
 

 

TOPOGRAFIA 

 

 

Guia de Resolução  

PARTE I – Escolha Múltipla 

 

1. As coordenadas geodésicas elipsoidais relativas a WGS84 são:  

a) Coordenadas (x,y,z) relativas à projeção cartográfica de Gauss-Kruger, datum 

geodésico associado ao elipsoide WGS84;  

b) Coordenadas (latitude, longitude) relativas à projeção cartográfica de Gauss-

Kruger, datum geodésico associado ao elipsoide WGS84;  

c) Coordenadas cartográficas (M,P) relativas à projeção cartográfica de Gauss-Kruger, 

datum geodésico associado ao espaço Europeu com a escolha do ponto central no 

centro de Portugal Continental; 

d) Coordenadas (latitude, longitude, altitude elipsoidal) relativas ao elipsoide WGS84;  

e) Nenhuma das anteriores. 

 

 

2. Suponha que pretende apresentar sobre uma cartografia na escala 1/10 000 com a 

identificação da rede hidrográfica principal, disposta no sistema de coordenadas 

PTTM06-ETRS89, um conjunto de praias fluviais (PV) identificadas por um ponto com 

coordenadas geodésicas elipsoidais relativas a WGS84. As etapas ordenadas deste 

processo são: 

a) Aplicar o modelo de Molodensky às coordenadas (M,P) das PV de modo a 

transformar em coordenadas (M,P) no sistema PTTM06-ETRS89; 

b) Transformar as coordenadas 𝜑 , 𝜆  das PV em coordenadas geodésicas 

retangulares (x,y,z), aplicar o modelo de Bursa-Wolfe e obter coordenadas (x,y,z)  

compatíveis com as coordenadas cartográficas (x,y) 

c) Aplicar o modelo de Bursa-Wolfe às coordenadas (M,P) das PV de modo a 

transformar em coordenadas (M,P) no sistema PTTM06-ETRS89; 

d) Transformar as coordenadas 𝜑 , 𝜆  das PV em coordenadas geodésicas 

rectangulares (x,y,z), aplicar o modelo de Bursa-Wolfe e obter coordenadas (x,y,z) 

segundo o elispoide GRS80, converter em coordenadas geodésicas elipsoidais e 

posteriormente em coordenadas cartográficas; 

e) Nenhuma das anteriores. 

 

3. A altitude elipsoidal define-se como:  

a) A distância medida pela linha de fio-de-prumo entre o elipsoide e a superfície 

terrestre;  

b) A soma entre a altitude ortométrica e a ondulação do geoide; 



c) A distância medida pela normal ao elipsoide, entre o geoide e a superfície 

terrestre;  

d) Nenhuma das anteriores. 

 

 

4. Uma das características da cartografia produzida no sistema UTM-ED50 na escala 

1/25000 é:  

 

a) Permitir a representação de toda a superfície terrestre dividindo a Terra em fusos 

com amplitude de 6º, sem deformação controlada; 

b) Permitir a representação de toda a superfície terrestre dividindo a Terra em fusos 

com amplitude de 6º, com deformação controlada; 

c) Permitir a representação do hemisfério Norte dividindo em fusos com amplitude 

de 6º, com deformação controlada; 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

5. A importância da escolha da escala da cartografia está muito relacionada com: 

a) A apresentação gráfica final da grelha de meridianos e paralelos; 

b) O detalhe observado na cartografia; 

c) A deformação na apresentação dos elementos na cartografia; 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

6. Na escala 1/1000 os elementos representados na cartografia:  

 

a) Correspondem a 1000 cm na distância real;  

b) Correspondem a distâncias 1000 vezes menores que a distância real; 

c) Correspondem a distâncias 1000 vezes maiores que a distância real; 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

7. Considere os azimutes cartográficos A estação P (123,50 gon) e  A estação Q  (23,50 gon). O 

angulo azimutal orientado A P estação Q é : 

a) 147,00 gon; 

b) 100,00 gon; 

c) 300,00 gon; 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

8. A caracterização completa de um sistema de coordenadas implica: 

a) a identificação da escala, metadados e legenda; 

b) a identificação da projeção cartográfica, do ponto central, do datum geodésico e 

elipsoide; 

c) a identificação da escala, da projeção cartográfica e legenda; 

d) nenhuma das anteriores 

 

  



 

Perguntas abertas 

EXAME A 

Dispondo de uma estação total colocada no ponto E, de coordenadas topográficas relativas a 

PTTM06-ETRS89 (-62128,87m; -72152,99m; 1056,32m) à altura de 1,52m, mediu o ângulo 

azimutal orientado AREX (215,7608 gon), o ângulo zenital ZEX (98,2167 gon) e a distância 

espacial (45,892m) utilizando um prisma refletor colocado à mesma altura da estação. 

Considere as coordenadas do ponto referência R (-61921,28m; -72145,15m). 

a) (1,0 val.) Represente esquematicamente os pontos segundo a direção do Norte cartográfico. 

b) (3,0 val.) Determine as coordenadas topográficas do ponto X. 

c) (2,0 val.) Determine a área do triângulo formado pelos pontos R-E-X na escala 1/200. 

d) (2,0 val) Determine o azimute cartográfico entre a referência R e o ponto X. 

 

 

 

 

EXAME B 

Dispondo de uma estação total colocada no ponto E, de coordenadas topográficas relativas a 

PTTM06-ETRS89 (+62128,87m; -72152,99m; 1056,32m) à altura de 1,52m, mediu o ângulo 

azimutal orientado AREX (215,7608 gon), o ângulo zenital ZEX (98,2167 gon) e a distância 

espacial (45,892m) utilizando um prisma refletor colocado à mesma altura da estação. 

Considere as coordenadas do ponto referência R (+61921,28m; -72145,15m). 

a) (1,0 val.) Represente esquematicamente os pontos segundo a direção do Norte cartográfico. 

b) (3,0 val.) Determine as coordenadas topográficas do ponto X. 

c) (2,0 val.) Determine a área do triângulo formado pelos pontos R-E-X na escala 1/500. 

d) (2,0 val) Determine o azimute cartográfico entre o ponto X e a referência R. 



 

 

EXAME C 

Dispondo de uma estação total colocada no ponto E, de coordenadas topográficas relativas a 

PTTM06-ETRS89 (-62128,87m; +72152,99m; 1056,32m) à altura de 1,52m, mediu o ângulo 

azimutal orientado AREX (215,7608 gon), o ângulo zenital ZEX (98,2167 gon) e a distância 

espacial (45,892m) utilizando um prisma refletor colocado à mesma altura da estação. 

Considere as coordenadas do ponto referência R (-61921,28m; +72145,15m). 

a) (1,0 val.) Represente esquematicamente os pontos segundo a direção do Norte cartográfico. 

b) (3,0 val.) Determine as coordenadas topográficas do ponto X. 

c) (2,0 val.) Determine a área do triângulo formado pelos pontos R-E-X na escala 1/1000. 

d) (2,0 val) Determine o azimute cartográfico entre o ponto X e a referência R. 

 

 


