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CARTOGRAFIA -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 da 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 no 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 
ϯϯ°ϰϱ’09”S.  
16.Dois dos quatro pontos extremos do Brasil localizam-se 
no Complexo Regional da Amazônia.  
32. Os pontos extremos do Brasil não são considerados 
equidistantes.  
 
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:  
01) O Brasil é o único país sul-americano que tem suas 
terras distribuídas por três hemisférios: o Norte, o Sul e o 
Oeste.  
02) Santa Catarina está situada totalmente ao sul do 
Trópico de Capricórnio, o que influencia na sua 
caracterização climática.  
04) O Norte e o Nordeste são as duas únicas regiões do 
Brasil totalmente localizadas em Zona Intertropical.  
08) 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. oeste  
 
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. 

 

CARTOGRAFIA -2 
 

01 --(UFPE) Observe as proposições abaixo, tomando por 
referência o mapa do Nordeste.  

 
I)Em relação ao Meridiano de Greenwich, o Nordeste está 
situado no Hemisfério Oriental.  
II) As coordenadas geográficas do ponto A, situado na 
parte central da Bahia, são: Lat. 12o S e Long. 42o W.  
III) De acordo com a escala apresentada, podemos concluir 
que cada centímetro do mapa corresponde a 150 Km no 
terreno.  
IV) No mapa, a distância em linha reta entre Salvador e 
Teresina é de 3,5 cm, que equivale a uma distância real de 
1.050 Km.  
V) São Luís é a capital mais setentrional do Nordeste.  
 
São corretas: a) II, IV, V  
b) I, IV, V  
c) II, III, V  
d) II, III  
e) I, II, III 
 
02- A partir do documento cartográfico apresentado, e 
com relação a essa temática, assinale as afirmativa (s) 
que esteja (m) Verdadeira (s) 
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01) Em um acidente marítimo, os restos de um navio 
foram localizados nas coordenadas geográficas de 20º de 
latitude sul e 30º de longitude Oeste. Sendo assim, a 
provável indicação do local do naufrágio foi no Oceano 
Atlântico.  
02) Os pontos 2, 5 e 6, identificados no mapa, localizam-se 
no Hemisfério Oriental.  
04) Os pontos 2, 3 e 4, identificados no mapa, estão 
localizados na zona tropical.  
08) Os pontos 1, 2 e 5, identificados no mapa, localizam-se 
no Hemisfério Ocidental.  
16) O Brasil tem a maioria de suas terras localizadas nos 
Hemisférios Ocidental e Meridional. 
 
03- Baseando-se em seus conhecimentos sobre projeções 
cartográficas e analisando a que foi utilizada no mapa a 
seguir, você pode inferir que se trata da projeção 
 

 
 
 
a) de Mercator, adequada para estabelecer a direção das 
rotas comerciais marítimas.  
b) polar, adequada para representações geoestratégicas e 
geopolíticas.  

c) de Peters, adequada para representar a área dos 
continentes, sem deformações.  
d) cilíndrica, adequada para a representação centrada nas 
regiões polares.  
e) cônica, adequada para representar as regiões de 
latitudes médias. 
 
04-(Fuvest) Analise os mapas abaixo e assinale a 
alternativa que indique a resolução cartográfica MAIS 
ADEQUADA para representar, com precisão, as distâncias 
da cidade de São Paulo em relação às várias localidades 
do mundo 

 
 

 
a) I - Projeção Azimutal Eqüidistante (Soukup)  
b) II - Projeção Cilíndrica Conforme (Mercator)  
c) III - Projeção Equivalente Interrompida (Good)  
d) IV - Projeção Equivalente (com base em Mollweide)  
e) V - Projeção Cilíndrica Equivalente (Peters) 
 
05- ENEM - Existem diferentes formas de representação 
plana da superfície da Terra (planisfério). Os planisférios 
de Mercator e de Peters são atualmente os mais 
utilizados. Apesar de usarem projeções, respectivamente, 
conforme e equivalente, ambas utilizam como base da 
projeção o modelo 
 

 

 



 

 
 
06-(UEPG PR/2008) Sobre projeções cartográficas, 
assinale o que for correto.  
01.As projeções cilíndricas, a exemplo da de Mercator, são 
baseadas na projeção dos paralelos e meridianos em um 
cilindro envolvente, posteriormente planificado.  
02. As projeções azimutais se baseiam na projeção da 
superfície terrestre num plano em que os meridianos são 
linhas retas divergentes e os paralelos são círculos 
concêntricos.  
04.As projeções cônicas são baseadas na projeção do 
globo terrestre sobre um cone que o tangencia e que 
depois é planificado.  
08.A projeção plana também chamada de azimutal é uma 
projeção conforme, ou seja, ela mantem as formas em 
detrimento a área.  
16. A projeção mais indicada para representar áreas de 
média latitude é a projeção cilíndrica,, pois ela elimina as 
deformações das áreas temperadas.  
 
07- No quadro a seguir, estão indicadas as coordenadas 
geográficas de diferentes localidades. Com base nestes 
dados, é incorreto afirmar: 
 

 
01) Todas as localidades estão situadas entre o Trópico de 
Câncer e a linha do Equador. 
02) As localidades B e C estão situadas na Austrália. 04) As 
localidades A e E estão situadas na zona intertropical, no 

Hemisfério Sul.  
08) As localidades mais próximas da linha do Equador são 
F e A.  
16) A localidade D está a noroeste da localidade F 

 

08- Observe o mapa a seguir da América do sul com 

algumas coordenadas geográficas. 
 

 
 
A partir da observação da localização dos pontos no mapa 
da América do Sul, é CORRETO afirmar que os pontos  
A) B e F são setentrionais e ocidentais.  
B) C e D são os mais meridionais e orientais.  
C) D e E estão em latitudes temperadas.  
D) estão adiantados em relação a Greenwich.  
E) estão ao sul do Equador. 
 
09- PUC-MG A QUESTÃO ABAIXO DEVE SER RESPONDIDA 
DE ACORDO COM O MAPA ESPAÇO GEOGRÁFICO 
BRASILEIRO: As coordenadas geográficas 
correspondentes à localização da cidade de TERESINA são 
 



 

 
 
 
a) Lat. Sul 42o 48’ 36" e Long. Ocid. 50o 04’ 35"  
b) Lat. Sul 5o 04’ 36" e Long Ocid. 42o 48’ 56"  
c) Lat. Norte 42o 48’ 36" e Long. Ocid. 5o 04’ 36"  
d) Lat. Norte 5o 04’ 36" e Long. Ocid. 42o 48’ 56"  
e) Lat. Sul 5o 04’ 36" e Long. Orient. 42o 48" 56" 
 
10-Responder à questão com base no gráfico, que 
representa parte das coordenadas geográficas. 

 
As coordenadas geográficas dos pontos A e C são, 
respectivamente,  
a) 2° de latitude Sul e 4° de longitude Leste - 4° e 30' de 
latitude Sul e 2° de longitude Leste.  
b) 4° de latitude Leste e 2° de longitude Sul - 2° de latitude 
Leste e 3° e 30' de longitude Norte.  
c) 2° de latitude Sul e 4° de longitude Leste - 3° e 30' de 
latitude Sul e 2° de longitude Leste.  
d) 2° de longitude Leste e 4° de latitude Norte - 3° e 30' de 
longitude Leste e 2° de latitude Norte.  
e) 4° de longitude Oeste e 2° de latitude Norte - 2° de 

longitude Oeste e 4° e 30' de latitude Norte. 

 
 

ESCALAS 
 
01- No mapa a seguir a distância, em linha reta, entre as 
cidades de Araçatuba e Campinas é de 1,5cm. Na 
realidade, esta distância é de aproximadamente: 
 

 
a) 150 km.  
b) 167 km.  
c) 188 km.  
d) 250 km.  
e) 375 km. 
 
02- A distância real entre São Francisco e Nova York é de 
420km. A distância sobre a carta é de 105 mm. Com base 
nestes dados, assinale a alternativa que indica 
corretamente a escala deste mapa  
a) 1 : 400.000  
b) 1 : 4.000.000  
c) 1 : 10.500.000  
d) 1 : 40.000.000  
e) 1 : 105.000.000  
 
03- Assinale a alternativa que indica corretamente a 
distância real entre duas cidades, A e B, considerando 
que no mapa de escala 1:50.000.000, a distância linear é 
de 3,5 cm. 
 a) 1.500 km  
b) 15.000km  
c) 175 km  
d) 17.500 km  
e) 1.750 km  
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04- Em se tratando de questões de natureza cartográfica, 
assinale o correto.  
a) A realização de mapeamentos temáticos muito 
detalhados requer a utilização de produtos de 
sensoriamento remoto de alta resolução e com grandes 
escalas.  
b) Escalas como 1:1. 000.000 e 1:500.000 são muito 
adequadas para a cartografia de detalhe, especialmente de 
áreas urbanas.  
c) O relevo, os solos e a vegetação são cartograficamente 
representados, nesta ordem, nos mapas geológicos, 
geomorfológicos e biogeográficos.  
d) Em um mapa, construído na escala 1:250.000, uma 
distância linear de 7,5 cm corresponde a uma distância 
real de 18,75 km lineares.  
e) NDA – Nem Deus Advinha. 
 
06-Considerando-se que a reta delimitada pelos pontos A 
e B da carta topográfica possui 3,5 cm de comprimento e 
que a distância real entre os dois pontos é de 1 750 
metros, a escala da carta topográfica está 
CORRETAMENTE indicada em: 

 
a) 1: 5 000  
b) 1: 10 000  
c) 1: 50 000  
d) 1: 100 000  
e) 1: 500.000  
 
06- UFRPE) Foram entregues a um grupo de alunos de 
uma Faculdade cinco mapas temáticos, em projeção 
cilíndrica, para servirem como material de apoio didático 
a um estudo populacional e socioambiental de uma 
determinada região brasileira. Assinale a escala do mapa 
que apresenta condições de fornecer uma maior riqueza 
de detalhes.  
a) 1: 1.000.000  
b) 1: 100.000  
c) 1: 600.000  
d) 1: 500.000  
e) 1: 250.000.  

07- UNIVALE) Em um mapa de escala 1: 3.000.000, 
quantos centímetros serão necessários para representar 
uma reta de 150 km reais? Assinale:  
a) 20  
b) 2  
c) 50  
d) 5  
e) 0,2  
 
08- (UEPG-PSS) Se, em determinado mapa, a distância de 
250 km entre duas cidades é representada com 10 cm, 
qual é a escala desse mapa?  
a) 1: 2.500  
b) 1: 25.000  
c) 1: 250.000  
d) 1: 2.500.000  
e) 1: 25.000.000  
 
09- UFRN) Um professor de Geografia solicitou aos alunos 
que representassem, por meio de cartogramas, os 
resultados de um estudo sobre o bairro onde a escola 
está localizada. Foram colocadas à disposição dos alunos 
duas bases cartográficas com as seguintes escalas: 
cartograma 1 - escala de 1:25.000; cartograma 2 - escala 
de 1:500.000. Considerando que devem ser 
representados, no mapa, ruas, avenidas e outros 
componentes do bairro, os alunos devem utilizar o:  
a) cartograma 1, porque a escala é maior e oferece a 
possibilidade de representação de mais detalhes.  
b) cartograma 2, porque a escala é menor, possibilitando 
trabalhar com mais detalhes.  
c) cartograma 1, porque a escala é menor, sendo ideal para 
trabalhos com pequenas áreas.  
d) cartograma 2, porque a escala é maior, sendo ideal para 
representar mais detalhes de uma determinada área.  
e) Ambos cartogramas apresentam escalas pequenas e 
assim pequenas áreas representadas.  
 
10- UEM) Em um mapa na escala 1:1.000.000, três 
cidades brasileiras são representadas pelos pontos A, B e 
C. A distância do ponto A ao ponto B, localizado a leste de 
A, é 6 cm. Ao norte de A, localiza-se o ponto C, a uma 
distância de 8 cm. Assinale o que for correto.  
01) A distância real entre as cidades representadas pelos 
pontos B e C é 100 km.  
02) A distância real entre as cidades representadas pelos 
pontos A e B é 6 km.  
04) As cidades representadas pelos pontos A e B se 
localizam em zonas climáticas distintas.  
08) Se o clima na cidade em A é subtropical e o clima na 
cidade em C é tropical, então o Trópico de Capricórnio se 
localiza entre essas cidades.  



 

16) As cidades representadas pelos pontos A e C estão 
localizadas entre meridianos distintos. 

 

FUSOS HORÁRIOS 
 
01 Em consequência da grande extensão territorial, da 
posição geográfica e da configuração do seu território, o 
Brasil e’ abrangido por 4 (quatro) fusos horários. Assim, 
quando em São Paulo forem 12 horas, em Manaus e São 
Luís serão, respectivamente: 
a) 12 e 11 horas.  
b) 11 e 12 horas.  
c) 12 e 13 horas.  
d) 13 e 12 horas.  
e) 11 e 13 horas. 
 
02- O sistema de fusos horários foi proposto na 
Conferência Internacional do Meridiano, realizada em 
Washington, em 1884. Cada fuso corresponde a uma 
faixa de 15° entre dois meridianos. O meridiano de 
Greenwich foi escolhido para ser a linha mediana do fuso 
zero. Passando-se o meridiano pela linha mediana de 
cada fuso, enumeram-se 12 fusos para leste e 12 fusos 
para oeste do fuso zero, obtendo-se, assim, os 24 fusos e 
o sistema de zonas de horas. Para cada fuso a leste do 
fuso zero, soma-se 1 hora, e, para cada fuso a oeste do 
fuso zero, subtrai-se 1 hora. A partir da Lei n¡. 
11.662/2008, o Brasil, que fica a oeste de Greenwich e 
tinha quatro fusos, passa a ter somente 3 fusos horários. 
Em relação ao fuso zero, o Brasil abrange os fusos 2, 3 e 
4. Por exemplo, Fernando de Noronha está no fuso 2, o 
estado do Amapá está no fuso 3 e o Acre, no fuso 4. A 
cidade de Pequim, que sediou os XXIX Jogos Olímpicos de 
Verão, fica a leste de Greenwich, no fuso 8. 
Considerando-se que a cerimônia de abertura dos jogos 
tenha ocorrido às 20h08min, no horário de Pequim, do 
dia 8 de agosto de 2008, a que horas os brasileiros que 
moram no estado do Amapá devem ter ligado seus 
televisores para assistir ao início da cerimônia de 
abertura?  
a) 9h08min, do dia 8 de agosto.  
b) 12h08min, do dia 8 de agosto.  
c) 15h08min, do dia 8 de agosto.  
d) 01h08min, do dia 9 de agosto.  
e) 04h08min, do dia 9 de agosto. 

03-Três jovens amigos estão localizados em pontos 
diferentes da Terra: Paulo está a 165° Leste de 
Greenwich; Pedro permanece a 45° a Oeste de Paulo, e 
Clara está a 2° Oeste de Greenwich. Sabendo que no 
Meridiano Inicial são 18 horas do dia 5 de janeiro, a hora 
legal e o dia em que Paulo, Pedro e Clara estão, 
respectivamente, são 
 

 
 
 
04- Os jogos da última Copa do Mundo, realizados na 
Coréia do Sul e no Japão, foram transmitidos no Brasil 
com uma diferença de 12 horas, devido ao fuso horário. 

 
O jogo entre o Brasil e a Turquia, realizado no dia 03 de 
junho de 2002, teve início às 06 horas (horário de Brasília) 
Com base no mapa de fusos horários, podemos afirmar 
que o referido jogo foi visto, respectivamente, por egípcios 
no Cairo, indianos em Bombaim e americanos em Los 
Angeles, às  
a) 13 horas / 02 horas / 23 horas.  
b) 23 horas / 13 horas / 02 horas.  
c) 14 horas / 11 horas / 01 hora.  
d) 11 horas / 14 horas / 01 hora.  
e) 8 horas/10 horas 02 horas.  
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05-(UNESP 2003) Que horas devem marcar os relógios em 
Nova York, que fica no quinto fuso a oeste de Greenwich, 
quando em São Paulo, que fica no terceiro fuso, também 
a oeste, são doze horas, no horário de verão?  
a) Duas horas.  
b) Nove horas.  
c) Treze horas.  
d) Quinze horas.  
e) Dezenove horas.  
 
06-(UEG 2005) Um avião decolou do aeroporto da cidade 
A (45°W) às 7 horas com destino à cidade B (120°W). O 
vôo tem duração de oito horas. Que horas serão na 
cidade B quando o avião pousar?  
a) 11h  
b) 10 h  
c) 9 h  
d) 8 h  
e) 2 h  
 
07. (UFRN 2005) Um grupo de pesquisadores partiu de 
Brasília às 08 horas, rumo à cidade de São Francisco, nos 
Estados Unidos. Sabendo-se que a diferença entre as 
duas cidades é de 05 fusos horários e que o vôo durou 08 
horas, os pesquisadores chegaram a São Francisco às:  
a) 23 horas. 
b) 16 horas.  
c) 13 horas.  
d) 11 horas.  
e)10 horas. 
  
08-(UFRS 2000) Na última etapa de uma competição 
aeronáutica internacional, uma equipe formada pelos 
aviões A e B tem a seguinte tarefa para realizar: o avião A 
deverá sair às 13 horas (hora local) da cidade de Vila dos 
Remédios (Fernando de Noronha-PE), com destino à 
cidade de ManausAM; o avião B somente poderá sair da 
cidade de Vila dos Remédios após a chegada do avião A 
em Manaus. Para realizar esta tarefa, os pilotos 
receberam as seguintes informações técnicas: a cidade de 
Vila dos Remédios está localizada no 1° fuso horário do 
Brasil, a cidade de Manaus está localizada no 3° fuso 
horário do Brasil e o tempo de vôo entre as duas cidades 
tem a duração de 8 horas. Com base no exposto acima, 
assinale a alternativa que contém, respectivamente, o 
horário da chegada do avião A em Manaus e o horário da 
saída do avião B de Vila dos Remédios.  
a) 15h e 17h  
b) 19h e 21h  
c) 21h e 19h  
d) 21h e 22h  

e) 21h e 23h  
 
09- Que horas marcará um relógio na cidade de Rio 
Branco, quando em Brasília e Londres forem, 
respectivamente, 11 e 13 horas?  
a) 11 horas  
b) 8 horas 
 c) 9 horas  
d) 11 horas e 30 min  
e) 10 horas e 30 min  
 
10-(UNESP 2003) Que horas devem marcar os relógios em 
Nova York, que fica no quinto fuso a oeste de Greenwich, 
quando em São Paulo, que fica no terceiro fuso, também 
a oeste, são doze horas, no horário de verão?  
a) Duas horas.  
b) Nove horas.  
c) Treze horas.  
d) Quinze horas.  
e) Dezenove horas.  
 
10-UFJF) O horário de verão foi sugerido por Benjamin 
Franklin, em 1784. Atualmente é adotado por vários 
países, inclusive o Brasil. Com relação à adoção do 
horário de verão no Brasil, marque a alternativa 
INCORRETA:  
(A) Para a maior parte dos estados das regiões Norte e 
Nordeste a adoção do horário de verão é ineficiente 
devido à proximidade da linha do equador.  
(B) A adoção do horário de verão promove economia no 
consumo de combustíveis.  
(C) O horário de verão proporciona a redistribuição dos 
horários em que a energia é mais consumida, evitando os 
blackouts.  
(D) Para evitar transtornos à população, ele é fixado 
somente no período e nas regiões em que o Sol nasce 
antes das 6h30min. 
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CURVAS DE NÍVEL 

 
01-(UFU-2006) O mapa topográfico contém informações 
de relevo, codificadas em curvas de nível, dispostas de 
forma mais ou menos concêntricas, conforme a 

representação cartográfica abaixo. 
 

 
A partir das informações contidas na figura, é possível 
afirmar que no local assinalado pela letra A temos:  
a) uma depressão.  
b) as maiores altitudes.  
c) uma depressão e um lago.  
d) um rio.  
e) Nenhuma das alternativas  
 
02- (Ufpr 2000) Considerando a figura a seguir, que 
representa esquematicamente uma região da superfície 
terrestre por meio de curvas de nível e onde estão 
situadas as localidades x e y, é correto afirmar: 
 

 
(01) A área que está representada é uma planície em que o 
desnível topográfico não ultrapassa 100 metros.  
(02) Os pontos mais baixos da área representada na figura 
estão na porção norte.  
(04) As altitudes máximas da área estão representadas 
pela curva de nível de 1.000 metros.  
(08) Entre as localidades x e y existem duas elevações, 
separadas por uma área mais baixa com altitude inferior a 
600 metros.  

(16) As curvas de nível, além de representar os desníveis, 
permitem também inferir as formas de relevo do terreno.  
 
03- Observe a curva de nível abaixo 
 

 
 



 

  
 
 

07-Estas representações são anamorfoses geográficas. 
Uma anamorfose geográfica representa a superfície dos 
países em áreas proporcionais a uma determinada 
quantidade.  

 
 
 
As anamorfoses apresentadas representam, 
respectivamente:  
a) número de turistas recebidos e produto nacional bruto.  
b) produto nacional bruto e população.  
c) população e número de turistas recebidos.  
d) população ativa na agricultura e produto nacional 
bruto.  
e) população e população ativa na agricultura.  
 
08-(Ufpr) Com base na carta esquemática a seguir, pode-
se afirmar que: 

 
 
 



 

 
(01) A ocupação humana ocorre na porção mais baixa da 
região.  
02) Caso ocorra vento de NO, o povoado ficará abrigado 
por estar situado na encosta do morro Azul.  
04) De acordo com as coordenadas geográficas 
representadas na carta, a região localiza-se no hemisfério 
austral.  
08) Tanto o povoado como a área de plantação de arroz 
estão localizados na margem direita do rio Verde.  
16) O relevo representado a oeste do rio Verde é mais 
acidentado que o da porção leste.  
 
09-(FRB) Sobre a cartografia e a sua importância na 
atualidade, é correto afirmar:  
a) A Terra, devido ao seu formato, pode ser representada 
em folha de papel (mapa) sem apresentar distorções.  
b) A curva de nível constitui uma linha imaginária do 
terreno, em que todos os pontos de referida linha têm a 
mesma altitude.  
c) Os meridianos são círculos máximos que, em 
conseqüência, cortam a Terra em duas partes iguais de 
pólo a pólo, sendo o Equador seu ponto de origem. 
d) A projeção de Mercator, a mais utilizada, é aquela que 
contempla os países de uma forma mais aproximada da 
realidade.  
e) A projeção de Peters, entrou em desuso, porque, entre 
todas as projeções, é a que apresenta mais distorções nas 
áreas representadas.  
 
10-(UFPE-PE) Observe o gráfico a seguir e assinale o item 
que indica uma falha de representação. 

 
a) As curvas de nível apresentam eqüidistância de 20 m.  
b) A aproximação das curvas de nível indica maior 
declividade do terreno.  
c) A curva de 200 m representa o ponto mais elevado do 

relevo.  
d) Cada curva de nível é formada por pontos de idêntica 
cota altimétrica.  
e) A partir de um conjunto de curvas de nível, pode-se 
obter um perfil topográfico 
 
 

 
 

GEOLOGIA 
01-(UFAM) O texto abaixo é formado por trechos da obra 
de ficção cientifica,Viagem ao Centro da Terra (1864), do 
escritor francês Júlio Verne, que narra as aventuras e 
mistérios pelo interior do planeta. Toda a história do 
período hulheiro estava inscrita naquelas paredes 
escuras, e um geólogo poderia acompanhar com 
facilidade as diversas fases. Os leitos de carvão eram 
separados por extratos de grés ou de argila compactos e 
como que esmagados pelas camadas superiores. Nessa 
era do mundo que precedeu a era secundária, a Terra foi 
recoberta por uma vegetação compacta em virtude do 
calor tropical e da umidade persistente. Uma atmosfera 
de vapores envolvia todo o globo, escondendo ainda os 
raios do sol. O texto refere-se ao Período Carbonífero que 
aconteceu aproximadamente entre 360 a 286 milhões de 
anos durante a Era:  
a) Mesozóica  
b) Cenozóica  
c) Proterozóica  
d) Paleozóica  
e) Pré-cambriana  
 
02-(UFRO) Sobre as eras geológicas, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s):  
01) Foi na Era Cenozoica que surgiu as primeiras espécies 
de vida. Dentre elas temos as algas e as bactérias. 
 02) O homem apareceu na superfície da terra na era 
Cenozoica, no Quaternário, em um período interglacial. 
04) Na Era mesozoica temos a separação dos continentes, 
bem como o surgimento do carvão mineral.  
08 ) Na era Paleozoica, ocorreu o desenvolvimento dos 
peixes e da vegetação, as grandes florestas.  
16) A Era Paleozoica temos o surgimento do Petróleo. Este 
é formado por hidrocarbonetos, sendo hoje a principal 
fonte de energia.  
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03- O relevo terrestre, conjunto de formas apresentadas 
pela litosfera, "[...] é fruto da atuação de duas forças 
opostas - a endógena (interna) e a exógena (externa)". 
Sobre os processos endógenos ativos de estruturação do 
relevo, pode-se afirmar que:  
I - os movimentos epirogenéticos são responsáveis por 
falhamentos na crosta terrestre.  
II - os abalos sísmicos são provocados por processos de 
lixiviação e laterização do solo.  
III - os dobramentos são resultantes de pressões 
horizontais em estruturas rochosas.  
IV - os vulcanismos são mais comuns em áreas de contato 
entre as placas tectônicas. Quanto às afirmações acima, 
são verdadeiras apenas: 
 
a) I, II e IV.  
b) I, II e III. 
 c) II, III e IV.  
d) I, III e IV.  
e) II e III  
 
04-Verifique a figura a seguir e identifique as camadas da 
Terra que ela representa e, na sequência, identifique qual 
das alternativas traz a associação correta dessas camadas 
 

 
 
a) I - Núcleo interno, II - Núcleo externo, III - Manto e IV - 
Crosta.  
b) I - Núcleo interno, II - Manto, III - Núcleo externo e IV - 
Crosta.  
c) I - Crosta, II - Núcleo externo, III - Manto e IV - Núcleo 
interno.  
d) I - Núcleo externo, II - Núcleo interno, III - Manto e IV - 
Crosta.  
e) I - Crosta, II - Manto, III - Núcleo externo e IV - Núcleo 
Interno. 
 
05-Sobre a estrutura da Terra e a sua composição, 
assinale o que for correto. 
 01) A camada sólida e externa da Terra é chamada de 
litosfera ou crosta terrestre. Subdivide-se em Sial e Sima.  
02) O Sial corresponde à camada externa da crosta. Nessa 

camada, o silício e o alumínio são os principais minerais 
presentes.  
04) O Sima corresponde à camada interna da crosta. Nessa 
camada, predominam as lavas vulcânicas, sendo o silício e 
a magnetita os principais minerais presentes.  
08) O Nife corresponde ao núcleo da Terra, formado por 
minerais pesados, com destaque para o níquel, o chumbo 
e o mercúrio.  
16) Os principais recursos minerais inorgânicos 
encontramse no subsolo, isto é, na camada imediatamente 

inferior à crosta externa. 

 
06-UEL) As grandes cadeias de montanhas, como os Alpes 
ou o Himalaia, tiveram origem  
a) na era Mesozóica, quando da fragmentação do antigo 
continente de Gondwana. 
b) no Pré-Cambriano, em virtude dos grandes falhamentos 
ocorridos na crosta terrestre.  
c) no Paleozóico, quando os continentes começaram a 
tomar as formas atuais.  
d) há mais de 190 milhões de anos, em conseqüência da 
movimentação do NIFE, a camada mais interna da Terra.  
e) Na era cenozoica graças à movimentação das placas 
tectônicas. 
 
 07-(UFPE) O estudo das ondas sísmicas e dos campos 
magnéticos permitiu o descobrimento e a caracterização 
de três importantes camadas internas da Terra: a 
Litosfera, o Manto e o Núcleo. Com relação a esse tema, 
estão corretas as afirmações abaixo:  
(01) O Manto envolve o Núcleo terrestre, ocupa a maior 
parte do volume do planeta e se comporta como um fluido 
que se move lentamente.  
(02) A Crosta Oceânica, uma porção da Litosfera, é 
composta fundamentalmente por rochas graníticas e não 
apresenta, em suas camadas inferiores, rochas basálticas.  
(04) Sob a Litosfera existe uma camada de rocha menos 
rígida, conhecida como Astenosfera; trata-se de uma zona 
de baixa velocidade sobre a qual "flutuam" as placas 
litosféricas.  
(08) O Núcleo é formado basicamente por níquel e 
alumínio; essa camada, que produz o campo magnético do 
planeta, apresenta elevadas temperaturas. 
 (16) A Litosfera acha-se dividida em blocos mais ou menos 
rígidos designados como "placas"; essas placas são 
deslocadas por correntes de convecção que se formam no 
Manto. 
 08-Unifesp) Na última década, várias pesquisas na África 
e na América do Sul confirmaram a hipótese de que elas 
formavam um continente no passado. Assinale a 
alternativa que identifica corretamente a era geológica 
em que a separação ocorreu e o nome do novo 



 

continente que ela gerou.  
a) Cenozóica; Pangéia.  
b) Mesozóica; Gondwana.  
c) Pré-Cambriano; Gondwana.  
d) Paleozóica; Pangéia.  
e) Quaternário; Gondwana.  
09-(UEPG-ADAP.) Com relação à constituição interna da 
Terra, suas camadas e características gerais, assinale o 
que for correto.  
01) A crosta sólida ou litosfera é a fina camada superficial.  
02) O núcleo interno, constituído principalmente de ferro 
e níquel, encontra-se em estado sólido devido às altas 
pressões ali reinantes.  
04) A camada sólida e externa da Terra é chamada de 
litosfera ou crosta terrestre. Subdivide-se em Sial e Sima.  
08) A astenosfera, porção do manto dotada de 
plasticidade, é a sede das correntes de convecção que 
movimentam as placas litosféricas.  
16) A Camada mais interna do planeta chama-se núcleo e 
é formado por Sial e Nife.  
10-UDESC - Assinale a alternativa que contenha os 
agentes endogenos, formadores do relevo.  
A- Tectonismo e intemperismo  
B-Vulcanismo e abálos sísmicos  
C- Intemperismo e abálos sísmicos  
D- Tectonismo e deslizamentos  
E- Deslizamentos e Vulcanismo 
 

 

GEOLOGIA II 

 

 

 
3-Assinale a alternativa verdadeira sobre a formação de 
um tsunami semelhante ao que atingiu o sudeste asiático 
ao final de 2004: 
a) A origem do fenômeno está associada a eventos de 
ordem tectônica.  
b) A formação de tufões acentuados e áreas de alta 
pressão atmosférica geram tal fenômeno.  
c) A formação de tsunamis está necessariamente associada 
ao fundo coralígeno do Oceano Índico.  
d) O efeito do aquecimento global é o responsável 
principal pela ocorrência acima do normal desse tipo de 
tsunamis nos últimos anos.  
e) O derretimento de geleiras na região do Oceano Índico 
é a responsável pelo fenômeno indicado na gravura. 
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6-Questão O bloco diagrama representa o processo 
de formação de um fenômeno natural de grande 
magnitude, decorrente da movimentação de placas 
tectônicas 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

RELEVO BRASILEIRO 
 
01-O relevo corresponde às formas assumidas pelo 
terreno após serem moldadas pela atuação de agentes 
internos e externos sobre a crosta terrestre. Sobre o 
relevo brasileiro, é correto afirmar:  
(01) Nunca houve atividade vulcânica no território 
brasileiro, considerando que não há nenhum vulcão em 
atividade.  

(02) Apresenta escudos cristalinos de formações rochosas 
antigas datadas do Pré-cambriano.  
(04) Em decorrência da pouca diversidade de formação 
geológica do território brasileiro, há um predomínio de 
planaltos e planícies.  
(08) Há pouca incidência de processos erosivos, 
considerando que o relevo brasileiro é, em sua maioria, de 
formação geológica antiga.  
(16) A distância do território brasileiro dos limites da Placa 
Tectônica Sul-Americana garante-lhe maior estabilidade 
geológica. 
 
02- Observe a imagem e responda: 
 

 
 
I-A classificação do relevo brasileiro, de Aziz Ab Saber, 
levou em consideração os processos morfoclimáticos 
responsáveis pela dinâmica atual e pretérita do relevo; o 
título da sua classificação é Domínios Morfoclimáticos do 
Brasil.  
II. As principais planícies do Brasil, evidenciadas na 
classificação de Aziz Ab Saber, são a Amazônica, a do 
Pantanal e a Costeira.  
III. A classificação do relevo brasileiro, de Aroldo de 
Azevedo, divide o país em duas unidades. As bacias 
sedimentares e os dobramentos modernos. Serviu de 
referência para a classificação de Ab Saber. IV. O Planalto 
das Guianas consiste na principal região de nascente dos 
rios afluentes da margem direita do rio Amazonas, que vão 
desaguar na Ilha de Marajó Estão corretas: 
 
a) apenas I e II  
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b) apenas II e III  
c) apenas III e IV  
d) apenas I e IV  
e) todas as assertivas 
03-(UNG) Sobre o relevo brasileiro assinale a(s) 
alternativa(s) Correta(s):  
01-Os pontos mais altos do Brasil ficam no Planalto das 
Guianas, em Destaque para o Pico da Neblina na Serra do 
Imeri no Estado do Amazonas com aproximadamente 2996 
m.  
02-A maior planície brasileira é a Amazônica formada pelo 
processo de erosão aluvial. 04-O Planalto Central Brasileiro 
é formado por planícies e planaltos arredondados. 08- O 
Extremo sul do país é formado principalmente por colinas 
e serras. Temos nessa área formação vulcânica, dando 
origem a um solo muito fértil. 16- O Planalto Nordestino 
(Borborema) é um dos principais fatores pela presença de 
um clima semiárido em todo nordeste brasileiro.  
04- (ENEM 2017) A destruição, o transporte e a deposição 
de pequenos fragmentos rochosos dependem da direção 
e intensidade com que este agente atua na superfície 
terrestre, sobretudo em regiões áridas e semiáridas, com 
pouca presença de vegetação. É nesse ambiente que se 
verifica o constante trabalho de formação, destruição e 
reconstrução de elevações de areia que recebem o nome 
de dunas. A modelagem do relevo apresentado relaciona-
se ao processo de erosão decorrente da ação  
A) Glacial  
B) Fluvial  
C) Eólica  
D)Marinha 
 E) Pluvial  
05-Em relação ao relevo do Brasil, podemos afirmar:  
(01) as bacias sedimentares correspondem a 64% do 
território nacional, constituindo grandes bacias, como a 
Amazônica e a do Pantanal Mato-grossense;  
(02) o relevo brasileiro apresenta modestas altitudes, já 
que a quase totalidade de nossas terras possui menos de 
1.000 metros;  
(04) o planalto Nordestino é uma região de baixas 
altitudes, em que se alternam elevações cristalinas, como 
as da Borborema esse relevo exerce pouca influência na 
região;  
(08) as planícies no Brasil são formadas nas eras mais 
antigas. Principalmente na era pre cambriana.  
(16) o planalto Meridional, situado nas terras banhadas 
pelos rios Paraná e Uruguai, é dominado por terrenos 
sedimentares recobertos parcialmente por derrames 
basálticos.  
06- Da ação de solapamento realizada pelas ondas do 
mar na costa brasileira resulta uma forma de relevo 
escarpado, que se apresenta, geralmente, mais vertical 

nas formações sedimentares que nas cristalinas. São  
a) os tômbolos. 
 b) os "pães-de-açúcar".  
c) as falésias.  
d) os canyons.  
e) os fjords 
07-Observando o mapa a seguir, a parte hachurada indica 
o Planalto 

 
a) Central, de formação essencialmente sedimentar.  
b) Atlântico, destacando a formação de chapadas e serras 
cristalinas. 
c) Meridional, compondo o relevo de cuestas.  
d) Central, formado de planaltos cristalinos e chapadões 
sedimentares.  
e) Meridional, caracterizado por grande número de rios, 
com grandes quedas d água. 
 

 



 

d) restinga, constituída a partir de processos de erosão 
eólica, que formam costas íngremes.  
09-Todas as alternativas apresentam características do 
Pantanal Mato-grossense, EXCETO  
a) É constituído por formas de relevo antigas, erodidas e, 
consequentemente, de baixas altitudes.  
b) É dominado por um clima quente com alternância de 
uma estação seca e outra de chuvas concentradas.  
c) É drenado por rios meandrantes, lentos, responsáveis 
por enchentes e alimentação de numerosas baías.  
d) É revestido por uma vegetação diversificada, complexa, 
em grande parte favorável à pecuária bovina.  
e) É uma região bem individualizada e diferenciada no 
contexto do Centro-Oeste brasileiro.  
10-Sobre as formas de relevo existentes na superfície 
terrestre, assinale a alternativa INCORRETA:  
a) Os planaltos são mais elevados que as planícies e menos 
do que as montanhas. Podem apresentar composições 
cristalinas, sedimentares e basálticas.  
b) A depressão, quando abaixo do nível do mar, é chamada 
de absoluta, mas acima do nível do mar e abaixo da região 
de entorno, é chamada de relativa.  
c) Nas planícies, o processo de erosão não é muito 
acentuado, havendo uma deposição de sedimentos em 
menor grau em comparação com as demais formas de 
relevo.  
d) As cadeias montanhosas encontram-se, geralmente, nas 
mais recentes formações geológicas 
 

 
 

SOLOS 
 
 
01-Os solos amazônicos, nos quais está sustentada a 
densa floresta equatorial úmida, podem ser 
caracterizados pela  
a) grande profundidade, permitindo a sustentação 
prolongada da vegetação nativa e das culturas que a 
substituem.  
b) grande fertilidade, relacionada aos nutrientes 
originários dos sedimentos trazidos pelos rios.  
c) grande fragilidade, relacionada a sua pouca espessura e 
dependência da camada de material orgânico proveniente 
de plantas.  
d) baixa acidez, facilitando a adaptação de projetos de 

reflorestamento à medida que certas áreas vão sendo 
devastadas.  
e) baixa produtividade, gerando espécies nativas pouco 
aproveitáveis comercialmente, bem como a rotatividade 
de outros cultivos.  
02-O esquema a seguir mostra o ciclo de nutrientes que 
vai do horizonte superficial do solo até a copa das árvores 
na floresta amazônica. 
 

 
reflorestamento com seringueiras e castanheiras para 

formar uma floresta uniforme mais produtiva, com 

posterior fertilização química do solo e a consequente 

valorização das reservas extrativistas.  

d) A derrubada da floresta próxima aos centros 

urbanos visando à formação de áreas de pastagens, 

com o objetivo não só de abastecimento local mas 

também de uma primeira fertilização do solo com 

adubos naturais, pois se trata de uma região de solos 

lateríticos.  

e) A derrubada da floresta mais densa, que é aquela 
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encontrada junto às várzeas, para permitir maior vazão 

dos rios e a consequente deposição de solos 

aluvionais, mais ricos em nutrientes. 
 

 

 
05-Tratando-se do ambiente nordestino e das condições 
do uso e ocupação do solo, é verdadeiro afirmar que:  
(01) a escassez de água subterrânea só se verifica nas 
áreas de chapadas sedimentares, onde se pratica uma 
agricultura intensiva e de exportação;  
(02) as serras úmidas cristalinas têm relevos acidentados 
que configuram problemas para a ocupação agrícola e 
degradação dos solos;  
(04) as depressões sertanejas se desenvolvem de modo 

preponderante, em terrenos do embasamento cristalino, 
comportando grande diversidade de lavouras e uma 
pecuária semi-intensiva;  
(08) as áreas litorâneas são submetidas à influência 
predominante dos processos de acumulação sedimentos e 
têm sido fortemente impactadas pela especulação e pelo 
turismo;  
(16) o potencial erosivo das serras úmidas, devastadas de 
modo indisciplinado, tem sido consideravelmente 
ampliado, com reflexos na diminuição da produção 
agrícola 
 

06- Com base nos conhecimentos sobre formação e 
composição dos solos, pode-se afirmar:  
(01) Os solos azonais têm sua gênese associada ao 
processo de intemperismo.  
(02) Os solos podzólicos possuem baixa fertilidade e 
modificam-se constantemente pela ação das enxurradas.  
(04) Os solos de terra roxa são desenvolvidos em regiões 
temperadas, a partir da desagregação de rochas 
magmáticas.  
(08) Nas áreas de elevado índice pluviométrico, com 
chuvas bem distribuídas durante o ano, o processo de 
lixiviação do solo é intenso. 
 (16) Os solos das regiões tropicais apresentam alto nível 
de decomposição química, devido ao processo de 
intemperismo.  
 
07-A Ecologia presta muita atenção aos solos, pois estes 
são a base de todo o ecossistema pousado sobre eles. No 
Brasil, temos solos de boa fertilidade que permitem 
grande aproveitamento agrícola. Sobre os solos 
brasileiros, a afirmação INCORRETA é:  
a) A decomposição e desagregação das rochas no seu local 
de origem formam os solos eluviais.  
b) A terra roxa é encontrada principalmente no Planalto 
Meridional Brasileiro.  
c) O massapé, solo escuro riquíssimo em matéria orgânica, 
é encontrado no Nordeste e sua utilização é histórica no 
cultivo da cana-de-açúcar em épocas coloniais.  
d) No Centro-Sul do país, observa-se presença do solo 
denominado salmourão.  
e) O massapé e a terra roxa, quanto a sua origem podem 
ser classificados como solos aluviais. 
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RESERVAS MINERAIS 

 

 

 
c) Na Bacia do Paraná, encontram-se as maiores reservas 
de manganês no Brasil, associadas também a reservas de 
ouro e prata.  
d) No Maciço de Urucum, no Mato Grosso, as reservas de 
ferro e manganês situam-se em áreas sedimentares.  
e) O clima semiárido encontrado no Nordeste é o 
responsável pela ausência de grandes reservas de minerais 
metálicos.  
04-(Cesgranrio 98) A existência de grandes jazidas 
minerais, como as de ferro e manganês no Quadrilátero 
Ferrífero (MG) e na Serra dos Carajás (PA), pode ser 
explicada por processos geológicos ligados à:  
a) predominância de bacias sedimentares que facilitam os 
depósitos de minerais mais pesados. 
 b) existência de escudos cristalinos, de formação recente, 
os quais contêm ouro e bauxita, além de ferro e 
manganês.  
c) concentração de dobramentos modernos, formados na 
Era Cenozóica, tanto no Pará como em Minas Gerais.  
d) ocorrência de terrenos muito antigos, do Arqueozóico e 
Proterozóico, favorecendo a concentração desses 
minérios.  
e) formação de amplas áreas sedimentares muito antigas, 
onde se concentram, predominantemente, jazidas de 
ferro.  
05-Considere os textos que seguem.  
I. "As reservas brasileiras estão entre as maiores do mundo 
com, aproximadamente, 4 bilhões de toneladas. Este 
minério tem larga utilização industrial desde a fabricação 
de utensílios domésticos até a indústria aeronáutica."  
II. "Trata-se de um minério vital para a indústria 
siderúrgica, pois funciona como agente desoxidante e 
como liga, aumentando o limite de elasticidade do aço. As 
reservas brasileiras giram em torno de 160 milhões de 
toneladas."  
Os textos referem-se, respectivamente, aos minérios de  
a) alumínio e chumbo.  
b) cobre e alumínio.  
c) manganês e estanho.  
d) chumbo e estanho.  
e) alumínio e manganês  

 
06-Até alguns anos atrás, a maior parte da modesta 
produção do país era obtida em Minas Gerais, onde a 
exploração é feita de modo empresarial e com técnicas 
modernas. Nos últimos anos, porém, foram encontradas 
algumas jazidas na Amazônia. Com isso, o Pará tornou-se 
o maior produtor nacional notadamente através das 
jazidas da Serra Pelada, localizada no sul do Estado. 

 

 



 

Estamos falando de:  

a) níquel  

b) ouro  

c) zinco  

d) chumbo  

e) cobre  

 
07-Importantes áreas de ocorrência deste minério se 
encontram em Poços de Caldas, mas as suas maiores 
jazidas se localizam no vale do rio Trombetas, na 
Amazônia. Trata-se:  
a) do carvão.  
b) da cassiterita.  
c) da bauxita.  
d) do manganês. 
e) do ferro  
 
08-Assinale a alternativa INCORRETA sobre a produção 
mineral brasileira.  
a) A energia produzida por Tucuruí permite a produção de 
alumínio no vale do rio Trombetas.  
b). Os portos de Vitória e Tubarão escoam a produção 
mineral do Quadrilátero Ferrífero.  
c) O maciço de Urucum é pouco explorado, em virtude da 
baixa concentração industrial da região.  
d) O projeto Carajás praticamente dispensou obras de 
infraestrutura, por encontrar-se em área já servida.  
e) A serra do Navio, no Amapá, destaca-se na produção de 
manganês, exportado principalmente para os Estados 
Unidos.  
 
09-Com relação às grandes unidades geológicas, o Brasil 
está inteiramente inserido na plataforma sul-americana, 
que exibe dois vastos conjuntos de escudos ou maciços 
cristalinos, de origem pré-cambriana, envolvidos por 
extensas bacias sedimentares fanerozóicas. As riquezas 
minerais do território brasileiro são imensas, porém, 
pouco conhecidas. Quanto à localização e à exploração 
econômica dessas riquezas, é possível afirmar que  
(01) as jazidas de minerais metálicos, como ferro, bauxita, 
cassiterita e manganês, localizam-se no embasamento 
cristalino, e sua exploração exige grandes intervenções no 
ambiente natural.  
(02) a ocorrência de pedras preciosas está relacionada às 
formações sedimentares mesozóicas. Na exploração dessas 
pedras, utiliza-se de tecnologia avançada, além de pessoal 
altamente qualificado.  
(04) as principais reservas petrolíferas do Brasil 
encontramse nas bacias sedimentares mesocenozóicas 
submersas no oceano, o que exige o desenvolvimento de 
uma tecnologia adequada à exploração em grandes 
profundidades.  

(08) a existência dos minerais mais nobres está associada 
às áreas dos dobramentos antigos cinturões orogênicos 
pré-cambrianos, e sua exploração é feita por garimpagem 
mecânica  
(16) O ferro e o manganês brasileiros são de baixa 
qualidade, sendo este o principal motivo para o baixo 
preço pago pelos países importadores.  
 
10-Em relação ao manganês no Brasil, considere os 
seguintes itens:  
1 - Projeto Grande Carajás - Estado do Amazonas  
2 - Maciço de Urucum - Mato Grosso do Sul  
3 - Serra do Navio - Estado do Amapá  
4 - Vale do rio Trombetas - Estado do Amazonas  
5 - Porto de Vitória - Espírito Santo  
6 - Terrenos proterozóicos  
7 - Terrenos arqueozóicos  
Os itens corretos são:  
a) 1, 4 e 6  
b) 3, 4 e 7  
c) 2, 3 e 6  
d) 4, 5 e 6  
e) 1, 3 e 5 

 

 

 

 

 

 

CLIMA 
 

 
01-É a camada da atmosfera mais próxima da superfície 
terrestre, com uma altitude que varia até 12 e 18 km. 
Nela se concentra cerca de 80% dos gases atmosféricos. 
Estamos falando da:  
a) Troposfera  
b) Ionosfera  
c) Mesosfera  
d) Estratosfera  
e) Biosfera  
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02-ENEM - A adaptação dos integrantes da seleção 
brasileira de futebol à altitude de La Paz foi muito 
comentada em 1995, por ocasião de um torneio, como 
pode ser lido no seguinte texto: “A seleção brasileira 
embarca hoje para La Paz, capital da Bolívia, situada a 
3.700 metros de altitude, onde disputará o torneio 
Interamérica. A adaptação deverá ocorrer em um prazo 
de 10 dias, aproximadamente. O organismo humano, em 
atitudes elevadas, necessita desse tempo para se adaptar, 
evitando-se, assim, risco de um colapso circulatório”. 
(Fonte: Placar, edição fev.1995.) A adaptação da equipe 
foi necessária principalmente porque a atmosfera de La 
Paz, quando comparada à das cidades brasileiras, 
apresenta: 
 a) menor pressão e menor concentração de oxigênio.  
b) maior pressão e maior quantidade de oxigênio.  
c) maior pressão e maior concentração de gás carbônico  
d) menor pressão e maior temperatura.  
e) maior pressão e menor temperatura.  
 
03-(UDESC/2008 – A atmosfera possui três principais 
camadas: a ionosfera, a estratosfera e a troposfera. Sobre 
a atmosfera, assinale a alternativa INCORRETA: 
 a) O ozônio encontra-se na estratosfera. 
b) A troposfera é uma camada muito importante, pois é 
com ela que os habitantes da Terra estão 
permanentemente em contato; é nela que se formam os 
ventos, as nuvens e a chuva.  
c) O oxigênio existe em menor quantidade nos lugares 
mais altos. Pode-se, então, dizer que a atmosfera não é 
homogênea.  
d) O ar, ao contrário da terra e da água, não transforma a 
energia solar em calor. Por isso, os raios solares 
atravessam a atmosfera sem aquecê-la e incidem sobre a 
superfície da Terra. Aí o calor é produzido e se irradia pela 
atmosfera. Por isso, os lugares mais baixos são mais 
quentes que aqueles que ficam em altitudes mais 
elevadas.  
e) na troposfera, os gases que predominam são nitrogênio, 
gás carbônico, oxigênio e gás natural.  
 
04-Uma área de praia, a brisa marítima é uma 
consequência da diferença no tempo de aquecimento do 
solo e da água, apesar de ambos estarem submetidos às 
mesmas condições de irradiação solar. No local (solo) que 
se aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente e 
sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando o 
deslocamento do ar da superfície que está mais fria 
(mar). 
 
 

 

 
05-Sobre o clima mundial, os fatores e os processos que o 
condicionam, assinale a alternativa INCORRETA.  
I. A latitude influencia na distribuição espacial das 
temperaturas. Dessa forma, quanto maior for latitude, 
menores serão as temperaturas. 
 II. A pressão atmosférica varia em função da altitude e da 
temperatura. Assim, quanto maior for a altitude, menor 
será a pressão atmosférica e quanto mais alta a 
temperatura, menor será a pressão.  
III. O planeta Terra é aquecido uniformemente, tanto ao 
longo da sua superfície quanto ao longo do tempo (anos), 
e isto condiciona a circulação atmosférica com a produção 
de centros de alta e de baixa pressão, que se alteram 



 

continuadamente. IV. Dependendo das condições locais, a 
precipitação pode ocorrer na forma de chuva, granizo ou 
neve e está relacionada, principalmente, à umidade 
atmosférica. V. A diferença entre as temperaturas máxima 
e mínima é maior no interior dos continentes e a 
continentalidade exerce grande influência sobre essa 
amplitude térmica.  
 
a) Estão incorretas as afirmativas I, III e V. 
b) Estão incorretas as afirmativas II, IV.  
c) Estão incorretas as alternativas I, IV e V. 
 d) Apenas a afirmativa III está incorreta.  
e) Todas as afirmativas estão incorretas.  
 
06-Durante o dia, o ar próximo à areia da praia se aquece 
mais rapidamente do que o ar próximo à superfície do 
mar. Desta forma o ar aquecido do continente sobe e o ar 
mais frio do mar desloca-se para o continente, formando 
a brisa marítima. À noite, o ar sobre o oceano permanece 
aquecido mais tempo do que o ar sobre o continente, e o 
processo se inverte. Ocorre então a brisa terrestre. 
 

 

 
 

Dentre as alternativas a seguir, indique a que explica, 
corretamente, o fenômeno apresentado.  
a) É um exemplo de convecção térmica e ocorre pelo fato 
de a água ter um calor específico maior do que a areia. 
Desta forma, a temperatura da areia se altera mais 
rapidamente.  
b) É um exemplo de condução térmica e ocorre pelo fato 
de a areia e a água serem bons condutores térmicos. Desta 
forma, o calor se dissipa rapidamente.  
c) É um exemplo de irradiação térmica e ocorre pelo fato 
de a areia e a água serem bons condutores térmicos. Desta 
forma, o calor se dissipa rapidamente.  
d) É um exemplo de convecção térmica e ocorre pelo fato 
de a água ter um calor específico menor do que a areia. 
Desta forma, a temperatura da areia se altera mais 

rapidamente.  
e) É um processo de estabelecimento do equilíbrio térmico 
e ocorre pelo fato de a água ter uma capacidade térmica 
desprezível.  
 
07-Foi da junção de duas palavras gregas, Atmós (vapor) 
e Sphaîra (esfera), que surgiu o nome dado a estrutura de 
gás que envolve um satélite ou planeta: a Atmosfera. Em 
tempos de aquecimento global, passou a ser mais 
estudada, mais valorizada no meio acadêmico, pois é 
nela que diversos fenômenos relacionados aos distúrbios 
climáticos atuais ocorrem. No nosso planeta, ela é 
formada por diversas camadas e, em sua porção mais 
densa, chega a até 800 quilômetros de altitude a partir 
do nível do mar. É tida como irrisória, se considerarmos o 
tamanho do globo terrestre, que mede 
aproximadamente 12,8 mil quilômetros de diâmetro. A 
respeito das camadas que compõem a atmosfera 
terrestre, considere as afirmações I, II, III e IV.  
I. A Troposfera é a camada mais baixa da atmosfera e, é 
nela, que os principais fenômenos meteorológicos 
ocorrem, tais como tempestades, chuvas, precipitações de 
neve ou granizo e formação de geadas.  
II. A camada de ozônio (O3) concentra-se na Termosfera. 
Formada a cerca de 400 milhões de anos, protege a Terra 
dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol, nocivos à vida. 
Porém sabemos que, devido à emissão crescente de CO2 
pelas sociedades modernas, abriram-se buracos enormes 
nessa camada, permitindo a entrada de tais raios.  
III. A Mesosfera se estende da Estratosfera a até 
aproximadamente 80 quilômetros acima do nível do mar. É 
a faixa mais fria, porque nela não há nuvens nem gases 
capazes de absorver a energia do Sol. A temperatura varia 
de -5°C a -95°C.  
IV. O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém o 
planeta aquecido nos limites de temperatura necessários 
para a manutenção da vida. Nos últimos dois séculos, vem 
aumentando, na camada atmosférica que recobre a Terra, 
a concentração de dióxido de carbono, do metano, do 
óxido nitroso e de outros gases. Esse aumento anormal 
provoca a aceleração do aquecimento global. 
Estão corretas  
a) I e II, apenas.  
b) I, II e III, apenas.  
c) II, III e IV, apenas.  
d) I, III e IV, apenas.  
e) I, II, III e IV.  
 
08-Com base na figura, aponte a alternativa correta: 

 



 

 
a) A massa de ar úmido (1), deslocando-se em direção ao 
continente, aumenta sua temperatura ao passar sobre a 
corrente de Humboldt, retardando as chuvas.  
b) A corrente fria de Humboldt, no Hemisfério Sul, causa 
queda da temperatura nas áreas litorâneas (2). Isso 
provoca condensação e precipitação. Ao chegar ao 
continente, a massa de ar se torna seca (3). 
c) Quando a massa de ar úmido (1) se desloca para o 
continente, refria-se ao passar sobre a corrente de 
Humboldt, atrasando o processo de precipitação e 
chegando ao continente como massa de ar seco (3).  
d) Ao chegar ao continente, as massas de ar estão quente 
es e úmidas e originam desertos, como o de Atacama 
(Chile) e o da Califórnia (Estados Unidos).  
e) A corrente do Golfo, por ser quente, impede o 
congelamento do Mar do Norte e ameniza os rigores 
climáticos do inverno na porção ocidental da Europa. Já a 
corrente de Humboldt causa queda da temperatura em 
áreas litorâneas, diminuindo o processo de condensação 
do ar e de chuvas no oceano. 
 
09- Com auxílio da figura, pode-se concluir que:  

 
a) Áreas frias (ou de alta pressão), como as polares e as 
subtropicais, são dispersoras de massas de ar e ventos e 
recebem o nome de áreas ciclonais.  
b) As áreas quentes ou de baixa pressão atmosférica, como 
as equatoriais, são receptoras de massas de ar e ventos 

que recebem o nome de áreas ciclonais.  
c) O ar aquecido das zonas de baixas latitudes próximas ao 
equador se expande, torna-se leve e sobe (ascende), 
criando uma área de alta pressão ou ciclonal.  
d) Os movimentos do ar (massas de ar e ventos) resultam 
da distribuição homogênea de energia solar nas zonas de 
baixas, médias e altas latitudes. 
e) A diferença de temperatura do ar atmosférico exerce 
uma função muito importante na formação de áreas de 
baixa e alta pressão atmosférica, porém não interfere no 
movimento das massas de ar e dos ventos.  
 
10-O clima corresponde ao comportamento do tempo 
atmosférico durante um longo período. Com relação ao 
clima, analise as afirmativas e assinale a opção correta.  
I. São fatores climáticos a latitude, a altitude, as massas de 
ar, a continentalidade . 
II. Ilhas de calor são um fenômeno climático típico de 
grandes aglomerações urbanas.  
III. A ação diferenciada das massas de ar ao longo do ano é 
um dos fatores que explicam a variação do 
comportamento do tempo.  
IV. A inversão térmica é um fenômeno natural que pode 
ocorrer em qualquer parte do planeta e geralmente 
acontece no final da madrugada e no início da manhã, 
principalmente nos meses de inverno.  
 
a) Apenas I e III estão corretas. 
 b) Apenas II e III estão corretas.  
c) Apenas I, II e III estão corretas.  
d) Todas estão corretas. 
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CLIMA DO BRASIL 
 
 
1) O gráfico mostra as características das temperaturas e 
precipitações médias mensais de um tipo climático 
dominante em uma grande área do território brasileiro. 
Assinale a alternativa correta que contém o tipo de clima 
e a região brasileira onde ele predomina.  
 

 
a) clima tropical - Região Amazônia.  
b) clima equatorial - Região Norte.  
c) clima quente - Região Centro-oeste.  
d) clima mediterrâneo - Região Norte.  
e) clima temperado - Região Leste. 
 
2) No Brasil, são características comuns às regiões que 
apresentam clima tropical de altitude:  
a) temperaturas amenas e chuvas concentradas nos meses 
de verão.  
b) chuvas intensas durante todo o ano e temperaturas 
oscilando entre 24°C e 28°C.  
c) amplitudes térmicas acentuadas e chuvas concentradas 
no inverno.  
d) temperaturas elevadas no verão e chuvas 
irregularmente distribuídas.  
e) temperaturas amenas e estação chuvosa bem 
pronunciada no inverno.  
 
3)Com base no mapa a seguir, as alternativas que melhor 
definem as massas de ar consideradas responsáveis pelo 

tempo e clima da região Sul do Brasil são as de 

números: 
 

 
 

1) equatorial atlântica  

2) tropical atlântica  

3) polar atlântica  

4) tropical continental  

5) equatorial continental  
 
A resposta correta é:  
a) 1, 2 e 4  
b) 2, 3 e 5  
c) 3, 4 e 5  
d) 1, 2 e 5  
e) 2, 3 e 4 
 
4)Segundo José William Vesentini, "os seis domínios 
morfoclimáticos brasileiros têm por base a superposição 
do clima, relevo, solo, vegetação e hidrografia, ou seja, 
um certo "ar de família" em extensas áreas, onde o visual 
da paisagem é normalmente fornecido pela vegetação." 
Com base no texto anterior, é CORRETO afirmar que:  
(01) no domínio da Araucária, predomina o clima 
subtropical e o relevo é marcado pela presença do planalto 
Meridional.  
(02) o domínio da Pradaria localiza-se no sul do Brasil e 
trata-se do prolongamento dos campos (vegetação 
herbácea e típica de climas temperados e subtropicais) do 
Uruguai e da Argentina.  
(04) o domínio da Caatinga caracteriza-se por um solo 
fraco em quantidade de minerais e muito profundo, o que, 
associado à falta de chuvas, ocasiona uma vegetação 
florestal de grande porte.  
(08) o domínio Amazônico, predomina a floresta latifoliada 
equatorial que aí encontra boas condições de crescimento, 
devido ao clima quente e à grande quantidade de chuvas. 
(16) o domínio do Cerrado localiza-se no Planalto Central 
do Brasil, onde predomina o clima tropical típico ou semi-
úmido.  
 
5)Considere os quadros a seguir, que se referem a cidades 
brasileiras situadas na mesma altitude.  



 

 
 É mais provável que, de acordo com a tabela anterior, as 
cidades 1, 2 e 3 possuam, respectivamente, os seguintes 
tipos de clima:  
a) Tropical úmido, tropical de altitude, tropical semiárido. 
b) Tropical úmido, subtropical, tropical de altitude.  
c) Tropical semiárido, equatorial, tropical semiúmido.  
d) Equatorial, subtropical, subequatorial.  
e) Equatorial, tropical semiúmido, subtropical. 
 
6)A seguir estão representadas as massas de ar que 
determinam os tipos de clima do Brasil. As massas de ar 
que correspondem aos números 1, 2 e 4 são, 
respectivamente:  

 
a) tropical continental, polar atlântica e equatorial 
continental.  
b) tropical atlântica, equatorial continental e tropical 
continental.  
c) tropical atlântica, polar atlântica e equatorial 
continental.  
d) polar atlântica, tropical atlântica e tropical continental. 
e) polar atlântica, equatorial atlântica e tropical 
continental. 
 
7) O mapa abaixo mostra as áreas de ocorrência dos 
principais climas do Brasil, segundo proposta de Arthur 
Strahler, numerados de I a V. Assinale a alternativa que 
indica corretamente dois dos principais climas do Brasil, 
conforme os espaços numerados no mapa. 

 
 a) I - clima subtropical úmido; II – clima tropical. 
 b) III - clima litorâneo úmido; IV – clima subtropical 
úmido.  
c) II - clima alternadamente úmido e seco; V - clima 
tropical semiárido.  
d) I - clima equatorial úmido; IV – clima subtropical úmido.  
e) III - clima alternadamente úmido e seco; V - clima 
subtropical úmido. 
 
 

8) Qual das opções abaixo faz uma associação 
INCORRETA entre os tipos climáticos brasileiros e sua 
localização espacial?  
a) Clima Tropical Semiúmido - Predomina na porção 
continental do território nacional, principalmente no 
Planalto Central e em trechos do Sudeste e do Nordeste. 
b) Clima Tropical Úmido ou Atlântico - Faixa costeira, do 
Rio Grande do Sul até São Paulo, podendo aparecer 
também ao longo da porção oriental da bacia do rio Doce 
e em parte da Zona da Mata Mineira.  
c) Clima Tropical Semiárido - Predomina no sertão 
nordestino e em parte do médio vale do rio São Francisco. 
d) Clima Equatorial - Toda a região Sudeste e parte norte 
do Paraná.  
e) Clima Subtropical - Predomina no sul do país, abaixo do 
Trópico de Capricórnio.  
 
9)O mapa do Brasil, a seguir, apresenta a classificação 
climática de Strahler. Observe atentamente as regiões 
numeradas e assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) 



 

 
(01) As amplitudes térmicas anuais são maiores na área 
assinalada pelo número 1 do que na área de número 2. O 
mesmo ocorre com os totais anuais de precipitação que 
são maiores na região de número 1, onde provocam cheias 
com reflexos sociais.  
(02) A porção do território brasileiro indicada pelo número 
2 apresenta o clima subtropical úmido, controlado por 
massas de ar tropicais e polares que atingem toda a 
região, onde vigoravam formações florestais e campestres 
fortemente alteradas pela ação humana.  
(04) A região de número 1 refere-se ao clima tropical 
tendendo a seco pela irregularidade de ação das massas 
de ar. Nela dominam o intemperismo físico, uma 
vegetação xerófila e um processo de desertificação 
causado pela ação inadequada do homem.  
(08) A região de número 2 apresenta um inverno mais 
rigoroso no planalto, comparativamente com outras áreas 
do país, principalmente pela influência conjunta de fatores 
como a latitude, a altitude e a distância do mar, além da 
ação das massas polares.  
(16) As duas regiões numeradas localizam se em zonas 
climáticas distintas, sendo que a de número 1 está na faixa 
intertropical e a de número 2, predominantemente, em 
zona temperada, o que, por si só, determina características 
geográficas diferenciadas. 
 
10) A temperatura, a luminosidade e a umidade são 
influências exercidas pelas diversas zonas climáticas 
existentes no Brasil sobre os diferentes tipos de 
vegetação encontrados. Observe os tipos climáticos 
enumerados a seguir e os associe com as informações das 
características dos diferentes tipos de vegetação. 1) Clima 
Tropical  
2) Clima Equatorial  
3) Clima Subtropical  
4) Clima Semiárido 
 
 (   ) Vegetação arbustiva (árvores de pequeno porte) e 
herbácea (gramíneas e vegetação rasteira) que se encontra 

principalmente na região Centro-Oeste do país.  
( ) Vegetação pobre - com plantas xerófilas, principalmente 
cactáceas - onde se podem perceber também arbustos e 
pequenas árvores, como o juazeiro e a aroeira branca.  
( ) Floresta aciculifoliada, assemelhando se, na densidade 
vegetal, a um bosque onde predominam as araucárias, 
sendo registrada também a ocorrência de erva mate, ipê, 
canela, cedro e outras espécies.  
(  ) Mata heterogênea, com milhares de espécimes 
vegetais perenes (sempre verdes, sem perder as folhas no 
outono/inverno), floresta densa e intrincada, que costuma 
ser dividida em andares (igapó, várzea e terra firme). 
 
 É correto afirmar que a alternativa com a numeração que 
estabelece a relação correta entre o clima e as 
características vegetais é  
 
a) 4, 2, 3 e 1. 
b) 2, 4, 1 e 3. 
c) 1, 4, 3 e 2.  
d) 1, 2, 3 e 4.  
e) 3, 4, 1 e 2. 

 

 

ANOMALIAS  
 
1. (UNEAL - 2009) A imagem abaixo refere-se a qual problema 
ambiental? 

a) 
Ilha de Calor 
b) Chuva ácida 

1 2 3 4 5 
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c) Efeito estufa 
d) Eutrofização 
e) Salinização 
02-(FUVEST/SP) As afirmações seguintes relacionam-se a 
acordos internacionais – Rio de Janeiro (1992) e Kyoto (1997) – 
para redução da emissão de gases que intensificam o efeito-
estufa (gases-estufa): 
I - Os Estados Unidos, destaque nas negociações, são o principal 
país a emitir gases-estufa devido ao grande volume de sua 
atividade econômica. 
II - O Brasil propôs, no Rio de Janeiro, que um país possa 
comprar, de outro, parte da cota de emissão de gases-estufa. 
III - Os acordos internacionais esbarram em interesses dos 
produtores de petróleo e de automóveis. 
IV - Os países, em Kyoto, concordaram em diminuir, no início do 
século XXI, a emissão de gases-estufa. Está correto apenas o que 
se afirma em: 
a) I, II e III. 
b) I, III e IV.  
c) I, II, III e IV.  
d) II e IV. 
e) II, III e IV. 
 
03-Observe a imagem para responder à questão. 

 leitura 
da 
image
m e os 
conhec
imento
s sobre 
os 
proble
mas 
ambien
tais nos 
centros 

urbanos revelam que 
a) os transportes coletivos são os grandes responsáveis pela 
poluição atmosférica dos grandes centros urbanos, emitindo 
monóxido de carbono. 
b) as grandes aglomerações humanas produzem toneladas de 
subprodutos, que não sendo reciclados, vão se acumulando na 
atmosfera. 
(c) a poluição do ar é resultado da destruição da fauna e causa 
graves problemas de saúde a milhões de pessoas. 
d) os efeitos da poluição atmosférica interferem diretamente 
nos ecossistemas agrícolas, atraindo a fauna para as cidades. 
e) entre os principais fatores responsáveis pela poluição 
atmosférica, estão os poluentes lançados pelas chaminés das 
fábricas. 
04 -No dia 19 de junho de 2010, a cidade do Rio de Janeiro 
amanheceu sob a influência de um forte nevoeiro, que 
dificultava a visibilidade, interferindo no ritmo das atividades 
urbanas. O ar quente permaneceu acima da camada de ar frio, 
que ficou retida nas proximidades da superfície, favorecendo a 
concentração de poluentes. O que foi vivenciado nesta cidade é 

um fenômeno climático que pode ocorrer em qualquer época do 
ano, sendo mais comum no inverno. Nessa época, as chuvas são 
mais raras, dificultando, ainda mais, a dispersão dos poluentes, o 
que causa um problema ambiental. 
O fenômeno climático descrito no texto é conhecido como, 
a) efeito estufa. 
b) ilhas de calor. 
c) inversão térmica. 
d) chuva ácida. 
 
05-Estabeleça a correlação entre as características dos 
conceitos estabelecidos na coluna I. 
(1) Ilha de calor 
(2) Inversão térmica 
(3) Chuva ácida 
(4) Zona de convergência intertropical 
 
( ) É um fenômeno meteorológico que provoca grandes danos à 
saúde da população urbana, em decorrência dos poluentes que 
ficam retidos nas camadas baixas da atmosfera. 
( ) É um dos mais importantes sistemas meteorológicos que 
atuam nos trópicos. Ela é parte integrante da circulação geral da 
atmosfera. 
( ) Corresponde ao aumento da produção de calor na área 
urbana. É resultante da vegetação escassa, do excesso de 
concreto e asfalto. 
( ) Produzida por gotas de água carregadas de ácidos, resultantes 
dos resíduos poluentes depositados na atmosfera pelas 
indústrias, automóveis etc. Esses resídios entram em 
reação química com água formando o ácido sulfúrico, os quais se 
precipitam em forma de chuva. 
 
A alternativa que apresenta a sequência correta é: 
a) 2 4 1 3 
b) 4 2 1 3 
c) 1 3 2 4 
d) 4 1 2 3 
e) 3 1 2 4 
 
06-Associe os fenômenos climáticos citados na coluna 1 às suas 
respectivas características descritas na coluna 2. 
Coluna 1 
(1) El Niño 
(2) Circulação geral da atmosfera 
(3) Monções 
(4) Alísios 
(5) Contra-alísios 
Coluna 2 
( ) Ventos que se deslocam das áreas de alta pressão localizadas 
nos trópicos para as zonas de baixa pressão do Equador. Tais 
ventos são de nordeste no hemisfério norte e de sudeste no 
hemisfério sul; na sua zona de convergência são responsáveis 
pelos maiores índices pluviométricos do planeta. 
( ) Mecanismo global proveniente do aquecimento desigual da 
superfície terrestre através do qual o calor é distribuído pelo 
planeta e possibilita a formação das grandes zonas climática. 
( ) Ventos secos que perderam umidade e se aqueceram na zona 



 

equatorial, de onde retornam aos trópicos, latitude na qual 
contribuem para a formação da maioria dos grandes desertos do 
planeta. 
( ) Aquecimento das águas do Pacífico Sul, de causas ainda não 
conhecidas, com consequências globais ao provocar seca em 
algumas regiões do planeta e precipitações excessivas em 
outras. 
( ) Ventos sazonais que mudam de direção em função da 
alternância entre as áreas de alta e de baixa pressão atmosférica 
(continental e oceânica) e definem uma estaçã seca e outra 
chuvosa em grandes regiões tropicais e subtropicais do planeta. 
A sequência correta da enumeração é 
a) 4 2 5 1 3 
b) 3 2 1 5 4 
c) 2 1 3 5 4 
d) 5 2 4 1 3 
e) 1 3 2 4 5 
 
07-Associe os fenômenos climáticos citados na coluna 1 às suas 
respectivas características descritas na coluna 2. 
Coluna 1 
(1) El Niño 
(2) Circulação geral da atmosfera 
(3) Monções 
(4) Alísios 
(5) Contra-alísios 
Coluna 2 
( ) Ventos que se deslocam das áreas de alta pressão localizadas 
nos trópicos para as zonas de baixa pressão do Equador. Tais 
ventos são de nordeste no hemisfério norte e de sudeste no 
hemisfério sul; na sua zona de convergência são responsáveis 
pelos maiores índices pluviométricos do planeta. 
( ) Mecanismo global proveniente do aquecimento desigual da 
superfície terrestre através do qual o calor é distribuído pelo 
planeta e possibilita a formação das grandes zonas climática. 
( ) Ventos secos que perderam umidade e se aqueceram na zona 
equatorial, de onde retornam aos trópicos, latitude na qual 
contribuem para a formação da maioria dos grandes desertos do 
planeta. 
( ) Aquecimento das águas do Pacífico Sul, de causas ainda não 
conhecidas, com consequências globais ao provocar seca em 
algumas regiões do planeta e precipitações excessivas em 
outras. 
( ) Ventos sazonais que mudam de direção em função da 
alternância entre as áreas de alta e de baixa pressão atmosférica 
(continental e oceânica) e definem uma estação seca e outra 
chuvosa em grandes regiões tropicais e subtropicais do planeta. 
A sequência correta da enumeração é 
a) 4 2 5 1 3 
b) 3 2 1 5 4 
c) 2 1 3 5 4 
d) 5 2 4 1 3 
e) 1 3 2 4 5 
 
08- Em relação aos furacões, assinale a opção correta. 

a) Todos os furacões do Atlântico Norte, que excedem a 

categoria 3, recebem um nome feminino e passam a  fazer parte 

de uma lista especial. 

b) Os furacões ganham energia das águas quentes dos oceanos 

tropicais e do intenso gradiente de pressão entre o equador e os 

polos, através da corrente de jato subtropical. 

c) Os furacões enfraquecem rapidamente ao se deslocarem 

sobre o continente, pois perdem a fonte de calor e reduzem a 

intensidade do vento devido ao atrito. 

d) Os ventos mais intensos de um furacão podem exceder 64 nós 

e são observados na região do olho da tempestade onde a 

pressão também é máxima. 

e) O semicírculo perigoso de um furacão é aquele onde o vento 

observado é maior que 80 nós e tem direção oposta ao 

deslocamento da tempestade. 
 

09) Em que aspecto um furacão é semelhante a um ciclone de 

latitudes médias 

a) Ambos são caracterizados por um centro com ar descendente 

que ajuda a formar o olho da tempestade. 

b) São núcleos de baixa pressão com ventos em forma de espiral 

horária ao redor do centro para o Hemisfério Sul. 

c) Apresentam grande variação vertical da intensidade do vento, 

sendo que os mais intensos ocorrem próximo à superfície. 

d) Ambos têm como fonte de energia o grandiente horizontal de 

temperatura e a liberação de calor latente da evaporação. 

e) Possuem o centro quente e as bordas frias na superfície, com 

o gradiente de temperatura invertendo-se com a altitude. 
 

10) Assinale a opção correta a respeito dos tornados. 

a) Possuem diâmetro de centenas de quilômetros e formam-se 

nos continentes. 

b) O ciclo de vida varia de cinco a sete dias, quando os ventos 

atingem 64 nós. 

c) Formam-se em ambientes com forte cisalhamento vertical do 

vento. 

d) Formam-se sobre águas oceânicas com temperaturas 

superiores a 26,5ºC. 

e) O olho dos tornados tem um diâmetro de 8km, onde se 

observa calmaria. 
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DEMOGRAFIA 
 
 
1-Com relação à demografia, considere as seguintes 
afirmativas. 
I - Taxa de natalidade é o número de nascidos vivos 
registrados em um ano por cem mil habitantes. 
II - Taxa de crescimento vegetativo é a diferença entre a 

taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. 
III - Taxa de fecundidade é o número médio de filhos por 
mulher em idade de procriar, que, por convenção, tem 
entre 15 e 49 anos. 
IV - Taxa de mortalidade é o número de óbitos registrados 
em um ano por mil habitantes. 
V - Taxa de mortalidade infantil é a relação entre o número 
de óbitos de crianças com menos de um ano, multiplicado 
por mil, e o número de crianças nascidas vivas durante o 
ano civil. 
 
É correto afirmar que: 
a) II, III e IV são verdadeiras. 
b) apenas III, IV e V são verdadeiras. 
c) I, II, IV e V são verdadeiras. 
d) apenas I, II e IV são verdadeiras. 
 
2-Sobre conceitos gerais de demografia, assinale a 
alternativa correta. 
a) O crescimento vegetativo tem aumentado 
significativamente na França e na Alemanha, devido ao 
elevado PIB desses países. 
b) Os países em que a população rural é predominante e 
nos quais são largamente utilizadas técnicas tradicionais 
de cultivo do solo apresentam taxas de crescimento 
vegetativo muito altas, visto que a boa qualidade de vida 
no campo reduz as taxas de mortalidade e eleva a 
esperança de vida. 
c) Devido a fatores socioeconômicos e culturais, observa-
se uma tendência à diminuição gradativa do ritmo de 
crescimento vegetativo em escala mundial. A população, 
porém, continua crescendo em termos absolutos. 
d) Após a Segunda Guerra Mundial, com base na teoria de 
Malthus, estabeleceu-se o consenso de que a fome é 
produto exclusivo da explosão demográfica. 
e) O crescimento populacional tende a ser menor nos 
países subdesenvolvidos, uma vez que as taxas de 
mortalidade desses países têm se mantido muito altas. 
 
3-Sobre a demografia brasileira, são feitas as seguintes 
afirmações: 
 
I. A combinação do aumento das taxas de fecundidade 
com a diminuição das taxas de mortalidade aponta para 
uma tendência de envelhecimento da população. 
II. Assim como a fecundidade do passado determina o 
crescimento atual da população, a fecundidade atual 
determinará o crescimento futuro. 
III. Fatores externos são a causa mais freqüente da 
mortalidade entre os jovens (dos 15 aos 19 anos). 
 
Quais estão corretas? 



 

a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas I e II. 
e) Apenas II e III. 
 
4-Os Censos Demográficos mostram que, da década de 80 
em diante, diminuiu o fluxo migratório do Nordeste para 
o Sudeste e, em especial, para a Grande São Paulo. Isso 
se deu em virtude da redução da taxa média anual de 
crescimento econômico e do redirecionamento parcial 
desse fluxo migratório para outros destinos. 
Com base no enunciado e nos conhecimentos de 
demografia, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) A desconcentração da atividade econômica fez das 
cidades médias do interior, como Campinas e Ribeirão 
Preto, importantes focos de atração populacional. 
b) Há um fluxo migratório do Sudeste para o Nordeste, 
devido ao retorno de nordestinos que não encontraram 
boas oportunidades e também de outros que obtiveram 
sucesso com a migração. 
c) Devido ao dinamismo da fronteira agrícola, o Centro-
Oeste possui um alto percentual de habitantes que 
nasceram em outras regiões ou que não residem na 
mesma cidade onde nasceram. 
d) A redução dos fluxos migratórios foi resultado da 
desindustrialização provocada pela crise do Estado e pela 
abertura comercial, respectivamente nos anos 80 e 90.  
e) O semiárido nordestino continua sendo uma área de 
expulsão populacional, mas seus fluxos migratórios vão 
predominantemente para as capitais regionais, como 
Salvador. 
 
 
5-“O BRASIL ESCAPOU DA SUPERPOPULAÇÃO 
O país já teve taxa de fecundidade de nação africana – 
5,8 filhos por mulher, em 1970. Se essa taxa se 
mantivesse, a população hoje seria de 300 milhões de 
habitantes. Como essa taxa caiu para 1,8 filho por 
mulher, a população atual é de 193 milhões. [...]” 
(REVISTA VEJA. São Paulo: Ed. Abril, a. 43, n. 27, p. 97, 7 
jul. 2010.) 
A taxa de fecundidade é um dos fatores da dinâmica 
populacional e reflete várias tendências da sociedade 
brasileira e mesmo mundial. Escolha a alternativa correta 
sobre a demografia e sua dinâmica: 
a) O crescimento da população mundial sempre causou 
polêmicas. No século XVIII, Thomas Malthus já alertava 
sobre a falta de alimentos para uma população mundial 
que cresceria descontroladamente e divulgou a sua teoria 
demográfica. Essa teoria não foi mais utilizada, uma vez 
que a produção de alimentos atende a toda a população 

mundial. 
b) O custo de formação do indivíduo é maior nos países 
desenvolvidos em razão da necessidade de dar educação 
mais completa, de maior quantidade de roupas, material 
escolar, aparelhos eletrônicos e proibição 
de trabalho para menores. Tudo isso pode levar a um 
aumento da taxa de natalidade. 
c) O superpovoamento é sempre relativo e se altera com 
as mudanças econômicas, sociais e tecnológicas. Os países 
mais desenvolvidos foram os primeiros a terem suas taxas 
de natalidade em declínio, e um aumento da expectativa 
de vida, seguidos de imediato pelos países mais pobres. 
d) Quando a taxa de fecundidade de um país é muito baixa 
(inferior a 2,1%), compromete a reposição da população 
que morre, ocorrendo, muitas vezes, falta de mão-de-obra 
e levando a um incentivo às migrações. 
e) A dinâmica demográfica dos homens pode ser explicada 
somente pelos mecanismos naturais, desconsiderando os 
mecanismos culturais e econômicos de regulação. 
 
6-Sobre a política demográfica brasileira, analise as 
sentenças. 
I. Manteve-se fortemente natalista até a década de 1950. 
II. Nessa época, o governo acreditava que o alto 
crescimento vegetativo era fator de progresso. 
III. Nenhuma política estatal de controle da natalidade foi 
adotada, mas o Estado apoiava os programas 
de redução da natalidade. 
IV. A política demográfica dos governos militares 
brasileiros pós-1964 foi marcada por atos 
contraditórios. 
Estão corretas: 
A) apenas I e II. 
B) apenas II e III. 
C) apenas I, II e IV. 
D) apenas III e IV. 
E) I, II, III e IV 
 
7-“Acompanhando uma tendência mundial, o 
crescimento da população brasileira vem diminuindo nas 
últimas quatro décadas. [...] Além de estar crescendo 
menos, a população brasileira também apresenta 
outra característica: o envelhecimento.” (Coleção 
Almanaque Abril. no 4. 2004. p.  
Este processo de mudanças no perfil da população 
brasileira, que é denominado “transição demográfica”, tem 
como características: 
I. O aumento da longevidade e da queda da fecundidade e 
da mortalidade, sobretudo, com o progresso da medicina e 
das condições sanitárias. 
II. A diminuição do número de filhos por famílias em razão 
das transformações econômicas e sociais que levaram a 



 

mulher ao mercado de trabalho. 
III. A mudança no desenho da pirâmide etária brasileira 
que passa a apresentar base mais estreita e topo mais 
largo. 
IV. O aumento da participação dos homens na pirâmide 
etária, que passaram a viver mais que as mulheres, as 
quais, tornaram-se mais expostas à mortalidade por 
homicídios e acidentes. 
Estão corretas apenas as proposições 
a) I, II e III. 
b) III e IV. 
c) I, III e IV. 
d) II e III. 
e) I, II e IV. 
 
8- Observe a charge. 

 
 
O ritmo do crescimento demográfico da espécie humana 
perante os recursos naturais disponíveis no planeta gera 
polêmica entre cientistas há, pelo menos, dois séculos. 
A ilustração expressa uma perspectiva sobre o crescimento 
da população mundial coerente com a seguinte teoria de-
mográfica: 
(A).   liberal. 
(B).   malthusiana. 
(C).   marxista. 
(D).   neomalthusiana. 
(E).   reformista. 
 
9-Um estudo sobre a dinâmica e a distribuição da 
população de uma determinada área é realizado a partir 
do conhecimento e da compreensão dos seus indicadores 
demográficos. Em relação a alguns desses indicadores, 
analise as proposições abaixo. 

    I. [      ] A densidade demográfica é obtida a partir da 
divisão da superfície territorial de um lugar pela sua 
população absoluta. 
  II. [      ] A taxa de fecundidade é um indicador 
populacional que influencia diretamente o 
comportamento de um outro indicador, o da natalidade. 
III. [      ] A taxa de mortalidade infantil identifica o número 
de óbitos de crianças menores de um ano. 
IV. [      ] O crescimento vegetativo é calculado com base 
nas taxas de natalidade, mortalidade e migração. 
  V. [      ] O superpovoamento de uma área não é 
identificado apenas pela densidade demográfica, mas 
também pelas condições socioeconômicas existentes. 
As alternativas verdadeiras são: 
(A).   I e IV apenas. 
(B).   I, II e III apenas. 
(C).   I, III, IV e V apenas. 
(D).   II, III e IV apenas. 
(E).   II, III e V apenas. 
 
 
10-Observe a afirmação: 
Há somente um homem excedente na Terra: Malthus. P. J. 
Proudhon Com essa frase, o líder anarquista procurava 
criticar: 
(A).   a tese de que a diminuição gradual da população, a 
partir das mudanças implementadas pela Revolução 
Industrial e urbanização, comprometeria o chamado 
“exército de reserva”. 
(B).   a tese do crescimento geométrico da produção 
alimentar em contraposição ao crescimento aritmético da 
população. 
(C).   os marxistas que faziam a apologia do crescimento 
demo- gráfico do proletariado como estratégia 
revolucionária. 
(D).   a tese reformista em não reconhecer que o 
crescimento demográfico descontrolado supera e 
compromete a produção alimentar que cresce em ritmo 
aritmético. 
(E).   a tese demográfica proposta por Thomas Malthus em 
atribuir ao crescimento demográfico a responsabilidade 
pelas mazelas sociais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-São acontecimentos recentes na África: 
I. independência da Eritréia, após trinta anos de guerra 
civil; 

II. aumento das unidades federadas na Nigéria; 
III. aumento da fome e epidemia de cólera na Somália; 
IV. o maior genocídio, desde a era da escravidão, em 
Ruanda e Burundi; 
V. eliminação dos bantustões e do apartheid, na África do 
Sul. 
Indique a opção correta em relação à(s) origem(ns) dos 
acontecimentos: 
a) Apenas I e II são decorrentes de conflitos religiosos. 
b) Apenas II e V são conseqüências de conflitos de 
fronteiras. 
c) Apenas IV e V são decorrentes da política colonial. 
d) Todos são decorrentes de conflitos internacionais. 
e) Todos são decorrentes de conflitos étnicos. 
 
2-Sobre o continente africano, é correto afirmar que: 
(01) A "África Branca" corresponde à faixa norte do 
continente que tem extensa área desértica interrompida 
por faixas agrícolas, localizadas no vale do Nilo e no litoral 
mediterrâneo do Magreb. 
(02) Líbia, Argélia, Nigéria e Gabão são os maiores 
produtores de petróleo da África. 
(04) O lago Vitória é o mais extenso da África. 
(08) Na produção mineral da África destacam-se as minas 
de diamantes do Zaire e da República Sul-Africana e as 
jazidas de fosfatos do Marrocos. 
(16) Alguns dos maiores desertos do mundo estão 
localizados na África, como os do Saara e Kalahari. 
   
 
3-“Recentemente, por questões humanitárias, os Estados 
Unidos atuaram na Somália mas, poderiam ter optado 
pelo Sudão ou Etiópia, países vizinhos, com guerras civis 
e milhões de esfomeados. Nunca o caráter periférico da 
África foi tão evidente quanto agora, pois não há 
superpotências que disputem o continente e os países 
são entregues à própria sorte (ou infortúnio).” 
Da leitura do texto e de seus conhecimentos sobre a 
África é possível afirmar que 
a) as disputas internas provocadas pelos clãs tribais têm 
alterado a posição do continente no cenário mundial, 
transformando a África numa área de fracos 
investimentos. 
b) o processo de islamização forçado, pelo qual passa 
grande parte da África, restringe as possibilidades de 
intervenção estrangeira no continente. 
c) hoje, a busca de mercados consumidores substitui os 
antigos critérios geopolíticos, e a pobreza da África como 
um todo, pouco interessa ao mundo desenvolvido. 
d) vários órgãos supranacionais têm tentado promover a 
destribalização da parte mais pobre da África, no sentido 
de torná-la mais atraente aos investimentos estrangeiros. 



 

e) a manutenção de regimes autoritários, com guerrilhas e 
atos de terrorismo, tem dificultado a ação das forças de 
paz e de certa forma influído na Nova Ordem Mundial. 
 
4-Todas as alternativas apresentam afirmações corretas 
ligadas ao final do "apartheid" na África do Sul, EXCETO 
a) A África do Sul, com as eleições presidenciais de 1994, 
deu um passo importante para romper com seu passado 
de discriminação racial. 
b) As restrições comerciais impostas ao antigo regime 
racial foram suspensas, e a África do Sul restabeleceu suas 
relações comerciais internacionais. 
c) O fim do "apartheid" gerou poucas mudanças para a 
população branca cuja elite continua a controlar a 
economia e a burocracia do país. 
d) O novo país passa a contar com uma população negra, 
etnicamente homogênea, uma vez que os bantustões 
formaram países independentes. 
e) O novo regime se deparou com a possibilidade de 
aproximação entre as experiências sociais e econômicas de 
brancos e negros. 
5-O mapa destaca o conjunto dos espaços onde vivem e 
predominam populações do grupo étnico negróide. A 
chamada "África Negra" se estende, principalmente, por 
áreas de climas. 
 

 
 
 
 
a) tropicais e equatoriais, com domínio dos desertos e 
savanas. 
b) temperadas e subtropicais, cobertas de savanas, 
desertos e estepes. 
c) equatoriais, com domínio das savanas, florestas e 
desertos. 
d) equatoriais e tropicais, onde ocorrem florestas, savanas 
e estepes. 
e) equatoriais, cobertas de florestas e desertos. 
 
6-Leia o trecho da entrevista a seguir: 
Pergunta: A mundialização não é uma ameaça deste lado 
da África? 

Resposta: - A mundialização é antes de mais nada uma 
sorte para as empresas privadas, porque pode arrastá-las 
para o ato. Elas serão obrigadas a melhorar sua 
produtividade para ganhar mercados e não perder os que 
já têm. Elas terão que fazer tal como as empresas 
americanas e asiáticas. Nós devemos nos bater para 
aumentar a competitividade de nossas economias, 
organizar nossos mercados (...), num quadro de integração 
regional. As vantagens que tudo isso confere é um 
mercado regional mais amplo para as empresas (...) 
(Boni Yayi, presidente do Banco Oeste-Africano de 
Desenvolvimento, ln "Jornal Le Soleil", 07/07/1996, Senegal) 
Como se pode observar, uma visão positiva da globalização 
(mundialização) está presente em várias partes do mundo. 
Considerando as dificuldades da África para que essa 
perspectiva se concretize, leia com atenção as afirmações 
e assinale a alternativa que contém aquelas que estão 
corretas. 
1 - De modo geral, os países africanos possuem Estados 
herdados do período colonial. Sua estrutura não é 
adequada para constituir países livres e independentes. 
Esse fato se complica, pois os Estados não possuem 
técnicos especializados, em número suficiente, na gerência 
de uma economia moderna. 
2 - Os países africanos dispõem, geralmente, de pouca 
mão-de-obra qualificada para a economia de tipo 
moderna exigida pela globalização. Os sistemas escolares 
básico e superior são precários e de pouco alcance social e 
territorial. 
3 - Os Estados-nação africanos são construções estranhas à 
complexidade étnica, cultural e territorial pré-existentes. 
Herança da colonização européia, contribuem para um 
quadro de instabilidade política, conflitos -regionais, 
separatismos e guerras civis. 
 
 
4 - A África vive assolada por crises de fome, doenças 
endêmicas e generalização de epidemias, reforçando a 
baixa expectativa de vida e a alta mortalidade, em especial 
a infantil. Esse quadro está associado à desarticulação dos 
modos de vida tradicionais e à fragilidade das estruturas 
modernas implantadas. 
a) 2 e 3 
b) 1, 3 e 4 
c) 1, 2, 3 e 4 
d) 1, 2 e 4 
e) 2, 3 e 4 
 
7-Não é característica da economia da chamada África 
Branca: 
a) a exploração dos recursos minerais e energéticos é 
responsável pela maior parte da renda da região. 



 

b) o cultivo de vinhas e oliveiras é atividade da região de 
clima úmido da faixa litorânea do Marrocos. 
c) o fértil vale do Nilo concentra uma população cuja 
produção agrícola é importante base econômica do país. 
d) grandes reservas de fosfatos, consideradas as maiores 
do mundo, são riquezas do Saara Ocidental. 
e) apesar da região ser muito rica em minerais, é carente 
de petróleo, que importa do Oriente Médio. 
 
8-A luta das populações negras e as pressões 
internacionais estão pouco a pouco minando o 
"apartheid". Todavia, os problemas sociais e políticos da 
África do Sul ainda estão longe de serem resolvidos. 
Sobre esse problema, pode-se afirmar que: 
I - as populações negras não obtiveram uma 

representatividade político-eleitoral que viabilize um 
governo hegemônico das maiorias negras. 
II - avançaram as conquistas socioeconômicas da 
população negra, o que eliminou em grande parte as 
desigualdades sociais antes existentes. 
III - o governo sul-africano vem jogando com as disputas 
intertribais, financiando grupos que se opõem à liderança 
de Nelson Mandela. 
IV - Face às pequenas mudanças introduzidas no 
"apartheid", algumas sanções contra a África do Sul 
começam a ser suspensas. 
Assinale a opção que contém as afirmativas corretas: 
a) apenas I, II e III. 
b) apenas I, III e IV. 
c) apenas II e III. 
d) apenas II, III e IV. 
e) apenas II e IV. 
 
9-Qual dos aspectos relacionados a seguir NÃO 
corresponde à área assinalada no mapa africano? 

 
a) É seca, em virtude da presença da Corrente fria de 

Benguela, que determina precipitações no oceano. 
b) Possui importantes recursos minerais: o urânio (a maior 
mina a céu aberto do mundo) e os diamantes. 
c) Pela fertilidade dos seus solos, apresenta uma grande 
população com elevadas densidades demográficas. 
d) Foi uma colônia alemã, depois por muito tempo 
ocupada ilegalmente pela África do sul. 
e) Na passagem da década 80-90, a Namíbia tornou-se 
finalmente, graças à ação da S.W.A.P.O., um país 
independente. 
 
10-O "sahel" africano corresponde: 
a) à zona equatorial com elevadas precipitações recobertas 
por florestas equatoriais.B) à porção norte do continente, 
chamada de África Branca, de clima mediterrâneo. 
c) aos lagos de origem tectônica da porção oriental do 
continente. 
d) à faixa semi-árida, localizada ao sul do deserto do Saara. 
e) à faixa de policultura, localizada às margens do Nilo. 
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ÁSIA -  

1-O Oriente Médio é um dos conjuntos regionais da Ásia. 
Com relação a países dessa região, é correto afirmar que: 
(01) O território do Iraque é limitado por tradicionais 
rivais, como o Irã, a Jordânia e o Líbano. 
(02) O país mais extenso e mais importante da região, 
graças à produção de petróleo, é o Egito. 
(04) Embora parte de seu território esteja localizado na 
Europa, a Turquia, por sua religião, tradição histórica e 
valores culturais, é considerada integrante do Oriente 
Médio. 
(08) Os rios Tigre e Eufrates estabelecem os limites do 
Iraque com o Irã e com a Arábia Saudita, respectivamente. 
 (16) Os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait registram os 
mais altos índices de renda per capita do mundo, porém 
apresentam violentas desigualdades sociais. 
soma = ( ) 
 
2-Qual das características a seguir mais se aplica ao 
processo de industrialização que ocorre em certos países 
não desenvolvidos da Ásia de Sudeste e do Extremo 
Oriente, como Formosa, Coréia do Sul, Malásia, 
Singapura? 

a) Processo de industrialização com base no mercado 
consumidor externo. 
b) Predomínio de capitais americanos. 
c) Predomínio de indústrias de bens de produção. 
d) Forte incremento industrial desde a crise de 1929. 
e) Industrialização com base no processo de substituição 
de importação de manufaturados. 
 
3-As depressões absolutas mais importantes da Ásia 
estão: 
a) na China - Tibet. 
b) na Cordilheira do Himalaia. 
c) na Planície Siberiana. 
d) nos Mares Morto e Cáspio. 
e) na Indonésia. 
 
4-"Graças ao Guanxi (conexões de um clã), o sistema 
econômico tornou-se global na China", afirma o senhor 
Charlie, poderoso patriarca do clã Chan, que controla as 
finanças de um banco em Hong Kong, enquanto os filhos 
dirigem empresas em Formosa e os sobrinhos, em 
Shenzen (Sul da China). Os produtos fabricados por essas 
empresas serão adquiridos e revendidos pelos primos 
Chan em Pequim. 
O texto ilustra uma geografia originada na antiga 
estrutura de clãs ligada à expansão do capitalismo em 
grande parte da Ásia Oriental. 
Com base no texto e conhecendo outras características 
desse processo é correto afirmar que: 
a) A expansão do capitalismo no Extremo Oriente, que 
hoje é líder em crescimento no mundo, deve-se, 
fundamentalmente, aos investimentos a "fundo perdido" 
feitos pelos EUA após a Segunda Guerra Mundial, 
principalmente junto às, famílias japonesas de longa 
tradição comercial. 
b) Ao contrário do que muitas vezes se difunde, o papel do 
Estado foi fundamental no crescimento capitalista do 
Japão, dos Tigres Asiáticos e, mais ainda, da China, onde, 
ao lado de expressivo controle estatal, destacam-se 
importantes empresas com fortes laços familiares. 
c) A expansão recente do capitalismo na Ásia Oriental é 
uma decorrência da cultura confuciana que preza a 
disciplina e o respeito à hierarquia familiar, sendo sua 
principal base financeira - vinculada às máfias de grandes 
famílias (ou guanxi) centradas em Hong-Kong. 
d) O capitalismo que se implantou no Extremo Oriente, 
especialmente após a Segunda Guerra Mundial, nos Tigres 
Asiáticos, a partir dos anos 60 e na China após os anos 80 
é, na verdade, um "socialismo de mercado", dado o peso 
do papel familiar e comunitário das empresas. 
e) Redes familiares, como a citada no texto, são 



 

características apenas do capitalismo implantado na China, 
Formosa e Hong Kong, já que somente estes países 
estiveram sob o regime socialista baseado nas comunas 
familiares implantadas por Mao Tse-Tung. 
 
5-De acordo Com os dados recentemente publicados pela 
ONU, de todas as regiões do mundo, a menos afetada 
pela crise de desemprego é a Ásia, onde, apesar de essa 
crise ter crescido nos últimos 15 anos, o índice de 
desemprego continua baixo. Essa situação vantajosa da 
Ásia, em relação às demais regiões, explica-se por 
diversos fatores. Todas as alternativas apresentam 
exemplos desses fatores, EXCETO 
a) A queda do crescimento populacional da Ásia, nos anos 
70, reflete-se numa insuficiente oferta de força de 
trabalho. 
b) O crescimento econômico dos Tigres Asiáticos atraiu 
capital também para as áreas vizinhas, ampliando as 
oportunidades de emprego. 
 
 
c) O prestígio da mão-de-obra oriental, fundamentada em 
aspectos de educação e disciplina, atraiu investimentos 
multinacionais. 
d) Os sindicatos existentes na região atuam muito mais no 
sentido de aumentar a produtividade do que propor 
reivindicações. 
 
6-As grandes áreas de rizicultura do mundo se localizam 
no sul e sudeste da Ásia, onde: 
a) a mão-de-obra excedente da industrialização regional é 
utilizada na agricultura. 
b) há grande utilização de força de trabalho, pequena 
aplicação de capital e condições climáticas que favorecem 
uma sazonalidade muito pronunciada da atividade 
agrícola. 
c) as planícies aluvionais recebem uma atividade muito 
lucrativa para as plantations que industrializam os 
excedentes. 
d) a enorme população rural, com técnicas de jardinagens, 
sobrevive exclusivamente destes cultivos e da criação de 
bovinos e caprinos. 
e) a mecanização, cada vez maior, é responsável pela 
substituição da mão-de-obra humana, gerando fome e 
desemprego. 
 
7-O panorama econômico asiático é composto por alguns 
dos países com as maiores taxas de miséria do mundo 
(Bangladesh e Nepal) ao lado de outros com altos níveis 
de rendimentos (Japão e alguns países árabes, 
produtores de petróleo). 
 

Da leitura do texto é possível afirmar que 
a) as grandes desigualdades socioeconômicas asiáticas 
resultam da diversidade do quadro natural. 
b) a diversidade econômica existente em todo continente 
asiático é fruto do peso excessivo da população. 
c) é praticamente impossível generalizar a situação 
socioeconômica da população asiática. 
d) apesar das discrepâncias socioeconômicas encontradas 
na Ásia, não existem conflitos étnico-culturais. 
e) o continente asiático tende a tornar-se menos desigual 
à medida que avança o processo de globalização. 
 
8-O território em destaque no mapa - a Caxemira - tem 
sido alvo de disputas políticas e ações militares, 
envolvendo estados nacionais na Ásia Ocidental. 
 

 
 
Assinale a opção que faz referência a uma causa desses 
confrontos. 
a) O crescimento da religião budista na Caxemira 
potencializou um forte movimento que contesta o domínio 
hindu na região. Esse movimento recebe a solidariedade 
diplomática e a proteção do exército do Nepal. 
b) A Caxemira, de maioria hindu e bengali, reclama sua 
autonomia diante do controle territorial exercido pelo 
Paquistão, reivindicação que recebe o apoio político e 
militar da índia. 
c) A presença de grandes jazidas de carvão e de petróleo 
são os elementos principais que estabelecem a disputa 
pelo controle territorial da Caxemira entre a Índia e a 
China. 
d) Por tratar-se de uma região fronteiriça entre países com 
regimes políticos e religiões muito diferentes, a Caxemira 
tornou-se um palco permanente de tensões e confrontos 
entre o Paquistão e a China. 
e) O controle da Caxemira, historicamente exercido pela 
Índia, é contestado pela maioria muçulmana. Por outro 
lado, o Paquistão, ao apoiar os grupos islâmicos 
separatistas, reivindica a sua anexação territorial. 
 
9-Relacione as duas colunas, que dizem respeito ao Sul 
da Ásia. 



 

1. Ventos que provocam chuvas e inundações no verão. 
2. Antigo Ceilão, fica numa ilha ao sul da Índia. 
3. Chamava-se Birmânia até o final dos anos 1980. 
4. O segundo país muçulmano em população fica ao sul do 
Afeganistão e a oeste da Índia. 
5. País com território montanhoso, localiza-se entre a 
China e a Índia. 
6. Era uma parte do Paquistão e tornou-se independente 
em 1971. 
 
 
(  ) Mianmar. 
(  ) Bangladesh. 
(  ) Paquistão. 
(  ) Monções. 
(  ) Sri Lanka. 
(  ) Butão. 
 
A ordem correta da numeração da coluna da direita, de 
cima para baixo, é 
a) 2, 3, 5, 1, 4 e 6. 
b) 2, 6, 4, 1, 3 e 5. 
c) 3, 4, 6, 1, 5 e 2. 
d) 3, 6, 4, 1, 2 e 5. 
e) 4, 2, 3, 5, 6 e 1. 
 
10-As questões religiosas ainda afloram em várias regiões 
do Globo, agravando situações de instabilidade e de 
conflitos, associadas a outros fatores sociais, econômicos 
e políticos. 
Na Ásia, atualmente, vários países e regiões enfrentam 
tensões reais ou potenciais, em que o componente 
religioso está presente. 
Considerando-se esses países e essas questões, é 
INCORRETO afirmar que 
a) a Índia, país de origem e de convívio de várias grandes 
religiões, enfrenta tanto choques entre muçulmanos e 
hinduístas, quanto ressentimentos contra as minorias 
cristãs. 
b) a Indonésia, hoje o mais populoso país muçulmano, 
além de conflitos étnicos, ressente-se de animosidade 
entre o grupo religioso predominante e as minorias cristãs. 
c) as Filipinas, país de maioria católica, no que constitui 
uma exceção no Sudeste Asiático, têm enfrentado conflitos 

com a minoria muçulmana, de tendência separatista. 
d) os países árabes - Síria, Jordânia e Iraque -, que 
assistiram à expansão do Cristianismo nos seus 
primórdios, têm nos conflitos entre cristãos, hoje em 
minoria, e muçulmanos mais um grave fator de 
instabilidade política. 
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