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1 - A erosão dos solos é um fenômeno natural e acontece em áreas onde existe certa declividade. 
O delta do rio Nilo, por exemplo, é historicamente conhecido pela deposição de sedimentos férteis 
que provêm da erosão dos solos na Etiópia, ou seja, em alguns lugares a erosão e a deposição 
dos sedimentos contribuem para a manutenção da fertilidade natural dos solos. Durante séculos a 
fertilidade do rio Nilo se manteve, mas a construção de barragens, para controle do regime 
hídrico, alterou esse equilíbrio. Os problemas relacionados à erosão são agravados quando as 
taxas de perda de solo ultrapassam certos níveis naturais, o que normalmente resulta da falta de 
práticas conservacionistas.  
 
Adaptado de A. T. Guerra e M. do C. O. Jorge. Processos erosivos e recuperação de áreas degradadas. São Paulo: Editora Oficina de 

Textos, 2013, p.8.  
 

a) Explique os itens: erosão e assoreamento.  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

b) Em rios das áreas tropicais, que sinal evidencia a ocorrência de erosão?  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

c) Aponte uma causa da erosão em áreas urbanas periféricas das grandes cidades de 
regiões tropicais. 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
2 - Conforme os estudos de Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro (A dinâmica climática e as 
chuvas do Estado de São Paulo: estudo geográfico em forma de atlas. São Paulo: USP, Instituto 
de Geografia, 1973), o clima do litoral do Estado de São Paulo resulta da interação de três 
grandes controles atmosféricos de ordem regional: a circulação secundária, sob a forma dos 
frequentes embates entre as três massas de ar mais atuantes na região; o oceano, matéria-prima 
da umidade disponível; e o relevo (Serra do Mar, de orientação SO-NE, que atua como barreira 
aos ventos úmidos predominantes de SE). 
 
a) Quais são as três massas de ar mais atuantes no litoral de São Paulo? 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
b) Como o relevo atua para formar as chuvas orográficas?  

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
3 - Atualmente, o meio científico e a mídia têm apresentado dois grupos com posicionamento 
muito distinto em relação às mudanças climáticas globais: um grupo chamado de 
“catastrofista/aquecimentista”, liderado pelo político e ativista estadunidense Al Gore, que junto 
com outros pesquisadores do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, 
acusam o ser humano como responsável por tais mudanças. No Brasil, muitos pesquisadores 
renomados, políticos e ONGs pactuam desse posicionamento. Do outro lado, o grupo considerado 
“negacionista/cético”, composto por pesquisadores de todo o mundo, alega a existência de 
variabilidades naturais dos ciclos oceânicos e solares, como responsáveis pelas atuais alterações 
no clima global. No Brasil, esse grupo tem como principal representante o prof. Dr. Luís Carlos 
Molion, da Universidade Federal de Alagoas.  
 
O que é mudança climática global. 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
4 - Leia o poema e responda ao que se pede. 
 
Poema apanhado pelo tempo 
Era para eu fazer um poema ao clima, 
com boa métrica, 
com boa rima, 
mas, infelizmente, 
não fui a tempo! 
 
Este tempo faz calor quando não deve, 
chove e faz frio quando não devia, 
não tem rima certa, 
para poemas não serve 
nem para fazer poesia, 
porque o clima foi apanhado pelo tempo, 
que também apanhou o poeta, 
que fez esta poesia incerta! 
 
Adaptado de Silvino Figueiredo. Gondomar (Portugal), fevereiro de 2011. 
 
Entendendo-se que a Climatologia é um ramo da Geografia que estuda os climas da Terra: 
 
a) Diferencie TEMPO ATMOSFÉRICO e CLIMA. 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
b) indique fatores e elementos do clima. 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
5 - Embora possa provocar grandes catástrofes naturais, como as ocorridas no estado do Rio de 
Janeiro, principalmente em Nova Friburgo, no início do ano de 2011, os deslizamentos são 
fenômenos naturais que fazem parte da dinâmica externa da crosta terrestre. Nesse caso 
específico, a geomorfologia da área e o clima local foram lembrados como os principais 
responsáveis pelo fenômeno. 
 
Explique como o clima influencia na ocorrência dos referidos deslizamentos.  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 



 

6 - A água utilizada para os mais diversos fins não provém apenas dos reservatórios aquáticos 
que se podem ver (rios, lagos, lagoas, etc.), mas também fazem parte dos recursos hídricos os 
aquíferos, importantes reservatórios subterrâneos que são responsáveis pelo armazenamento da 
maior parte da água doce disponível para o consumo humano. No Estado de São Paulo, por 
exemplo, os aquíferos têm importância significativa, pois abastecem quase metade do território 
estadual.  
 

Adaptado de As águas subterrâneas do Estado de São Paulo. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria do Meio Ambiente. São 
Paulo: Instituto Geológico, 2012, p. 5. 

 
a) O que é um aquífero e qual o seu processo natural de formação?  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
b) Explique como as águas superficiais (rios, lagos, lagoas, etc.) relacionam-se com as águas dos 

aquíferos e aponte UM tipo de atividade econômica que faz intenso uso das águas do Aquífero 
Guarani, especialmente nos períodos de estiagem.   

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
7 - A cobertura vegetal é influenciada pelo clima. Assim, os grandes conjuntos vegetacionais se 
espacializam, principalmente de acordo com o tipo climático dominante. A partir do tema, 
responda o que se pede a seguir. 
 
a) Mencione duas características das florestas equatoriais. 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
b) Cite uma característica fisionômica da vegetação da caatinga. 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
c) Cite dois elementos do clima que favorecem a maior riqueza de diversidade de espécies 

vegetais. 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 



 

 
d) Mencione uma consequência negativa do desmatamento das florestas associada aos solos e à 

água.  
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
8 - "Estamos voando rumo ao sul do território brasileiro, na direção da cidade do Rio de Janeiro. É 
de manhã cedo. Lá embaixo, a sombra do avião desliza sobre a névoa. Quando esta se abre, 
revela pequenas faixas verdes de floresta em meio ao mar de morros de Minas Gerais. Não se 
avistam fileiras bem ordenadas de reflorestamento, porém manchas irregulares de floresta. Nos 
perguntamos como elas escaparam ao 
machado civilizador. De um avião que 
tivesse voltado no tempo, avistaríamos um 
interminável 'tapete' verde." 
  
Adaptado de Warren Dean. "A Ferro e Fogo". 

São Paulo, 1996. 
 
Considere o fragmento de texto acima e 
observe o mapa que o acompanha. Depois, 
responda às questões propostas a seguir. 
 
 
Cite dois fatores que levaram à devastação 
da Mata Atlântica ao longo do processo de 
ocupação do espaço brasileiro e indique alguma medida realizada pelo Estado, no sentido da 
proteção à cobertura vegetal. 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
9 -   Observe a foto 
 
Chuvas de monções causaram inundações 
devastadoras por todo o Paquistão em agosto 
deste ano, deixando uma área do tamanho da 
Inglaterra debaixo d´água e afetando 8 milhões 
de pessoas. As autoridades paquistanesas 
tentam proteger 360 mil pessoas ameaçadas 
pelas águas na região sul, mas o volume de 
chuvas, o maior já registrado na história do 
país, dificulta os trabalhos de resgate.   
 
Adaptado de www.noticias.r7.com 
 
 
 
 

 



 

As chuvas de monções são fenômenos naturais que acontecem de forma recorrente no Paquistão 
e em seus países vizinhos. 
 

a) Aponte o continente e a atividade econômica mais afetada por esse fenômeno.  
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

b) Explique também o mecanismo dessas chuvas no verão.   
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
10 - As correntes marítimas são extensas porções de água que se deslocam superficialmente 
pelos oceanos. Constituem um dos fatores do clima, ou seja, exercem uma influência no 
comportamento da temperatura e no regime de chuvas das regiões costeiras. Observe no mapa 
as principais correntes marítimas do planeta. 

 
 
 
Explique a relação entre as correntes marítimas e as áreas de ocorrência de desertos litorâneos. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

11 - Leia o texto.  
 
A luz aumentou e espalhou-se na campina. Só aí principiou a viagem. Fabiano atentou na mulher 
e nos filhos, apanhou a espingarda e o saco dos mantimentos, ordenou a marcha com uma 
interjeição áspera.  
 
Afastaram-se rápidos, como se alguém os tangesse, e as alpercatas de Fabiano iam quase 
tocando os calcanhares dos meninos. A lembrança da cachorra Baleia picava-o, intolerável. Não 
podia livrar-se dela. Os mandacarus e os alastrados vestiam a campina, espinho, só espinho. E 
Baleia aperreava-o. Precisava fugir daquela vegetação inimiga.  
 
Graciliano Ramos. Vidas secas.  
 

a) Além da presença de espinhos, cite outras duas características da vegetação do bioma em 
que se passa a história narrada na obra Vidas secas. 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

b) Considerando a data de publicação da primeira edição do romance Vidas secas (1938) e a 
região em que se passa seu enredo, caracterize os problemas sociais sugeridos pelo texto.   
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
12 - A Amazônia e seus habitantes vêm sendo expostos ao modelo de desenvolvimento 
preconizado pela sociedade ocidental, que é o responsável, segundo a maioria dos críticos, pela 
crise ecológica que hoje é reconhecidamente uma questão de sobrevivência para a humanidade. 
"E foi exatamente no seio dessa população que emergiu uma voz [Chico Mendes (1944-1988)] 
que revolucionou o debate sobre o modelo de desenvolvimento e juntou duas questões, isto é, 
ecologia e justiça social". 

(GONÇALVES, C.W.P. "Amazônia, Amazônias". São Paulo, Contexto, 2001, 171). 

a) Quem foi Chico Mendes? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

b) Qual foi a principal consequência da criação das reservas extrativistas? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 



 

 
c) Qual foi a proposta de modelo de desenvolvimento alternativo para a Amazônia, 

inspirada pelo seringueiro Chico Mendes? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
13 - O atual equilíbrio da região amazônica depende, 
portanto, da floresta existente. 
 

 Enéas Salati. In: Ciência Hoje – ECO-92. Rio de Janeiro, SBPC, 1992. 
 

Explique como é possível existir uma floresta tão 
exuberante com solos, em sua maior parte, pobres em 
nutrientes. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
14 - Leia do texto  

 

a) Identifique o tipo climático que atua na região do Polígono das Secas 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 



 

b) Cite o nome da sub-região nordestina mais afetadas pelo Polígono das Secas. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

c) Explique o que é o Polígono das Secas e dê a sua localização geográfica. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
15 - Analise este mapa, em que estão destacadas as áreas mais afetadas pela desertificação na 
Região Nordeste do Brasil: 
 
A partir dessa análise e considerando outros conhecimentos sobre o assunto, IDENTIFIQUE uma 
causa de ordem natural e uma causa de ordem socioeconômica que explicam a ocorrência desse 
processo. ESPECIFIQUE uma consequência de cada uma dessas causas.  
 

Causa (motivo) – ordem natural  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

Causa (motivo) – socioeconômica 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Consequência 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
16 – A mineração é o ato de extrair minerais existentes nas rochas e/ou nos solos. É uma 
atividade econômica que tem importância significativa para muitos países. O principal minério 
exportado pelo Brasil é o de ferro. A formação desse minério esta relacionada com as lentas 
transformações geológicas da Terra e ele é encontrado na natureza na forma de rochas, 
misturado com outros compostos. Por meio de diversos processos, esse minério é beneficiado 
para poder ser comercializado. 



 

 
 
No Brasil, a extração do minério de ferro 
ocorre principalmente em  
 

A) bacias sedimentares recentes.    
B) dobramentos modernos.    
C) depressões absolutas.    
D) escudos cristalinos.    
E) planícies costeiras.    

   
 
 
 

 
17 - Apenas 11%  dos solos terrestres são agricultáveis e até mesmo esse pequeno espaço e 
constantemente agredido com o uso de práticas nocivas. De acordo com a Organização das 
Nações Unidas (ONU), aproximadamente 75  milhões de toneladas de solos férteis se perdem 
todos os anos no mundo. Essas perdas acontecem fundamentalmente pela ação dos processos 
erosivos, que agem de três formas distintas. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da ação dos processos erosivos.  
 

A) Transporte, desagregação e deposição.    
B) Deposição, transporte e desagregação.    
C) Transporte, deposição e desagregação.    
D) Deposição, desagregação e transporte.    
E) Desagregação, transporte e deposição.    

   
18 - Observe a imagem para responder a questão. 

 
A imagem retrata um tipo de ocupação 
muito comum no Brasil, relacionada 
muitas vezes a um grave problema 
socioambiental. A esse respeito, 
considere as afirmativas a seguir: 
 
I. A ocupação irregular das encostas 
tende a elevar a exposição dos solos às 
enxurradas, contribuindo para 
deslizamentos que trazem perdas 
humanas e materiais. 
II. Os escorregamentos de solos ocorrem 
por ocasiões das chuvas mais fortes, 
evidenciando o caráter acidental desse 
fenômeno. O processo erosivo provocado 

pelas chuvas de menor intensidade não é um fator de maior importância neste caso. 
III. A ocupação das encostas é uma decorrência da exclusão social que dificulta o acesso de 

muitas pessoas à moradia. Portanto, esse fenômeno nunca atinge pessoas com melhores 
condições socioeconômicas, pois suas moradias estão sempre localizadas em áreas fora de 
risco. 

IV. A irregular ocupação das encostas envolve problemas diferentes que, combinados, resultam 
nos deslizamentos de solos. Entre esses problemas estão: ineficiência da fiscalização dos 
agentes públicos na ocupação de áreas de risco; dificuldade de acesso a habitação entre os 
mais pobres; monitoramento inexistente ou insuficiente para minimizar o problema. 

 
 



 

Estão corretas apenas as afirmativas  
 

A) I e II.    
B) I e III.    
C) II e IV.    
D) II e III.    
E) I e IV.    

  
19 – O Brasil apresenta uma situação confortável, em termos globais, quanto aos recursos 
hídricos. A disponibilidade hídrica per capita, determinada a partir de valores totalizados para o 
País, indica uma situação satisfatória [...]. Entretanto, apesar desse aparente conforto, existe uma 
distribuição espacial desigual dos recursos hídricos no território brasileiro. [...] O conhecimento da 
distribuição espacial da precipitação e, consequentemente, o da oferta de água, é de fundamental 
importância para determinar o balanço hídrico nas bacias brasileiras.  
 

http://arquivos.ana.gov.br/institucional/spr/conjuntura/webSite_relatorioConjuntura/projeto/index.hml., p.37. Acesso em 
09 set. 2014  

 
Sobre o uso, gestão e disponibilidade dos recursos hídricos no país, assinale a alternativa 
INCORRETA.   
 

A) A disponibilidade espacial dos recursos hídricos pode variar em função da sazonalidade, 
haja vista a diferença da precipitação, segundo os meses do ano e as regiões brasileiras.     

B) A região hidrográfica do rio São Francisco tem como característica os menores índices de 
precipitação do Brasil, enquanto na região hidrográfica da Amazônia são observados os 
maiores índices de precipitação.     

C) Uma das características do sistema de abastecimento de água para consumo humano no 
Brasil é a preponderância do uso dos mananciais superficiais.     

D) Há uma forte relação entre cobertura vegetal e água, pois o desmatamento pode provocar 
aumento do escoamento superficial e redução da infiltração, o que pode alterar o ciclo 
hidrológico.     

E) Os problemas de abastecimento de água observados no Brasil são consequências de 
alterações da sazonalidade das chuvas causadas pelas mudanças climáticas globais, e do 
aumento da demanda.    

 
20 - Uma seleção de futebol que participe do Mundial 2014 no Brasil pode ter que disputar 
partidas nas cidades de Manaus (AM) e São Paulo (SP) no mês de julho e, durante essa época, é 
provável que ela encontre forte diversidade climática. A esse respeito só podemos afirmar que:  
 

A) apenas a altitude de São Paulo, muito superior, justifica as diferenças climáticas entre 
esses locais.    

B) as massas tropicais atlântica e continental atuam unicamente nessa época do ano no 
território.    

C) apenas as massas úmidas atuam no inverno brasileiro, portanto haverá apenas 
diversidade de precipitações.    

D) as frentes quentes produzidas no Norte tendem a se deslocar por todo o interior do Brasil.    
E) as massas equatoriais e polares estarão atuando respectivamente na Amazônia e no 

Sudeste.    
   
21 - Região fitogeográfica do Brasil, caracterizada por cobertura vegetal de árvores que possuem 
altitudes que podem variar entre 25 e 50 metros e troncos com 2 metros de espessura. As 
sementes dessas árvores podem ser ingeridas. Seus galhos envolvem todo o tronco central. Os 
fatores determinantes para o desenvolvimento dessas plantas são o clima e o relevo, uma vez que 
ocorrem principalmente em áreas de relevo mais elevado. Essa cobertura vegetal desenvolve-se 
em regiões nas quais predomina o clima subtropical, que apresenta invernos rigorosos e verões 
quentes, com índices pluviométricos relativamente elevados e bem distribuídos durante o ano. A 
região caracterizada é:   
 



 

A) Mata Atlântica.     
B) Caatinga.     
C) Floresta Amazônica.     
D) Cerrado.     
E) Mata de Araucária.    

 
22 – Observe a figura.    

 
 
Levando-se em consideração a paisagem selecionada, a única característica climática correta 
para a região destacada é:  
 

A) alta amplitude térmica.    
B) elevada evapotranspiração.    
C) reduzida taxa de insolação.    
D) inexistência de pluviosidade.    
E) intensa umidade relativa do ar.    

   
23 - Analise o mapa que representa uma anomalia climática 
 

 
 
Com base nos conhecimentos sobre a dinâmica climática mundial, pode-se concluir que se trata  
 

A) da presença de La Niña no oceano Pacífico.    
B) de mudanças provocadas pelo aquecimento global.    
C) da ocorrência de furacões no oeste do continente americano.    
D) do fenômeno El Niño e suas consequências.    
E) de alterações na circulação dos ventos alísios.    

  



 

24 - Climograma é uma ferramenta que permite maior facilidade na compreensão do perfil 
climático de determinada região. A temperatura média geralmente é representada por um gráfico 
linear sobreposto a um gráfico de barras, que representa as precipitações (chuvas) ao longo do 
período estudado, geralmente um ano. 
 
Considere os climogramas de três municípios brasileiros. 

 
A partir da observação dos climogramas de Manaus/AM, Brasília/DF e Porto Alegre/RS, pode-se 
afirmar que o clima predominante nos três municípios, respectivamente, é:  

A) equatorial – tropical continental – subtropical.    
B) tropical continental – subtropical – equatorial.    
C) equatorial semiárido – subtropical – tropical de altitude.    
D) tropical semiárido – equatorial – subtropical.    
E) equatorial – tropical de altitude – tropical semiúmido.    

   
25 - Analise as proposições em relação aos conceitos que envolvem a hidrografia.  
 
I. Rio é um curso de água doce que deságua em outro rio, em um lago ou no mar.  
II. Denomina-se nascente o lugar onde nasce um rio.  
III. Margens são as terras que servem de limite ao rio, nos seus dois lados. Define-se margem 

esquerda ou direita, ficando-se de costas para a nascente.  
IV. Foz é o lugar onde o rio se torna mais volumoso, normalmente na metade de seu curso.  
V. Denomina-se bacia o conjunto das águas que deságuam em um rio maior.  
 
Assinale a alternativa correta.  

A) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.    
B) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.     
C) Somente as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.    
D) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.    
E) Todas as afirmativas são verdadeiras.    

  
26 – O mapa abaixo representa os principais biomas 
brasileiros.  
 
Assinale a alternativa correta com relação aos biomas 
representados.  

A) O 2 é pobre em recursos hídricos.    
B) O 3 caracteriza-se pela presença de vegetação 

caducifólia.    
C) O 4 caracteriza-se pela presença de vegetais com 

pneumatóforos.    
D) O 5 é o que perdeu a maior parte de sua área original.    
E) O 6 caracteriza-se pela inundação de grandes áreas, nos meses de cheia.    

   



 

27 - Leia o trecho abaixo para responder à questão. 
 
“O desafio mais imediato para uma metrópole da grandiosidade de São Paulo é fazer com que as 
mercadorias produzidas encontrem o destino desejado, que contratos e documentos importantes 
sejam entregues aos clientes certos e no tempo adequado – e que, além disso, as pessoas 
possam chegar ao trabalho, as crianças possam chegar à escola, os jovens à faculdade.” 
 

Fonte: http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/transito-emobilidade-urbana-o-caso-da-
metropole-paulistana.htm. 

 
Sobre o conceito de metrópole, analise as assertivas abaixo. 
 
I. Metrópoles são grandes cidades que se tornam pontos de referência e atração de populações a 

sua volta. Elas exercem influência econômica, industrial, cultural e social. 
II. A capital do estado de São Paulo é uma metrópole global. 
III. No Nordeste, cidades como Salvador, Recife e Fortaleza têm se tornado polos de atração 

populacional do interior em busca de empregos e melhor qualidade de vida. 
IV. Nas últimas décadas, tem ocorrido um processo de desconcentração industrial na região 

Sudeste do Brasil. 
 
É correto o que se afirma em  
 

A) I e IV, apenas.    
B) II e III, apenas.    
C) I, II, III e IV.    
D) I, II e IV, apenas.    
E) II, III e IV, apenas.    

 
28 - Caracteriza-se como o maior vetor de ocupação territorial no Brasil a partir de meados do 
século XIX, sendo explicativa da gênese da concentração produtiva e populacional ainda existente 
na atual conformação do território nacional. Estabeleceu-se no vale do Rio Paraíba, avançando 
por décadas sobre áreas de floresta Atlântica. Cabe assinalar que tal avanço ocasionou um surto 
urbanizador na região Sudeste do Brasil, no qual as ferrovias ganharam peso fundamental como 
agente modernizador e indutor da ocupação de novas áreas. 
 
(Antonio C. R. Moraes. Geografia histórica do Brasil, 2011. Adaptado.) 
 
A atividade econômica associada à formação territorial do Brasil a qual o excerto se refere é  

A) a industrialização.    
B) a cafeicultura.    
C) a mineração.    
D) a pecuária.    
E) a silvicultura.    

 
29 - Considerando as características físicas como o relevo com 
topografia em “meia laranja”, mamelonar, formado pela ação 
erosiva na estrutura cristalina das Serras do Mar, da Mantinqueira 
e do Espinhaço, é CORRETO afirmar que em uma parcela 
significativa do Rio de Janeiro, bem como dos demais estados da 
Região Sudeste, o Domínio Morfoclimático PREDOMINANTE é   

A) de Chapadas   
B) de Coníferas.     
C) de Restingas.     
D) de Tabuleiros 
E) de Mares de Morros.    



 

 
30 - Leia o segmento abaixo. 
 
Uma grande modificação estrutural ocorreu no povoamento regional, agora localizado ao longo 
das rodovias e não mais ao longo da rede fluvial, e no crescimento demográfico, sobretudo 
urbano. Processou-se, na região, uma penosa mobilidade espacial, com forte migração e contínua 
expropriação da terra e, assim, foi marcado o processo de urbanização. Em vista disso, a 
Amazônia teve a maior taxa de crescimento urbano no país, nas últimas décadas. No censo de 
2000, 70%  da população da região Norte estava localizado em núcleos urbanos, embora carentes 
dos serviços básicos. 
 
BECKER, B. Geopolítica da Amazônia. Estudos Avançados, 19 (53), 2005. p. 73. 
 
Sobre a Região Amazônica, é correto afirmar que  
 

A) a região tornou-se uma “floresta urbanizada”, pois a urbanização não se mede só pelo 
crescimento e surgimento de novas cidades.    

B) a urbanização está ligada diretamente à industrialização da região.    
C) a urbanização estancou o desmatamento, visto que poucas pessoas continuam morando 

em regiões rurais.    
D) a região é pouco integrada ao espaço brasileiro, e tem sua economia e ligação territorial 

voltadas para o exterior, devido às grandes distâncias em relação ao centro do país.    
E) o povoamento regional atual ocorre ao longo da rede fluvial, privilegiando os grandes rios 

amazônicos.    
 

31 - A Floresta Amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre. Foi preciso 
alcançar toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano, na 
última década do século XX, para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de que 
o maior patrimônio natural do país está sendo torrado. 
 

AB’SABER, A. Amazônia: do discurso à práxis. São Paulo: EdUSP, 1996. 
 
Analise os processos econômicos que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema 
ambiental descrito e MARQUE V para verdadeiro ou F para falso. 

1) ( ) Expansão do Projeto Grande Carajás, com incentivos à chegada de novas 
empresas mineradoras.    

2) ( ) Difusão do cultivo da soja com a implantação de monoculturas mecanizadas.    
3) ( ) Construção da rodovia Transamazônica, com o objetivo de interligar a região 

Nordeste e Norte ao restante do país.    
4) ( ) Criação de áreas extrativistas do látex das seringueiras para os chamados povos 

da floresta.    
5) ( ) Ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas 

nacionais e estrangeiras.    
   
32 - Observe o mapa da região Norte.  
 
Os pontos numerados no mapa indicam importantes áreas 
de exploração mineral na região Norte do país, com 
extração de manganês, bauxita, ferro, cobre, ouro e níquel. 
Os grandes projetos relacionados aos pontos 1, 2 e 3 são, 
respectivamente,  

A) Trombetas, Carajás e Quadrilátero Ferrífero.    
B) Serra do Navio, Carajás e Maciço do Urucum.    
C) Trombetas, Serra do Navio e Paragominas.    
D) Maciço do Urucum, Alumar e Carajás.    
E) Serra do Navio, Trombetas e Carajás.    



 

 
33 - Os romances O Quinze, de Rachel de Queiróz e Vidas Secas, de Graciliano Ramos, 
retratam a dificuldade de sobrevivência para os habitantes de uma grande área da região nordeste 
do Brasil, possuem cenas e episódios característicos da região, com a procissão para pedir chuva, 
são traçados descritivos da condição do retirante. As obras apresentam a seca do nordeste e a 
fome como consequência, não trazendo ou tentando dar uma lição, mas como imagem da vida. 
 

 

A sub-região nordestina que é a mais castigada 
pela seca retratada nesses romances é 
representada pelo (pela) 

 
A) o agreste.    
B) o sertão.    
C) o meio norte.    
D) a zona da mata.    
E) o litoral  

 
 
34 - A respeito dos espaços geográficos da região Nordeste do Brasil, somente podemos afirmar 
que 
 

A) a Zona da Mata compreende a área litorânea do Rio Grande do Norte até a Bahia, sendo a 
mais povoada e urbanizada com a presença de uma vegetação litorânea.    

B) o sertão abrange a maior parte das terras da região, é dominada pelos biomas da Mata 
Atlântica e a  presença de uma longa estação úmida.    

C) o Agreste caracteriza-se pela vegetação denominada mata de cocais, na transição do 
semiárido para a Amazônia.    

D) o Meio-Norte é a região produtora de alimentos, pois predominam pequenas e medias 
propriedades rurais e a presença da vegetação litorânea (mangues).    

E) o Litoral caracteriza-se pelo clima típico do Nordeste com chuvas irregulares e forte 
escassez de água e altíssimas temperaturas com a presença da mata dos cocais.    

 
35 - A partir de conhecimentos acerca das formações vegetais no Brasil, é correto afirmar que a 
Mata dos Cocais caracteriza uma mata de transição entre  
 

A) o Cerrado e o Pantanal.     
B) a Mata Atlântica e a Mata de Araucárias.     
C) a Mata de Várzea e a Mata de Igapó.     
D) os Mangues e a Vegetação Litorânea.     
E) a Floresta Amazônica e a Caatinga.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
36 - Primeira região do Brasil Colônia efetivamente ocupada e explorada pela metrópole 
portuguesa, o Nordeste apresenta diferentes características, que permitem identificar quatro sub-
regiões: Meio Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata.  
 

Nas assertivas abaixo, relacione a numeração do mapa com as 
características/informações apresentadas. 
 

1) (     ) A construção de complexos turísticos e bairros 
residenciais sofisticados atraiu novos moradores e 
turistas, mas prejudicou a vegetação nativa e antigas 
referências culturais.  

2) (        ) O extrativismo vegetal na Mata dos Cocais é 
importante fonte de renda para pequenos agricultores e, 
mais recentemente, também houve a expansão da 
fronteira agrícola, com fazendas monocultoras de soja e 
de arroz. 

3) (     ) No início da colonização, foi espaço de pecuária 
extensiva e algodoeira. O solo úmido nos brejos e 
nascentes de rios favorece a atividade agrícola, praticada 
em latifúndios e também em pequenas propriedades 

policultoras.  
4) (     ) O relevo acidentado acolheu pequenos agricultores familiares que, além da 

subsistência, hoje produzem hortifrutigranjeiros para o abastecimento de muitas cidades 
nordestinas, como Caruaru, Campina Grande e Feira de Santana. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:   
 

A) 1 – 3 – 2 – 4.     
B) 2 – 4 – 1 – 3.     
C) 3 – 4 – 2 – 1.     
D) 3 – 1 – 2 – 4.     
E) 4 – 1 – 2 – 3.     

 
37 - Apesar de as primeiras cidades brasileiras surgirem ainda no século XVI, só é possível falar 
em um processo de urbanização no Brasil, de modo mais intenso, a partir do início do século XX, 
associado ao desenvolvimento das atividades industriais, à adoção sistemática do trabalho livre e 
assalariado, à imigração e ao aparecimento de profissões e atividades produtivas até então 
desconhecidas no país. A respeito do processo de urbanização em nosso país, assinale o que for 
correto.  

 
1) ( ) Até a década de 1960, a população brasileira estava majoritariamente 

concentrada no meio rural.    
2) ( ) Por concentrar o maior número de indústrias, a região Sudeste foi a que recebeu o 

maior fluxo migratório de populações vindas do meio rural.    
3) ( ) Devido à falta de ordenamento urbano, as vilas ou bairros operários, comuns nas 

cidades europeias e norte-americanas, não se estruturaram no Brasil.    
4) ( ) A urbanização do início do século XX veio acompanhada de um processo de 

modernização em todo o território nacional, o qual passou a ser atendido por uma extensa 
rede ferroviária, serviço de eletrificação, telefonia e saneamento básico.    

5) ( ) Em razão da falta de planejamento urbano, foi historicamente comum as grandes 
cidades brasileiras apresentarem problemas crônicos relacionados à violência, ao trabalho 
informal e à favelização da população mais pobre.    

 
 



 

 
Marque a alternativa CORRETA.  
 

A) V, V, F, F, V 
B) V, V, V, F, V 
C) V, V, F, F, F 
D) V, V, V, V, V 
E) V, V, F, V, F 

 
38 - O sertão vai virar mar?  
 
Carinhosamente chamado de Velho Chico, o rio São Francisco, considerado o rio da unidade 
nacional por ligar a região Sudeste à Zona da Mata nordestina, tem sido ponto de discórdia nos 
últimos tempos porque o governo ressuscitou um antigo projeto dos tempos imperiais: o de 
aproveitar suas águas para minorar os efeitos da seca no semiárido nordestino. A providência terá 
repercussão positiva na vida de 12 milhões de brasileiros, que passarão a ter condições, ao 
menos, de manter a higiene pessoal e de desenvolver a agricultura de subsistência - fatores 
essenciais para que ultrapassem a linha da pobreza absoluta.  
 
Fonte: Revista Desenvolvimento Regional, 2005. Adaptado. 
 
Do ponto de vista socioeconômico, as ações necessárias à implantação do Projeto de Integração 
do Rio São Francisco com Bacias do Nordeste Setentrional poderão ter resultados negativos.  
 
Sobre esses resultados, analise os seguintes itens: 
 
I. Perda de áreas produtivas e deslocamento de populações para a implantação dos canais e dos 

reservatórios.  
II. Ampliação de riscos socioculturais, tais como os de comprometimento do Patrimônio 

Arqueológico e de interferência em comunidades indígenas.  
III. Risco de redução da biodiversidade das comunidades biológicas aquáticas nativas nas bacias 

receptoras.  
IV. Risco de introdução de espécies de peixes potencialmente daninhas às pessoas nas bacias 

receptoras.  
V. Modificação do regime fluvial das drenagens receptoras, tornando bem maior o caráter sazonal 

intermitente dos rios.  
 
Estão CORRETOS   
 

A) I e II, apenas.     
B) II e III, apenas.     
C) III, IV e V, apenas.     
D) I, II, III e IV, apenas.     
E) I, II, III, IV e V.     

 
39 - As lavouras de café tiveram grande importância no Brasil, principalmente como base de 
sustentação econômica e como geradoras de emprego. Sobre essas lavouras, assinale o que for 
correto.  
 

1) ( ) O café causou grandes modificações na organização do espaço brasileiro. Parte 
do capital proveniente da atividade cafeeira ajudou a financiar o setor industrial na região 
Sudeste.    

2) ( ) Por incorporar técnicas tradicionais de cultivo e depender sempre do trabalho 
braçal, sem nenhuma tecnologia, a lavoura de café é classificada como lavoura 
temporária, que precisa ser replantada de tempos em tempos.    



 

3) ( ) No período colonial, o café contribuiu para o deslocamento do eixo da economia 
brasileira para a região Sudeste, onde encontrou condições de clima, solo e relevo 
adequadas para o cultivo.    

4) ( ) A região Norte do Paraná tornou-se a maior área de produção de café no Brasil no 
início do século XIX. As lavouras, nessa região, se desenvolveram em grandes 
propriedades, utilizando como mão de obra o trabalho escravo.    

5) ( ) O Brasil deixou de ser produtor de café em 1975, quando fortes geadas 
destruíram as lavouras em todos os estados produtores. Atualmente, para manter o 
consumo interno, o país importa o café produzido na Colômbia.    

 
Marque a alternativa CORRETA  
 

A) V, F, V, F, F 
B) V, V, V, F, F 
C) V, F, V, V, F 
D) V, F, F, F, V 

 
40 - Desmatamento na Floresta Amazônica aumenta mais de 400% 
 

Levantamento feito por uma ONG do Pará mostra que, no 
primeiro semestre de 2014, foram destruídos 22.898 km  da 
floresta amazônica. Em junho, sumiram mais de 2800 km  
de verde. No período de chuvas na Amazônia, fica mais 
difícil monitorar o desmatamento. Mesmo com o céu 
encoberto por muitas nuvens, os satélites revelaram que, 
em novembro de 2014, a destruição da floresta aumentou 
em 427% em relação a novembro de 2013. 
 
 
 

Sobre as consequências do aumento do desmatamento na Amazônia, analise as afirmações a 
seguir. 
 
I. A retirada da floresta repercute na dinâmica atmosférica, uma vez que diminui a umidade da 

massa equatorial continental (mEc), responsável pelo verão úmido da maior parte do país. 
II. As queimadas devolvem à atmosfera o gás estufa 2(CO ),  que, ao longo do tempo, é capturado 

pela floresta por meio da fotossíntese. 
III. O desmatamento facilita a infiltração da água no solo, o que acelera a lixiviação e contribui 

para a decomposição da matéria orgânica depositada na superfície. 
 
Está correto o que se afirma em  
 

A) II, apenas.    
B) I e II, apenas.    
C) I e III, apenas.    
D) II e III, apenas.    
E) I, II e III.    

 
 

41 - Em 2010, o país possuía 6.329 aglomerados subnormais (assentamentos irregulares 
conhecidos como favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, mocambos, 
palafitas, entre outros) em 323 dos 5.565 municípios brasileiros. Eles concentravam 6,0% da 
população brasileira (11.425.644 pessoas), distribuídos em 3.224.529 domicílios particulares 



 

ocupados (5,6% do total). Vinte regiões metropolitanas concentravam 88,6% desses domicílios, e 
quase metade (49,8%) dos domicílios de aglomerados estavam na Região Sudeste. 

IBGE. Censo 2010. Disponível em: <www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2051>. Acesso em: 
19 jan. 2012. 

Considerando-se as condições subnormais em que vive parte considerável da população 
brasileira, 

Apresente três consequências para a saúde da população que vive na situação descrita pelo 
texto, nas grandes cidades brasileiras.  

1º _____________________________________________________________________________________ 
 
 
2º ____________________________________________________________________________________ 
 

3º ____________________________________________________________________________________ 
 

42 - Leia o texto abaixo. 

"- (...) E aquela fumaceira que estou vendo lá, vovó?  

Dona Benta suspirou: 

- É a queima de café, minha filha... Produzir para 
destruir é o maior dos absurdos... Já foram queimados 
35 milhões de sacas.  As queimas chegaram a 82 
milhões de sacas. Para ter uma idéia do que é isso, 
basta pensar que 35 milhões de sacas formam uma 
pilha de 40 metros, muito mais alta que o Pão de 
Açúcar”.  

(Monteiro Lobato, GEOGRAFIA DE DONA BENTA). 

QUAIS foram os fatores ou motivos (causas) que estimularam os investimentos em atividades 
industriais na região Sudeste? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

 “O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria, se aprende é com a 
vida e com os humildes”. Cora Coralina. 
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 Viviane Moreira  

Professora de Geografia 
 


