
PRÉ VESTIBULAR IRADO – AULA 1 

 

01- Analise as alternativas abaixo e assinale a 

incorreta. 

A- O continente americano é subdividido em três 

porções, Norte, Central e Sul, sendo na porção austral 

onde fica a maior parte do território brasileiro. 

B- A América do Norte possui três países o Canadá, 

EUA e o México. 

C- A américa Central possui duas divisões, a insular 

e a ístmica. O Haiti, um dos países mais pobre do 

continente se localiza na porção insular junto com a 

República Dominicana. 

D- A América do Sul possui países Andinos, Platinos 

da Guianas e o Brasil. Apesar de possuir a bacia do 

prata e o planalto das Guianas por ser um país 

continental o Brasil não entra nessa subdivisão. 

E- A américa é banhada em sua porção oriental 

pelo oceano pacífico e na ocidental pelo atlântico. 

02-Sobre a localização e baseando-se pelo planisfério, 

analise as alternativas e assinale a correta. 

A- A porção oeste da África é banhada pelo oceano 

índico. 

B- A linha do equador divide a terra em dois 

hemisférios, o setentrional e o boreal. 

C- O Brasil é cortado por dois paralelos, a linha do 

Equador e o trópico de câncer. 

D- Os fusos horários a oeste de Greenwich são 

atrasados. Sendo assim todos os fusos 

brasileiros são atrasados em relação a GMT. 

E- O Japão, conhecido como a Terra do Sol 

Nascente fica a leste do meridiano de 

Greenwich. 

03-UFSC –Sobre a localização do Brasil e de Santa 
Catarina na América. Identifique a(s) proposição(ões) 
que estiver(em) de acordo com ele. 
01. O Brasil é atravessado por dois paralelos 
importantes: Equador e Trópico de Capricórnio. 
 02. A maior parte das terras brasileiras estão localizadas 
no hemisfério meridional.  
04. Ao considerarmos os principais paralelos, nosso país 
possui um clima predominantemente tropical.  
08. Santa Catarina e o Rio Grande do Sul são os dois 
únicos estados situados inteiramente em área 
subtropical.  
16. O Chile e o Equador são países sul-americanos que 
não fazem fronteiras com o Brasil. 
 
 
 

04-UFSC - A partir da interpretação do mapa Brasil: 

dimensões e pontos extremos, e considerando que 
o Brasil possui terras nos três dos quatro 
hemisférios da Terra, assinale a(s) 
proposição(ões) CORRETA(S) sobre a 
caracterização do espaço geográfico brasileiro. 
01. Em função das dimensões leste-oeste, o Brasil 
apresenta somente dois fusos horários, que estão 
adiantados em relação ao meridiano de Greenwich (0°). 
02. Em relação ao paralelo de 0°, o Brasil possui terras 
nos hemisférios norte e sul. 
04. O ponto extremo oriental do Brasil localiza-se na 
Região Norte. 
08. A latitude extremo meridional do Brasil corresponde 
a ° ’09”S. 
16.Dois  dos  quatro  pontos  extremos  do  Brasil  localiz
am-se  no  Complexo  Regional  da Amazônia. 
32. Os pontos extremos do Brasil não são 

considerados eqüidistantes. 

05-(Faculdade Trevisan) Em síntese, o Brasil é um país 
inteiramente ocidental, predominantemente do 
Hemisfério Sul e da Zona Intertropical. 

Considere as afirmações: 
I) O Brasil situa-se a oeste do Meridiano de Greenwich. 
II) O Brasil é cortado ao norte pela Linha do Equador. 
III) Ao sul, é cortado pelo Trópico de Câncer. 
IV) Ao sul, é cortado pelo Trópico de Capricórnio, 
apresentando 92% do seu território na Zona 
Intertropical, entre os Trópicos de Câncer e de 
Capricórnio. 
V) Os 8% restantes estão na Zona Temperada do Sul. 
a) Apenas I, II e IV são verdadeiras. 
b) Apenas I e II são verdadeiras. 
c) Apenas IV e V são verdadeiras. 
d) Apenas I, II, IV e V são verdadeiras. 
e) Apenas I, II, II e V são verdadeiras 

06- UFSC - Assinale as proposições corretas: 
1) O Brasil é o único país sul-americano que tem 
suas terras distribuídas por três hemisférios: o 
Norte, o Sul e o Oeste. 
2) Santa Catarina está situada totalmente ao sul do 
Trópico de Capricórnio, o que influencia na sua 
caracterização climática. 
4) O Norte e o Nordeste são as duas únicas regiões 
do Brasil totalmente localizadas em Zona 
Intertropical. 
8) O Brasil faz fronteiras com todos os países da 
América do Sul, com exceção do Chile e do Peru. 
16-A maior fronteira do Brasil é com a Bolívia, 
cerca de 3.400 Km. 
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07- Sobre o processo de colonização da América 

assinale a alternativa correta. 

A- A América Anglo Saxônica, corresponde a toda a 

América do Norte e teve colonização exercida 

pelos Ingleses. 

B- Toda a América do Sul teve colonização Latina. 

Colônia de exploração, sendo a maior parte de 

origem espanhola. 

C- O Brasil e o Suriname são os únicos países da 

América onde tivemos a colonização 

Portuguesa. 

D- Apesar do Canadá fazer parte da américa anglo-

saxônica, uma parte de seu país teve colonização 

latina. 

E- Todas as afirmações estão corretas. 

 

08- Sobre os pontos extremos do Brasil assinale a 

alternativa incorreta. 

A- O ponto extremo sul do Brasil é o Arrio Chuí, e 

fica no Rio Grande do Sul. 

B- O ponto extremo oeste do Brasil é a ponta do 

Seixas na Paraíba. 

C- O ponto extremo norte do país é o Monte 

Caburaí e fica no estado do Amazonas 

D- O Ponto extremo mais ocidental do Brasil é a 

serra da Contamana no Acre. 

E- O brasil possui dois de seus pontos extremos na 

região norte do país.. 

09- Sobre a localização através do planisfério assinale a 

alternativa incorreta, 

A- O trópico de câncer fica na porção austral do 

planisfério. 

B- O hemisfério oeste, também chamado de 

poente fica a esquerda do meridiano de 

Greenwich 

C- A zona temperada fica em média latitude, já a 

polar em alta. 

D- O Brasil possui a maior parte de seu território 

nos hemisférios ocidental e boreal. 

E- O clima predominante das baixas latitudes é o 

tropical. 

 

10-Sobre a localização do Brasil assinale a alternativa 

correta. 

A- O Brasil é um país equidistante, possui terras em 

todos hemisférios com exceção do oriental. 

B- O Brasil é banhado por dois oceanos atlântico e 

pacífico. 

C- A maior parte do território brasileiro está me 

média latitude. 

D- O clima predominante do Brasil é o tropical, pois 

a maior parte do nosso território se encontra em 

altas latitudes. 

E- Todas estão corretas. 
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