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QUESTÃO 1                                                                                                          

Observe a imagem a seguir: 
 

 
 
A fisionomia retratada na foto acima é naturalmente típica de: 
 
a) regiões de planície, por estar em um relevo aplainado que não propicia o escoamento 
em velocidade dos cursos d'água, resultando na formação de meandros. 
b) regiões de planalto, pois se manifesta em superfícies onduladas geralmente delimitadas 
por escarpas, o que se percebe pelas oscilações existentes no leito do rio. 
c) regiões de planície, por se tratar de uma bacia de drenagem composta por uma floresta 
densa, o que só acontece nesse tipo de relevo. 
d) regiões de planalto, uma vez que os processos erosivos são favorecidos pela velocidade 
de vazão do rio. 
e) depressões absolutas, porque nessas regiões a pressão atmosférica é maior e resulta 
em uma ausência de coesão na organização das paisagens. 
 

QUESTÃO 2                                                                                                          

 
“Observando a parte superficial da litosfera, isto é, o terreno sobre o qual vivemos, sobre o 
qual construímos cidades e estradas, vemos que ela apresenta formas variadas. Ao 
conjunto de formas variadas da superfície da Terra damos o nome de relevo. 
Podemos afirmar que o relevo é o modelado da superfície terrestre. Por quê? Porque ele é 
constituído de áreas mais altas, áreas mais baixas, terras planas, terras acidentadas, que 
modelam, isto é, dão forma à paisagem da superfície terrestre”. 



 
VESENTINI, J. W. Geografia: o mundo em transição. São Paulo: Editora Ática, 2012. p.184. 
 

a) Os desníveis superficiais que caracterizam o relevo ocorrem por dois tipos de 
processos que ocasionam a sua constante transformação. Cite-os. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

b) Apresente uma ocorrência referente a cada um desses dois processos de 
transformação do relevo. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 3                                                                                                          

 
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. 
e) No Brasil existe uma predominância de planaltos e não existe montanhas e sim, serras, 
chapadas e picos.  
 

QUESTÃO 4                                                                                                          

 
Regiões que apresentam níveis muito elevados de altitude costumam apresentar climas 
mais frios, em função da menor pressão atmosférica existente nesse tipo de ambiente. 
 
O tipo de relevo que registra a ocorrência dos fenômenos acima apresentados é: 
 
a) Depressões relativas 
b) Depressões absolutas 
c) Planaltos 
d) Cadeias de montanhas 
e) Planícies 
 

QUESTÃO 5                                                                                                          

 
No Sudeste Ocidental do Brasil, a decomposição de rocha vulcânica do tipo basáltico 
originou um solo típico de regiões onde se cultiva café, conhecido como: 
 
a) látex; 
b) arenoso; 
c) pantanal; 
d) terra roxa; 
e) calcário. 
 
 



QUESTÃO 6                                                                                                          

 
Podemos considerar agentes internos e externos do Globo Terrestre respectivamente: 
 
a) Tectonismo e intemperismo. 
b) Vento e vulcanismo. 
c) Águas correntes e intemperismo. 
d) Vento e águas correntes. 
e) N.d.a. 
 

QUESTÃO 7                                                                                                          

 
Os escudos ou maciços antigos brasileiros formaram-se na era: 
 
a) cenozoica 
b) terciária 
c) pré-cambriana 
d) mesozoica 
e) quaternária 
 

QUESTÃO 8                                                                                                          

 
Entres os três tipos principais de estruturas geológicas é correto afirmar que NÃO existe no 
território: 
 
a) bacias sedimentares; 
b) escudos cristalinos; 
c) dobramentos modernos; 
d) terrenos pré-cambrianos; 
e) jazidas petrolíferas. 
 

QUESTÃO 9                                                                                                         

 
Área localizada entre as serras do Mar e Mantiqueira. Ocupada por extensos cafezais no 
século passado, atualmente se caracteriza por atividades pecuárias e grande 
desenvolvimento urbano industrial. O texto se refere ao Vale do Rio 
 
a) Ribeira. 
b) Paranapanema. 
c) Paraíba do Sul. 
d) Piracicaba. 
e) Jundiaí. 
 

QUESTÃO 10                                                                                                        

 
Assinale a alternativa que apresenta o que têm em comum as seguintes cadeias 
montanhosas: Andes, Himalaia, Alpes e Rochosas. 
 
a) Geologicamente recentes e resultantes de desdobramentos. 
b) Geologicamente antigas e resultantes de desdobramentos. 
c) Localizam-se nas porções orientais dos continentes por onde ocorrem. 
d) Geologicamente constituídas por terrenos cristalinos antigos. 
e) Os grandes desníveis foram provocados por falhamentos em terrenos cristalinos. 
 

https://www.coladaweb.com/geografia/tectonismo
https://www.coladaweb.com/geografia/intemperismo


QUESTÃO 11                                                                                                         

 
Os terrenos cristalinos de origem proterozoica do Brasil caracterizam-se: 
 
a) por formarem extensas planícies aluvionais. 
b) pela grande riqueza em minerais metálicos. 
c) pelas altitudes superiores a 3000m. 
d) pela ocorrência de combustíveis fósseis. 
e) pelo solo tipo terra roxa. 
 

QUESTÃO 12                                                                                                        

 
A expressão “Bacia Hidrográfica” pode ser entendida como: 
 
a) o conjunto das terras drenadas ou percorridas por um rio principal e seus afluentes. 
b) a área ocupada pelas águas de um rio principal e seus afluentes no período normal de 
chuvas. 
c) o conjunto de lagoas isoladas que se formam no leito dos rios quando o nível de água 
da água baixa. 
d) o aumento exagerado do volume de água de um rio principal e seus afluentes quando 
chove acima do normal. 
e) o lago formado pelo represamento das águas de um rio principal e seus afluentes. 
 

QUESTÃO 13                                                                                                   

 
Leia as afirmativas abaixo sobre a hidrografia brasileira: 
 
I. É a maior das três bacias que formam a Bacia Platina, pois possui 891.309 km2, o que 
corresponde a 10,4%  da área do território brasileiro. 
II. Possui a maior potência instalada de energia elétrica, destacando-se algumas grandes 
usinas. 
III. Em virtude de suas quedas d’água, a navegação é difícil. Entretanto, com a instalação 
de usinas hidrelétricas, muitas delas já possuem eclusas para permitir a navegação. 
 
Estas características referem-se à bacia do: 
 
a) Uruguai       
b) São Francisco 
c) Paraná       
d) Paraguai 
e) Amazonas 
 

QUESTÃO 14                                                                                                    

 
Abaixo estão demonstrados dois tipos de foz de rio. Escreva acima de cada o nome do tipo 
de foz e embaixo da figura descreva-o. 

 
 
 
 
 
 

______________________     _________________________ 
______________________     _________________________ 
______________________     _________________________ 



QUESTÃO 15                                                                                                        

 
Os rios brasileiros são majoritariamente perenes, com drenagem exorréica e de regime 
pluvial.  Descreva o que significa cada característica. 
 
Rios Perenes:_____________________________________________________________ 
Drenagem exorréica:________________________________________________________ 
Regime Pluvial:____________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 16                                                                                                        

 
Observe a figura e responda. Que fenômeno climático a figura representa? Como esse 
fenômeno se manifesta? 

 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
 
 
 
 

 

QUESTÃO 17                                                                                                      

 
Observe a imagem a seguir e responda.  

 
 

a) Qual é o fenômeno exposto 
na figura? 

____________________________
____________________________ 
 

b) Quais são os impactos 
ambientais para saúde 
humana e os animais que 
esse fenômeno pode 
causar? 

____________________________
____________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 18                                                                                                      

 
Mudança climática ameaça Himalaia –  
disponível: https://exame.abril.com.br/mundo/mudanca-climatica-ameaca-himalaia/ 

 
Desde o início do século, as geleiras têm perdido quase meio metro de gelo ao ano — o 
dobro do derretimento de 1975 a 2000.  
Por Estadão Conteúdo - access_time20 jun 2019, 09h40 

 

https://exame.abril.com.br/mundo/mudanca-climatica-ameaca-himalaia/


De acordo com cientistas, a Groenlândia perdeu 40% de sua cobertura de gelo em apenas 
um dia – movimento atípico para esta época do ano. Normalmente, a maior parte do 
degelo sazonal na região costuma ser no mês de julho. 
Explique. O que é o fenômeno do efeito estufa? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Que relação pode se fazer entre efeito estufa e o aquecimento global? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 19                                                                                                    

 
A figura abaixo, indicada pelos algarismos romanos I, II e III, estão representados os três 
tipos de precipitações.  

 
 
Os tipos de chuvas representados 
acima são respetivamente 
 
I-__________________________ 
 
II-__________________________ 
 
III-_________________________ 
 

 
 

QUESTÃO 20                                                                                                    

 
Responda.  
 
Quando o debate sobre meio ambiente começou no mundo e por quê? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 21                                                                                                    

 
Responda. Quais foram os três principais pontos abordados na Conferência de Estocolmo 
e o que quer dizer PNUMA? 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 
 



 
 

QUESTÃO 22                                                                                                    

 
Responda. Quais pontos foram retomados na ECO RIO – 92? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 23                                                                                                    

 
A Agenda 21 é um documento aprovado na Declaração do Rio cujo objetivo é desenvolver 
uma proposta de ação que vise ao desenvolvimento sustentável. O documento possui 40 
capítulos que promovem alternativas para um novo modelo de desenvolvimento, o 
sustentável. Quais são principais propostas da Agenda 21? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 24                                                                                                    

 
A ECO-92 resultou na Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima, que discutiu 
tendências do aquecimento global. Essa convenção teve por objetivo propor metas para a 
redução da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, responsáveis por 
acelerar a questão do aumento das temperaturas globais. Para que isso fosse possível, 
foram definidos compromissos e metas para todos os países, o que ficou conhecido como 
Conferência das Partes. Em 1995, ocorreu a Conferência das Partes I (COP-1) em Berlim. 
Em 1996, a COP-2 em Genebra; e em 1997, foi realizada, em Kyoto, a COP-3, que 
resultou no Protocolo de Kyoto. 
 
Do que se trata o protocolo de Kyoto e, quando entrou em vigor? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 25                                                                                                    

 
A Rio +10, também conhecida como Cúpula de Joanesburgo ou Conferência Mundial 
sobre Desenvolvimento Sustentável, reuniu em 2002, dez anos após a ECO-92, 189 
países, além de centenas organizações não governamentais. Nessa conferência, realizada 
na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. 
 
Quais questões foram debatidas? 
 
________________________________________________________________________ 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/protocolo-kyoto.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/rio-10.htm


________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 26                                                                                                    

 
A Rio +20, também conhecida como Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável, foi realizada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, em 
2012. Recebeu esse nome, porque foi realizada vinte anos após a Rio-92. Dessa 
conferência, participaram 193 países-membros da ONU e teve uma das maiores 
coberturas midiáticas da história. 
 
Quais foram as principais propostas do documento “O futuro que queremos”? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 27                                                                                                    

 
Explique o que quer dizer “desenvolvimento sustentável”? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 28                                                                                                   

 
Conferência de Estocolmo e o surgimento de organizações ambientalistas, como Greenpeace e WWF, 
provocaram mudanças na percepção social da questão ambiental no final do século XX. 
Dentre essas mudanças, a mais difundida foi a conscientização da: 
 
a) limitação da tecnologia moderna 
b) dimensão da interferência humana 
c) recorrência do desmatamento intenso 
d) insuficiência do abastecimento alimentar 
e) a violência urbana e rural pela posse de terrenos 
 

QUESTÃO 29                                                                                                   

 
Dados do Protocolo de Kyoto indicam que em 1990 países como Alemanha, Austrália, Canadá, 
Estados Unidos da América, Federação Russa, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, 
França, Itália, Japão e Polônia eram responsáveis por cerca de 87% das emissões de CO2 na 
atmosfera. Em relação a esse Protocolo é correto afirmar: 
 
a) O Protocolo de Kyoto representa uma grande inovação nas políticas globais para o meio ambiente, 
pois, além de fixar uma meta de redução sobre os níveis de emissão de gases na atmosfera, cria um 
sistema de créditos de emissões entre países. 
b) O Protocolo de Kyoto determina a todos os países que, em curto prazo, estes reduzam os níveis de 
emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa no planeta. 



c) O Protocolo de Kyoto estabelece os mesmo níveis de emissão de gases (CO2) conforme os 
padrões de industrialização, bem como o modelo energético adotado pelas economias nacionais. 
d) O Protocolo de Kyoto tem como meta reduzir a industrialização no mundo. Países como China, 
Brasil, Índia e México, que experimentam forte crescimento econômico, vivenciam sérios problemas 
gerados por serem obrigados a reduzir seu crescimento. 
e) O Protocolo de Kyoto resultou de negociações da Convenção sobre Mudanças Climáticas Globais, 
que foram fruto de um acordo liderado pelos Estados Unidos, tendo em oposição a União Européia. 
 

QUESTÃO 30                                                                                                   

 
Numa demonstração bastante evidente de que os problemas ambientais despertam enorme 
preocupação em todo o mundo, vários são os encontros realizados para tratar do tema, tais como a 
ECO-92, no Rio de Janeiro e a Rio+10, em Johanesburgo (África do Sul). Analise as seguintes 
afirmativas sobre as questões ambientais: 
 
I – A chamada “crise ambiental” atinge exclusivamente os países ricos, pois é uma conseqüência direta 
da produção industrial, praticamente inexistente nos países pobres; 
II – As últimas décadas do século passado conheceram uma série de propostas dos países ricos de 
superação dos problemas ambientais a partir de uma modificação da matriz energética, propostas 
estas que contaram com o apoio unânime do G-7; 
III – O aquecimento global, resultante do chamado “efeito estufa”, é um dos mais preocupantes 
problemas ambientais da atualidade, afinal ele deverá atingir todo o planeta. 
 
Assinale: 
 
a) se apenas a afirmativa I for correta 
b) se apenas a afirmativa II for correta 
c) se apenas a afirmativa III for correta 
d) se as afirmativas I e II forem corretas 
e) se as afirmativas II e III forem corretas 
 


