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DISCIPLINA- TOPOGRAFIA 

 

EXERCÍCIO DE REVISÃO 

 

1. Com base nos seus conhecimentos, complete a lacuna com a alternativa abaixo que 

preencha corretamente a definição e finalidade da topografia. 

 

A topografia é uma ciência baseada na____________ e __________, que descreve e 

representa_____________ e com detalhes parte da superfície terrestre sem levar em 

consideração a ______________da terra, com finalidade de obter o ___________,__________ 

e posição relativa da superfície terrestre por meio de levantamento de pontos ___________e 

__________. 

a) Descrição, representação, medidas horizontais, altimetria, contorno, representação, 

trigonometria, nivelamentos. 

b) Altimetria, Planimetria, graficamente, curvatura, contorno, representação, 

trigonométrico, geométricos. 

c) Geometria, trigonometria, graficamente, curvatura, contorno, dimensão, 

planimétricos e altimétricos. 

 

2. Uma sala mede 8,20 x 5,80m. Um desenho feito na escala 1:50 quais serão suas medidas 

em cm?  

(a) 12,2 x 7,3 cm  

(b) 10,10 x 5,40 cm  

(c) 3,10 x 1,9 cm  

(d) 16,4 x 11,6 cm 

 

3. Num projeto desenhado na escala 1/50 a altura de um prédio mede 20 cm. Qual a 

verdadeira grandeza dessa altura? 

 

(a) 11 m  

(b) 7 m  

(c) 10 m  

(d) 8 m 

4. Existiam dois desenhos, onde a representação do real encontrava-se em escala topográfica e 

outro na escala cartográfica, quais dos dois desenhos tinha uma representação menos 

detalhada? E porque? 



5. Como pode ser definido Geodésia?  

 

6. Em relação à forma da terra, quais os modelos estudados e destes qual o que mais se 

aproxima do modelo real da terra? 

 

7. Enumere abaixo de acordo com as frases.  

1. Superfície topográfica    2.   Geóide      3.  Elipsóide 

 (    ) Superfície que mais se aproxima do nível médio dos mares.  

 (    ) Forma definida matematicamente que mais se aproxima da forma verdadeira da Terra.  

 (    ) É utilizada como referência para as medidas de altitudes. 

 (    ) É a superfície física (de existência  real) onde são executadas as medições e observações 

cartográficas. 

 

8. Defina Datum e qual sua importância na topografia? 

 

9. O Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) é constituído por cerca de 70.000 estações 

implantadas pelo IBGE em todo o território brasileiro, divididas em três redes. Quais são essas 

redes e para que são utilizadas? 

 

10. Quais os Datuns mais utilizados no Brasil? 

 

11. Como pode ser definido relevo e como pode ser representado? 

 

12. Assinale F quando falso e V quando verdadeiro: 

(  ) É uma característica de um vale, ter superfície côncava e as encostas partem do pé do 

morro; 

(   ) Representa um vale; ter curvas de nível de menor cota que envolvem curvas de cota mais 

elevada,  

(  ) Curvas de nível de menor cota são envolvidas por curvas de cota mais elevada, é 

característica de um tergo 



13. Trace o perfil da figura abaixo. E diga se a figura pode ser considerada uma elevação ou 

depressão? 

 

 

14. Em que se baseia a definição do valor da equidistância das curvas de nível? 

 

15. Defina curva de nível e diga o que as mesmas podem representar? 

 

16. Observe a figura abaixo e responda: 

 

a) O que quer dizer En?  

b) Pode-se dizer que a figura é a representação de elevações do terreno? Por quê? 

 

17. Na interpretação das cartas topográficas, quanto maior a proximidade das curvas de nível:  

a) maior a declividade do terreno.  

b) menor a declividade do terreno.  



c) maior a escala de representação da carta.  

d) menor a escala de representação da carta. 

 

18. As elevações e depressões isoladas do terreno distinguem-se, graficamente, pelo 

envolvimento das curvas de nível. Quando as curvas de nível de maior valor envolvem as de 

menor valor, trata-se de uma ________, caso contrário, trata-se de uma __________. 

Complete as lacunas acima com as palavras corretas citadas abaixo: 

elevação  

depressão 

19. Quais os principais instrumentos utilizados em medidas lineares diretas? 

 

20. Assinale C quando certo e E quando errado em relação aos acessórios utilizados em 

medidas diretas. 

( ..) Os piquetes traz a identificação do NR (nível de referência);  

(    ) Piquete, finalidade de materialização de um ponto topográfico; 

(  ) As balizas servem para materializar a vertical nos pontos topográficos e manter o 

alinhamento na medição entre pontos, principalmente, quando da execução de vários lances.; 

(     ) O nível de cantoneira serve para manter a posição das balizas inclinadas. 

 

21. Em uma medida de distância horizontal indireta, para que serve as réguas estadimétricas?  

 

22. Faça as leituras de mira dos fios superior e inferior na figura abaixo: 



 

23. Defina teodolito e para que serve? 

 

24. De que forma são classificados os teodolitos? 

25. Independente do tipo (mecânicos ou automáticos, ópticos ou digitais) os teodolitos são 

compostos de partes principais e acessórios. Cite as partes principais que o compõe. 

26. Quanto ao tipo de leitura como podem ser classificados os teodolitos? E onde pode ser 

usados? 

27. De forma sucinta descreva as etapas  para o processo de medição utilizando o teodolito. 

 

28. Qual o nome dado ao deslocamento aparente na posição de um objeto em relação a um 
referencial, causado pela variação na posição de observação?  

a) Paralaxe  

b) Desvio da vertical  

c) Estereoscopia  

d) Barra de Paralaxe 

29. Relacionado a medição de distância, defina distância direta e indireta, e quais os tipos de 

distâncias direta que pode ocorrer? 

 

30. Quando que uma medida de distância direta ocorre em vários lances? 

 



31. Em uma medida de distância indireta quais os tipos de visada que podem ocorrer? 

 

32. Considerando medidas de direção de ângulos, o que quer dizer ângulo zenital? 

 

33. Considerando o ângulo de direção vertical, explique a variação dos ângulos medidos? 

 

34. Em levantamento topográfico o que significa Planimetria, altimetria e planialtimetria? 

 

35. Em levantamento em campo, qual o roteiro básico utilizado no levantamento planimétrico 

e altimétricos? 

 

36. Quais os métodos de levantamento planimétricos, explique? 

 

37. Em um levantamento por poligonação ou caminhamento, quais os tipos que poderão ser 

utilizados? Descreva-os. 

 

Cálculos: os que foram aplicados em sala de aula, estudem por eles para prova.  


