resolução espacial de 1m.

IV - As faixas de imageamento do sistema QUICKBIRD de cober-

tura no terreno tem uma largura de 18,5 Km.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas a afirmativa I é verdadeira.

(B) Apenas a afirmativa IV é verdadeira.

(C) Apenas as afirmativas II e IV sno verdadeiras.

(D) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

(E) Apenas As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

25) A soma dos ângulos internos de um triângulo esférico sempre

será menor que:

(A) 90 °

(B) 180 °

(C) 270°

(D) 360°

(E) 540°
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26) Objetivando fornecer coordenadas precisas para os pontos

necessários para a orientação absoluta das fotografias

aéreas na fase de restituição, emprega-se a técnica de:

(A) polarização.

(B) aerotriangulação.

(C) trilateração.

(D) poligonação.

(E) refração.

27) No formato matricial de armazenamento de um SIG, tem-se uma

matriz de células que estão associadas a valores que

permitem reconhecer os objetos sob a forma de imagem digital

e cada uma dessas células é denominada pixel. Cada um dos

pixels estão associados a valores que são números inteiros e

limitados, geralmente entre 0 e 255, que são utilizados para

definir um elemento na tela denominado

GA) número de layer.

(B) área.

(C) linha.

(D) cor .

(E) elemento sequencial.

28) A identificação da toponímia de certos objetos e feições nas

fotografias aéreas pode gerar a necessidade de uma equipe ir

a campo para realizar uma:

GA) varredura.

(B) investigação.

(C) reambulação.

(D) alienação.

(E) expedição.
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29) Coloque F(falso) ou V(verdadeiro) nas afirmativas abaixo em

relação aos princípios físicos do Sensoriamento Remoto.

( ) Espalhamento é um processo que resulta da obstrução das

ondas eletromagnéticas por partículas existentes nas

suas trajetórias ao penetrarem na atmosfera terrestre.

( ) Mesmos alvos de natureza similares, como duas árvores da

mesma espécie, podem refletir a energia de maneira

diferente em função de seu estado ou posição, apresen-

tando assim uma resposta diferente.

( ) A água, em todos os seus três estados físicos (sólido,

líquido e gasoso), não apresenta comportamento espectral

distinto.

( ) A região do espectro eletromagnético que agrupa o con-

junto de cores visíveis ao olho humano é a ultravioleta.

( ) Sensores são dispositivos capazes de detectar e regis-

trar a radiação eletromagnética em determinada faixa do

espectro eletromagnético.

Assinale a opção que apresenta a sequência correta.

(A) (V) (V) (V) (F) (F)

(B) (F) (V) (V) (V) (F)

(C) (V) (F) (V) (F) (V)

(D) (V) (V) (F) (F) (V)

(E) (V) (V) (F) (V) (V)

30) A projeção UTM possui coeficiente de redução de escala, no

meridiano central do fuso, igual a:

(A) 0 . 9960

(B) 0 . 9996

(C) 0.9999

(D) 1.0000

(E) 1.0010

31) Seja a superfície terrestre-representada por um elipsoide de

revolução geocêntrico. Qual a função que expressa a primeira

excentricidade (e) em função do achatamento (f) ?

(A) O

(B) 1- f2

(C) f-(1-0

(D) f-(2-f)

(E) f-(2-0
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32) As cartas que contêm informações sobre declinações

magnéticas do território brasileiro são denominadas de

01) topográficas.

03) geoidais.

(C) de nível.

0] ) isobatimétricas.

(E) isogônicas.

33) O processo de recuperação da posição da fotografia em

relação à câmera, permitindo a reconstrução dos feixes

perspectivos, é conhecido por orientação

(A) interior.

03) relativa.

(C) absoluta.

OD) perspectiva.

(E) total.

34) O ponto definido pela intersecção do eixo óptico com o plano

principal é denominado de

GA) Isocentro.

03) Ponto inicial.

(C) Ponto nadir.

(D) Ponto secundário.

02) Ponto principal.

35) A operação que visa à determinação do desnível entre dois

pontos a partir da leitura em miras efetuadas com níveis

ópticos ou digitais é denominada

(A) nivelamento trigonométrico.

(B) nivelamento geoida1.

(C) irradiação.

0] ) poligonação.

(E) nivelamento geométrico.
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36) A escala de trabalho é uma ampliação ou redução da imagem

sem modificar o conteúdo da radiação eletromagnética

refletida ou emitida pelos alvos da superfície terrestre.

Dessa forma, é correto afirmar que a conversão de uma área

de estudo da escala de 1: 300.000 para 1: 100.000 é uma

(A) ampliação da escala, e os alvos que antes não eram

individualizados dentro do "pixel", não passam a ser

vistos na nova escala.

(B) redução da escala, e os alvos que antes não eram indi-

vidualizados dentro do "pixel", passam a ser vistos na

nova escala.

(C) redução da escala, e os alvos que antes não eram indivi-

dualizados dentro do "pixel", não passam a ser vistos na

nova escala.

(D) ampliação da escala, e os alvos que antes não eram indi-

vidua zados dentro do "pixel", passam a ser vistos na

(E) redução da escala e os alvos ficam distorcidos.

37) A diferença na posição relativa de imagens relacionado a um

mesmo objeto, produzida pela visão binocular humana na

retina, é conhecida como:

(A) miopia.
(B) estereoscopia.

(C) polarização.

(D) profundidade de campo.

(E) paralaxe.

38) Um objeto existente no terreno, para ser representado numa

planta na escala de 1: 5.000, deve ter a dimensão mínima de:

(A) 0, 5cm

(B) 10cm

(C) 100cm

(D) 100m

(E) 500m

39) Em um SIG, uma rodovia é definida através

(A) das coordenadas (x, y) do ponto médio da rodovia.

(B) de uma única coordenada (x, y) .

(C) das coordenadas (x, y) do ponto inicial e final da rodo-

via.
(D) da coordenada (x, y) do ponto final.

(E) da coordenada (x, y) do ponto inicial .
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40) O conjunto de conceitos que pode ser usado para descrever a

estrutura e as operações em um banco de dados é denominado

de

(A) modelo teórico.

(B) modelo físico.
(C) modelo estrutural .

(D) modelo de dados.

(E) entidade relacionamento.

41) A construção de uma carta requer o estabelecimento de um

sistema de projeção de maneira que a carta venha a possuir

propriedades que satisfaçam às finalidades impostas pela sua

utilização. O ideal seria reunir as seguintes propriedades:

I - manutaenção da verdadeira forma das áreas a serem repre-

II - alteração das dimensões relativas das mesmas.
III- representação dos círculos máximos por meio de linhas

retas.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

(B) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

(C) Apenas as afirmativa I e II são verdadeiras.

(D) Apenas a afirmativa I é verdadeira.

(E) Apenas a afirmativa III é verdadeira:

42) Quanto à projeção de Mercator, é correto afirmar que a mesma

(A) cônica transversa afilática.

(B) cônica oblíqua equivalente.

(C) plana equatorial equidistante.

(D) cilíndrica transversa conforme.

(E) cilíndrica equatorial conforme.

43) A superposição longitudinal de 60% entre as fotografias

obtidas em um voo fotogramétrico é necessária para:

(A) garantir o exame estereoscópico das mesmas .

(B) economizar na quantidade de filme.

(C) compensa,r o recobrimento lateral de 30% .

(D) indicar as feições nas fotografias.

(E) tornar as imagens mais nítidas.
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44) O sistema de referência para a determinação das coordenadas

através de um sistema GPS é o

(A) SIRGAS

(B) WGS-71

(C) WGS-98

(D) WGS-84

(E) SAD-69

45) O tempo de abertura do obturador da câmera aerofotogramé-

trica, durante o voo, provoca um deslocamento do terreno

fotografado no negativo. Esse deslocamento é denominado:

(A) desfocagem da imagem.

(B) interferência na imagem.

(C) descentralização da imagem.

(D) arrastamento da imagem.

(E) erro grosseiro.

46) A operação de recuperação da posição da fotografia em

relação à câmera é denominada de orientação

(A) externa.

(B) interna.

(C) relativa.

(D) estrangeira.

(E) absoluta.

47) Em relação ao armazenamento matricial (raster) de um Sistema

de Informação Geográfica (SIG) é correto afirmar que:

(A) os dados são armazenados por vetores.

(B) er>rocessamento dos algoritmos é mais rápido e eficien-

(C) na análise, simulação e modelagem há a representação

indireta de fenômenos contínuos.

(D) as relações espaciais entre os objetos não devem ser

inferidas.

(E) na ligação com o banco de dados, os atributos são asso-

ciados somente à classe do mapa.
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48) Considere a superfície terrestre esférica de raio R. Qual o

comprimento da linha loxodrômica entre os pontos A e B, cu-

jas coordenadas (longitudes A e latitudes 9, são, la = 45°W,

13 = 45°W, TA= 20° S e 93= 10 N?

- (A) r - R/2

(B) r - Rf6

(C) r-R/ i8

(D) r - R/3

(E) r-R· cos(45)/3

49) Para o Sensoriamento Remoto, os sistemas fotográficos mais

utilizados são aqueles autotransportados que utilizam filmes

que podem ser subdivididos em filmes de sensibilidade

(A) normal e à cor.

(B) ao infravermelho e ao raio-X.

(C) normal e ao infravermelho.

(D) à cor e ao micro-ondas.

(E) ao micro-ondas e ao infravermelho.

50) No levantamento topográfico de um terreno, é correto

considerar a superfície de projeção desta porção limitada da

superfície terrestre como:

(A) cone.

(B) elipsoide.

(C) cilindro.

(D) plano.

(E) esfera.
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