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01- O G8 é o grupo dos países “mais industrializados”
do mundo. Foi fundado em 1975. Assinale a alternati-
vas que contenha apenas membros deste Grupo.

A) EUA, Alemanha, China e Itália
B) Rússia, Brasil, China, Índia
C) EUA, Alemanha, Japão e Coreia do Sul
D) França, Reino Unido, Japão e Itália
E) Japão, China , EUA e Rússia

02- Rochas são agregados de minerais  solidificados.  As ro-
chas formadas pela solidificação do magma são as ígneas. As-
sinale a alternativa que contenha apenas rochas ígneas.

A- Basalto e Mármore
B- Granito e Arenito
C- Calcário e Basalto
D- Gnaisse e Basalto
E- Basalto e Granito

03-O processo de formação dos solos é relativamente lento e 
gradual, de forma que os elementos e as condições naturais 
envolvidas são fundamentais para a determinação dos tipos 
e características desse recurso natural.
Sobre  a  formação  dos  solos,  também  conhecida  como
pedogênese, é correto afirmar:
a)  ocorre  com  um  ritmo  de  intensidade  determinado  pela
posição latitudinal do local.
b)  acontece,  inicialmente,  pelo  incremento  de  material
orgânico sobre formações rochosas.
c)  depende,  entre  outros  fatores,  da  atuação  dos  agentes
intempéricos, tais como a água e os ventos.
d)  constitui  uma camada do relevo desprovida de qualquer
tipo de estratificação.
e) não apresenta variações morfológicas entre as diferentes 
localizações geográficas.

04-O clima continental que se manifesta nas altas latitudes 
condiciona o desenvolvimento desta vegetação, 
caracterizada por árvores de grande porte e relativamente 
homogêneas. Já foi intensamente explorada para retirada da 
madeira. Atualmente, o reflorestamento tem reduzido o 
impacto dessa exploração.
O texto refere-se à seguinte formação vegetal:
a) Tundra.
b) Floresta Equatorial.
c) Floresta Boreal
d) Savanas.
e) Pradarias.

05-Sobre o clima mundial, os fatores e os processos que o 
condicionam, assinale a alternativa.

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-À noite ocorre um processo inverso ao que se verifica durante
o dia. Como a água leva mais tempo para esquentar (de dia), 
mas também leva mais tempo para esfriar (à noite), o fenômeno 
noturno (brisa terrestre) pode ser explicado da seguinte 
maneira:

a) O ar que está sobre a água se aquece mais; ao subir, deixa uma 
área de baixa pressão, causando um deslocamento de ar do 
continente para o mar.
b) O ar mais quente desce e se desloca do continente para a água,
a qual não conseguiu reter calor durante o dia.
c) O ar que está sobre o mar se esfria e dissolve-se na água; 
forma-se, assim, um centro de baixa pressão, que atrai o ar 
quente do continente.
d) O ar que está sobre a água se esfria, criando um centro de alta 
pressão que atrai massas de ar continental.
e) O ar sobre o solo, mais quente, é deslocado para o mar, 
equilibrando a baixa temperatura do ar que está sobre o mar.

07-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

08-UEG 2005) Um avião decolou do aeroporto da 
cidade A (75°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) 12h
b) 18h
c) 09h
d) 08h
e) 17h

09-(Enem 2011)  

O  gráfico  relaciona  diversas  variáveis  ao  processo  de
formação dos solos. A interpretação dos dados mostra que
a água é um dos importantes fatores de pedogênese, pois
nas áreas 
a)  de clima temperado ocorrem alta pluviosidade e grande

profundidade de solos.   
b)  tropicais ocorre menor pluviosidade, o que se relaciona

com a menor profundidade das rochas inalteradas.   
c)  de  latitudes  em  torno  de  30°  ocorrem  as  maiores

profundidades de solo, visto que há maior umidade.   
d)  tropicais  a  profundidade  do  solo  é  menor,  o  que

evidencia menor intemperismo químico da água sobre as
rochas.   

e) de menor latitude ocorrem as maiores precipitações, 
assim como a maior profundidade dos solos.  

10-Quanto ao relevo brasileiro, é correto afirmar que:
(01)  O  Planalto  Brasileiro  é  a  mais  extensa  unidade
planáltica no território do Brasil.
(02) O Planalto Brasileiro é comumente dividido em duas
subunidades: Planalto Central e Planalto das Guianas.
(04)  O  Planalto  Meridional  brasileiro  é  constituído  por
grandes extensões de planaltos sedimentares e basálticos,
dispostos em patamares e margeados por depressões.
(08) Ao Norte do Planalto das Guianas ocorre uma formação
de  planaltos  desgastados  e  aplainados  denominados
chapadas.
(16) Na Planície Amazônica, além das planícies típicas ao 
longo do rio, encontram-se também baixos planaltos, 
denominados de "terra firme".
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