
SIMULADO MÓDULO #2

01-Em  relação  às  florestas  tropicais  úmidas  é
CORRETO afirmar que:
A)  se  localizam  nas  mais  altas  latitudes  do  planeta.
B)  são  constituídas  de  baixa  a  média  biodiversidade.
C) são os ecossistemas mais bem preservados da Terra.
D)  têm  uma  composição  de  flora  predominantemente
latifoliada.
E)  reduzem  a  umidade  do  ar  através  da
evapotranspiração. 

02-A paisagem brasileira está dividida em domínios 
morfoclimáticos. Considerando os elementos clima, 
relevo, solo, vegetação e hidrografia, identifique as 
características do cerrado.
a) Clima subtropical, planalto, solo terra roxa em rochas 
arenito-basálticas, floresta aciculifoliada, drenada pela 
bacia do Paraná.
b) Clima equatorial quente e úmido, solo pobre, floresta 
úmida densa diversificada, drenada pela bacia 
Amazônica.
c) Clima subtropical, pampa, terras baixas com coxilhas, 
solos férteis, vegetação herbácea, planalto meridional 
brasileiro.
d) Clima tropical semiúmido, extensos planaltos com 
chapadões sedimentares, solos profundos, pobres e 
ácidos, vegetação arbustiva e herbácea, tropófila, matas 
galerias junto aos rios, sujeitas a fogo, ocorrência dos 
principais divisores de águas do país, predomínio no 
Planalto Central.
e) Clima semiárido, planaltos e chapadas com 
depressões, solo raso e pobre em matéria orgânica, 
vegetação arbustiva com cactáceas ou xerófitas, sertão 
nordestino, bacia do São Francisco. 

03-Nasce em Minas Gerais, na serra da Canastra, e 
atravessa os estados da Bahia e de Pernambuco, 
com drenagem superior a 630.000 km2 e uma 
extensão de 3.160 km, tendo como principais 
afluentes os rios Paracatu, Carinhanha e Grande, 
pela margem esquerda, e os rios Salitre, das Velhas e
Verde Grande, pela margem direita. De grande 
importância política, econômica e social, 
principalmente para uma região do país, é navegável 
por cerca de 1.800 km, desde Pirapora, em Minas 
Gerais, até a cachoeira
de Paulo Afonso, em função da construção de 
hidrelétricas com grandes lagos e eclusas, como é o 
caso de Sobradinho e Itaparica. O texto acima faz 
alusão à bacia do rio:
a) Amazonas
b) São Francisco
c) Araguaia-Tocantins

d) Paraná
e) Paraguai

04-A Hidrografia é a parte da Geografia que trata 
das águas: correntes, paradas, oceânicas e 
subterrâneas. Analise as proposições seguintes, 
relacionadas à questão das águas.

I. Os reservatórios subterrâneos, localizados a 
centenas de metros de profundidade e que 
apresentam enorme volume de água, são 
denominados aqüíferos.
II. No subsolo do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai,
fica o maior aqüífero do mundo – O Sistema Arqüífero 
Guarani –, com 1,21 milhão de km².
III. A exploração científica do Aqüífero Guarani, iniciada
nos anos de 1970, concluiu que, nele, a água é de má 
qualidade, não sendo apropriada para o consumo 
humano.
IV. A distribuição do consumo mundial de água doce, 
de acordo com as atividades humanas, divide-se em 
70% para a agricultura, 20% para as residências e 
10% para as indústrias.
V. A irrigação e o desperdício de água podem provocar
impactos ambientais irreversíveis, como o que ocorreu 
com o mar de Aral, que já perdeu ¾ do volume de 
suas águas.
Estão corretas, apenas:
a) I, II e III
b) I, II e IV
c) I, II e V
d) II, III e IV
e) III, IV e V

05-Considerando a riquezas dos recursos hídricos 
brasileiros, uma grave crise de água em nosso país
poderia ser motivada pela:
a) Reduzida área de solos agricultáveis.
b) Ausência de reservas de águas subterrâneas.
c) Escassez de rios e de grandes bacias hidrográficas.
d) Degradação dos mananciais e desperdício no 
consumo.
e) Transposição do rio São Francisco. 

06-Sobre as chuvas ácidas podemos afirmar que:
I) São chuvas com elevado grau de acidez geradas 
pela combinação da água, presente na atmosfera, com
substâncias poluentes originada pela queima de 
combustíveis fósseis.
II) É um fenômeno atmosférico provocado pelo uso 
intensivo de pesticidas e fungicidas, nas áreas com 
elevado índice de desenvolvimento agrícola.
III) São chuvas cujas conseqüências se fazem sentir 



em diferentes áreas, independente dos locais onde 
existam as fontes emissoras de poluentes.
IV) É um fenômeno atmosférico que tem como 
consequências a destruição da vegetação, a acidificação
dos lagos e represas, a corrosão de monumentos 
históricos, entre outras..

ESTÃO CORRETOS
a) I e II
b) I, III e IV
c) II, III e IV
d) III e IV
e) I, II, III e IV 

07-Sobre a questão ambiental no planeta, é correto 
afirmar que:

a) Os países desenvolvidos já conseguiram superar seus
problemas de meio ambiente.
b) Os antigos países da ex União Soviética ao 
introduzirem outro tipo de economia conseguiram 
reorganizar o espaço e conservar o meio ambiente.
c) A pobreza, o crescimento da população e a 
degradação do meio ambiente estão intimamente ligados
e podem explicar vários problemas ecológicos.
d) Caso se confirme o aquecimento global pelo efeito 
estufa, as planícies litorâneas serão as menos afetadas.
e) O crescimento da população e da pobreza não 
interferem na questão ambiental. 

08-

a) de clima temperado ocorrem alta pluviosidade e 
grande profundidade de solos.
b) tropicais ocorre menor pluviosidade, o que se 

relaciona com a menor profundidade das rochas 
inalteradas.
c) de latitudes em torno de 30° ocorrem as 
maiores profundidades de solo, visto que ha 
maior umidade.
d) tropicais a profundidade do solo e menor, o 
que evidencia menor intemperismo químico da 
água sobre as rochas.
e) de menor latitude ocorrem as maiores 
precipitações, assim como a maior profundidade 
dos solos.

09-Marque a Ordem de Classificação de Solo de 
maior ocorrência no Brasil?

a) NEOSSOLOS
b) ESPODOSSOLOS
c) CAMBISSOLOS
d) LATOSSOLOS
e) PLANOSSOLOS

10) Assinale (V) para os itens verdadeiros e (F) 
para os itens falsos:

( ) NEOSSOLOS são solos considerados rasos, 
pedregosos e pouco desenvolvidos.
( ) Laterização é o processo de formação de 
LATOSSOLOS.
(  ) LATOSSOLOS são solos considerados rasos, 
ou seja, pouco desenvolvidos.
(   ) Lixiviação é o processo de retirada dos 
minerais pelo alto índice pluviométrico



gabarito:

1 - D
2 -D
3 - B
4 - C
5 - D
6 - B
7 - C
8- E
9 - D
10 - VVFV


