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ATIVIDADE COMPLEMENTAR 01
Observações:
a) resolução individual em folha oficial do IPEP, com capa;
b) entregar esta lista impressa junto com a resolução no dia 07 de março de 2012.

01. De acordo com o desenho a seguir, que mostra a topografia de um terreno, o
corte que corresponde ao Corte AB está representado numa das figuras abaixo.
Assinale a correta:

A)

D)

B)

E) Nenhuma das alternativas

C)
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02. Considere o seguinte desenho, sem escala. Partindo do ponto “P1” da quadra A
da Rua 1 com destino ao ponto “P2” da quadra B da Rua 6, o percurso para
pedestre que apresenta a menor variação de nível corresponde corretamente ao que
segue pela Rua 1 é:
A) pelas Ruas 2, 5 e 6
B) pela Rua 6
C) pelas Ruas 2, 7 e 6
D) pelas ruas 4, 3 e 6
E) Nenhuma das alternativas

Justifique sua resposta (discursiva ou graficamente).
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03. Para a via indicada na topografia da figura a seguir, o percentual da inclinação
média entre os pontos A e B (níveis em metros) é:

A) 5%
B) 10%
C) 20%
D) 25%
E) Nenhuma das alternativas
04. Com base no desenho da figura a seguir, ao se modelar o terreno para implantar
uma edificação, pretende-se criar um platô. Qual a declividade dos taludes (“x” e “y”)
resultantes da implantação da área plana especificada, considerando que ela se
situa na cota 2,5?
A) x: 10% e y: 30%
B) x: 30% e y: 10%
C) x: 25% e y: 15%
D) x: 15% e y: 25%
E) x: 10% e y: 10%
F) Nenhuma das alternativas
Desenho do terreno com curvas de nível com equidistância de 1 m.
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05. (UFRJ adaptado) O desenho esquemático a seguir apresenta o contorno de
uma ilha e a representação de seu relevo em curvas de nível.

A ilha apresenta duas elevações que a população local denominou, corretamente,
de Morro do Ocidente e Morro do Oriente.
a) Em uma folha A4 de papel milimetrado, desenhe o perfil topográfico no
sentido longitudinal.
b) Qual morro apresenta a encosta mais íngreme? Por que?
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