
Região Sul

1-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:

(imagem abaixo)

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

2-Dentre os fatores que diferenciam a 
Região Sul das demais regiões 
brasileiras destaca-se:

a) A monocultura da cana-de-açúcar.

b) Predomínio de população branca de
origem européia.

c) O clima quente e úmido do tipo 
equatorial.

d) Os prolongados períodos de seca.

e) O predomínio das atividades 
extrativas vegetais.

3-Podemos afirmar que predomina na 
região Sul brasileira:

a) clima subtropical com campos e 
mata dos pinhais

b) clima subtropical com cerrados e 
campos

c) clima equatorial com mata de 
araucárias

d) clima tropical com mata dos pinhais 
e cerrado

e) clima tropical com araucárias e 
campos

4-As diferenças de densidades 
demográficas registradas na região Sul



são explicadas:

a) pela estrutura fundiária e pelos tipos
de sistemas agrícolas.

b) pelos contrastes do relevo que 
define o de ocupação.

c) pela presença histórica de muitos 
colonizadores.

d) pelos diferentes interesses de 
ocupação manifestados pelos líderes 
políticos da região.

e) pelas medidas tomadas pela 
metrópole Portuguesa, limitando o 
acesso.

5-O fato de ser o clima da região Sul 
do tipo subtropical é explicado:

a) pelo relevo.

b) pelo movimento de rotação da terra.

c) pelas formações vegetais.

d) pela posição geográfica

e) pela hidrografia

6-Assinale a alternativa que apresenta 
título para a informação do mapa, no 
Brasil.

(imagem abaixo)

a) Produção de cereais na Região Sul.

b) Produção de soja na Região Sul.

c) Mata Atlântica no Sul do País.

d) Carvão mineral do Sul do País.

e) Pecuária bovina no Sul do País.

7-Com relação aos estados que 
constituem a Região Sul, está correta 
a afirmativa:

I - Paraná e Santa Catarina são os 
únicos estados que fazem fronteira 
com países do Mercosul.

II - O Rio Grande do Sul, embora o 
mais extenso estado da região, é o 
menos populoso.

III - Rio Grande, Laguna e Paranaguá 
destacam-se pelas atividades 
portuárias e estão localizados 
respectivamente no Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Paraná.



Assinale a alternativa correta:

a) As afirmativas I e II.

b) As afirmativas II e III.

c) Apenas a afirmativa I.

d) Apenas a afirmativa II.

e) Apenas a afirmativa III.

8-Considere as seguintes informações 
sobre as condições climáticas 
subtropicais encontradas na região 
Sul.

I - As médias térmicas anuais 
geralmente são inferiores a 18°C.

II - A região sofre pouca influência da 
altitude e da continentalidade.

III - As precipitações são superiores a 
2000mm anuais, com secas 
pronunciadas no outono-inverno.

IV - Há uma acentuada amplitude 
térmica anual.

V - As massas de ar mais atuantes na 
região são a Tropical Atlântica e a 
Polar Atlântica.

Estão corretas SOMENTE

a) I, II e III

b) I, II e IV

c) I, IV e V

d) II, IV e V

e) III, IV e V

9-ldentifique a(s) proposição(ões) que 
apresenta(m) características da 
Região Sul.

(01) Ocorrência de invernos pouco 
rigorosos e secos devido à atuação da 
massa Tropical Continental.

(02) Processo de colonização com 
forte presença de imigrantes europeus,
destacando-se os italianos e alemães.

(04) Cobertura vegetal bastante 
preservada em razão da baixa 
densidade demográfica de toda a 
região.

(08) Relevo com predomínio de formas
suaves cujas maiores altitudes se 
situam no oeste paranaense.

(16) Ocorrência de rochas 
sedimentares recobertas, em parte, 
por lavas vulcânicas.

Soma = ( )

10-Observe os climogramas 
apresentados abaixo.

(imagem abaixo)



Eles representam tipos climáticos 
característicos da região Sul do Brasil, 
respectivamente,

a) tropical úmido e semi-árido.

b) equatorial seco e tropical.

c) tropical continental e tropical de 
altitude.

d) semi-árido e subtropical.

e) tropical e subtropical.
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