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1. O Brasil dispõe de uma extensa rede fluvial, que pode servir à navegação em condições 

naturais. São 28 mil quilômetros de rios naturalmente navegáveis, ou seja, não há 

necessidade de nenhuma obra de dragagem ou transposição para sua utilização como 

meio de transporte. No entanto, apenas 10 mil quilômetros são utilizados para o 

transporte de passageiros e de carga”. 
SILVA, A. C. et. al. Geografia contextos e redes. 1º ed, vol. 2. São Paulo: Moderna, 2013. p.51. 

 

Um fator geográfico do território brasileiro que dificulta um maior 

aproveitamento do potencial hidroviário é: 

 

a) o distanciamento entre os centros econômicos e os rios de planície. 

b) a baixa velocidade de vazão dos principais cursos d'água do país. 

c) o assoreamento constante dos rios por processos aluviais. 

d) a ausência de matérias-primas para a construção das embarcações. 

e) a baixa conectividade entre as diferentes bacias hidrográficas. 

 

2. Uma característica do território brasileiro bastante relevante é a sua grande 

extensão longitudinal. Do extremo leste, a Ponta do Seixas, em Paraíba, até o extremo 

oeste, a Nascente do Rio Moa, no Acre, há uma distância de 4.319 quilômetros. 

Uma característica socioespacial do Brasil resultante do fator acima apresentado 

é: 

a) elevada variação climática 

b) presença de domínios naturais diversificados 

c) existência de vários fusos horários 

d) acentuada unidade topográfica 

e) facilidade para o deslocamento rodoviário 

 

3. “A localização do Brasil, banhado pelo Oceano Atlântico, cujo relevo submarino é 

diferente do Oceano Pacífico, afasta a possibilidade de ocorrência de tsunamis (ondas 
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gigantes) no país, como o que atingiu a costa nordeste do Japão na madrugada de hoje 

(horário de Brasília) ”. 
Último Segundo, 11 mar. 2011. Disponível em: <http://ultimosegundo.ig.com.br>. Acesso em: 28 ago. 2015. 

 

A principal característica do Brasil que diminui a possibilidade de tsunamis é: 

a) estabilidade climática preponderante 

b) formação geológica antiga 

c) ausência de massas de ar litorâneas 

d) afastamento das zonas tectônicas 

e) elevação altimétrica do território 

 

4. (ENEM 2014) 

 
Mapa do território brasileiro 

A imagem indica pontos com ativo uso de tecnologia, correspondentes a que processo 

de intervenção no espaço? 

a) Expansão das áreas agricultáveis, com uso intensivo de maquinário e insumos 

agrícolas. 

b) Recuperação de águas eutrofizadas em decorrência da contaminação por esgoto 

doméstico. 

c) Ampliação da capacidade de geração de energia, com alteração do ecossistema local. 

d) Impermeabilização do solo pela construção civil nas áreas de expansão urbana. 

e) Criação recente de grandes parques industriais de mediano potencial poluidor. 

 

5. (FUVEST) Entre as mudanças ocorridas no Brasil Colônia durante a União 

Ibérica (1580 – 1640), destacam-se 

a) a introdução do tráfico negreiro, a invasão dos holandeses no Nordeste e o início da 

produção de tabaco no recôncavo Baiano 

b) a expansão da economia açucareira no Nordeste, o estreitamento das relações com a 

Inglaterra e a expulsão dos jesuítas 
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c) a incorporação do Extremo-Sul, o início da exploração do ouro em Minas Gerais e a 

reordenação administrativa do território 

d) a expulsão dos holandeses do Nordeste, a intensificação da escravização indígena e a 

introdução das companhias de comércio monopolistas 

e) a expansão da ocupação interna pela pecuária, a expulsão dos franceses e o 

incremento do bandeirismo 

 

6. No século XVII, contribuíram para a penetração para o interior brasileiro: 

 

a) o desenvolvimento das culturas da cana-de-açúcar e do algodão 

b) o apresamento de indígenas e a procura de riquezas minerais 

c) a necessidade de defesa e o combate aos franceses 

d) o fim do domínio espanhol e a restauração da monarquia portuguesa 

e) a Guerra dos Emboabas e a transferência da capital da colônia para o Rio de Janeiro 

 

 

7. (UFRS) Como objetivos da expansão oficial, podemos destacar 

 

a) a recuperação econômica das áreas canavieiras, destruídas pelos holandeses, e a 

exploração econômica da Amazônia 

b) a preação de indígenas e o aproveitamento econômico do rio da Prata 

c) a defesa do território e a extinção do Quilombo de Palmares 

d) a exploração econômica da Amazônia e o aproveitamento econômico da Prata 

e) a obtenção de riquezas, graças à exploração de jazidas minerais 

 

 

8. (UEL) No Brasil Colônia, a pecuária teve um papel decisivo na 

a) ocupação das áreas litorâneas 

b) expulsão do assalariado do campo 

c) formação e exploração dos minifúndios 

d) fixação do escravo na agricultura 

e) expansão para o interior 

 

9. (UFSE) O texto abaixo refere-se à atividade pecuarista no Brasil Colônia: 

O gado podia penetrar o Sertão. Não tinha o problema seríssimo do transporte, porque 

transportava a si mesmo. A mão de obra exigida era pouca. Sem a complexidade da 

agricultura, principalmente da canavieira, tinha na amplitude do sertão o caminho de 

sua expansão, acompanhando os rios rumo ao interior. 

Assinale a única alternativa não contida no texto: 

a) a criação do gado era pouco exigente com respeito à mão de obra 

b) a agricultura açucareira era atividade mais complexa do que a criação de gado 

c) a penetração do gado no Sertão não envolvia custos no transporte 

d) a pecuária não tinha maior produtividade do que as atividades agrícolas 

e) o Sertão apresentou-se como caminho adequado para a expansão e criação do gado 

 

10. (UFG) Observe a figura a seguir: 



 
Mapa da divisão regional do Brasil 

O critério adotado, na divisão regional descrita no mapa, tem por referência: 

a) a base física territorial, onde se destacam as bacias hidrográficas. 

b) os aspectos demográficos, considerando-se a distribuição da população brasileira. 

c) o setor secundário, mediante o número de estabelecimentos industriais. 

d) as características socioeconômicas relativas à população e às atividades produtivas. 

e) os elementos de ordem natural relacionados com os tipos climáticos. 

 

11. (UFPI – adaptada) Observe o mapa de divisão regional do Brasil e, em seguida, 

assinale a proposição correta: 

 
 

a) O número 5 assinala a região Sul, onde se concentram numerosos descendentes de 

europeus, que utilizaram a terra mantendo a cobertura vegetal original, adotando um 

sistema de agricultura extensiva e de autoconsumo. 



b) O número 1 corresponde à região de maior área, onde as condições naturais 

permitiram o estabelecimento de uma floresta temperada homogênea e que vem 

apresentando crescente extensão de áreas devastadas, porque ainda não utiliza modelos 

de desenvolvimento sustentável. 

c) O número 2 indica a região que teve menor importância econômico-social no período 

colonial e que, após o período áureo da mineração, voltou às condições de pobreza dos 

primeiros séculos de colonização. 

d) O número 4 identifica a região que apresenta maior índice de industrialização, com 

destaque para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, que polarizam as demais 

regiões brasileiras. 

e) O número 3 assinala a região Centro-Oeste, que passou a crescer após a construção 

de Brasília, mesmo apresentando condições naturais adversas, advindas da presença do 

bioma caatinga. 

12. (UTFPR) As estruturas geológicas da crosta terrestre refletem os processos, 

que as originaram e ajudam a reconstituir a história do planeta. Em relação a 

esse assunto é correto afirmar que: 

  

a) Os escudos cristalinos constituem o embasamento fundamental das terras emersas, 

pois se originaram de dobramentos modernos. 

b) As bacias sedimentares resultam da ação combinada dos processos destrutivos de 

erosão e dos processos construtivos de acumulação ou sedimentação. 

c) O núcleo da Terra encontra-se em estado pastoso. 

d) O manto é o envoltório rochoso da Terra. 

e) Os vulcões são gerados por violentos movimentos de massas no interior do núcleo. 

 

 

13. (FGV-RIO) Os terremotos, os vulcões e a formação de montanhas são atividades 

geológicas de enorme importância que ocorrem na Terra. Observe no mapa a 

localização das zonas sísmicas e dos principais vulcões. 

  

 
IBGE, Atlas Geográfico Escolar. IBGE: Rio de Janeiro, 2010, pág. 103.  

Com base nesse mapa e em seus conhecimentos, é CORRETO afirmar: 

  

a) Somente o movimento de separação das placas tectônicas causa terremotos. 



b) Somente o movimento de separação das placas tectônicas causa vulcanismo. 

c) Em sua maioria, as zonas sísmicas e os vulcões localizam-se no centro das placas 

tectônicas. 

d) Em sua maioria, as zonas de intensa atividade sísmica e os vulcões localizam-se nas 

bordas das placas tectônicas. 

e) As zonas de intensa atividade sísmica se distribuem de forma aleatória, sem relação 

evidente como movimento das placas tectônicas. 

 

14. (UFRN) Em uma aula de Geografia sobre a dinâmica da população brasileira, o 

professor apresentou dados do Censo Demográfico 2010. Segundo esses dados, o 

país atingiu um total de 190.755.799 habitantes, que se encontram distribuídos pelos 

seus 8.514.876,599 km2, apresentando uma densidade demográfica média de 

22,43hab./km2.  

Para ilustrar as informações, o professor mostrou aos alunos os mapas a seguir: 

  

 
No decorrer da aula, a exposição sobre a dinâmica da população brasileira e a 

leitura dos mapas referentes à densidade demográfica e ao relevo do Brasil por 

regiões permitiu ao aluno concluir que 

  

a) a população encontra-se distribuída de forma desigual pelo território, sendo a Região 

Sudeste, onde predominam planaltos, a que apresenta maior densidade demográfica, 

devido, entre outros fatores, ao dinamismo econômico e à capacidade de atrair 

migrantes. 

b) os maiores índices de concentração da população ocorrem nas planícies localizadas 

no interior, onde se desenvolvem atividades do agronegócio que resultam, entre outros 

fatores, do processo de modernização agrícola. 

c) a distribuição da população pelo território ocorre de forma desigual, sendo a Região 

Nordeste, onde predominam planícies, a que apresenta menor densidade demográfica, 

devido, entre outros fatores, ao processo de ocupação desde o Período Colonial. 

d) os menores índices de concentração populacional ocorrem nos planaltos localizados 

na Zona Costeira, onde o processo de ocupação e o desenvolvimento econômico foram 

dificultados, entre outros fatores, pelas elevadas altitudes. 

15. (UENP) 



  

 
  

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, em bacias sedimentares 

e planaltos cristalinos, 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 

b) apenas II e III 

c) apenas III e IV 

d) apenas I e IV 

e) todas as assertivas 

 

16. (UFSJ) Observe a figura abaixo. 

  

 
  

A figura ilustra o relevo característico da região da Serra da Mantiqueira, que abrange 

os Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Sobre esse relevo 

é CORRETO afirmar que ele se constitui de 



a) dobramentos modernos originados de processos geológicos recentes nos quais 

predomina o intemperismo físico. 

b) rocha desgastada fundamentalmente pelo intemperismo físico resultante da ação dos 

ventos. 

c) morros arredondados — denominados mares de morros — e bastante intemperizados. 

d) montanhas nas quais os processos erosivos impedem a sedimentação da planície 

 

17. (UDESC) O relevo corresponde às formas do terreno que foram moldadas 

pelos agentes internos e externos sobre a crosta terrestre. Cada forma de relevo 

corresponde a um estado da atuação desses agentes. Analise as proposições 

referentes ao relevo. 

  

I. Planalto é um compartimento do relevo com superfície irregular e altitude superior a 

300 metros, onde predominam processos erosivos. 

II. Planície é uma parte do relevo com superfície plana e altitude igual ou inferior a 100 

metros, onde predominam os acúmulos recentes de sedimentos. 

III. Depressão é uma fração do relevo mais plano que o planalto, onde predominam 

processos erosivos, com suave inclinação e altitude entre 100 e 500 metros. 

IV. No Brasil predominam planaltos e depressões. 

V. Talude é a parte do relevo submarino, onde há o encontro da crosta continental com a 

crosta oceânica, formando desníveis de profundidade variável que chegam a atingir 3 

mil metros. 

  

Assinale a alternativa correta. 

a. (    ) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

b. (    ) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras. 

c. (    ) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 

d. (    ) Somente a afirmativa V é verdadeira. 

e. (    ) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

 

18.  (URCA) Marque a única assertiva que traz somente fatores climáticos, isto é, 

aqueles que contribuem para determinar as condições climáticas de uma região do 

globo. 

  

a) Correntes marítimas, temperatura do ar, umidade relativa do ar e amplitude térmica. 

b) Latitude, pressão altitude, hidrografia e massas de ar. 

c) Altitude, massas de ar, maritimidade e latitude. 

d) Hidrografia, correntes marítimas, latitude e pressão. 

e) Temperatura do ar, umidade relativa do ar, insolação e média térmica. 

 

19. (IFBA) Desde a construção dos primeiros termômetros até a análise de dados 

por meio de satélites e supercomputadores, a meteorologia - a ciência que estuda os 

fenômenos atmosféricos aumentou enormemente o grau de previsão do tempo. 
Geografia atualidades 2014, p. 46. 

  

Baseando-se nessa afirmação e em seus conhecimentos sobre os fenômenos 

atmosféricos terrestres, pode-se dizer que 

  

a) a chuva frontal ou orográfica ocorre quando a massa de ar sobe por causa de algum 

obstáculo de relevo, como uma montanha. 



b) a chuva orográfica, também chamada de chuva convectiva, ocorre quando a massa de 

a sobe por causa de algum obstáculo de relevo, como uma montanha. 

c) a massa de ar constitui-se como um corpo de ar com características próprias de 

umidade, pressão e temperatura, herdadas, por sua vez, das diferentes regiões da 

superfície terrestre. 

d) a Troposfera, também conhecida como Tropopausa, representa a camada atmosférica 

mais importante para o ser humano, por concentrar a maioria dos fenômenos 

atmosféricos. 

e) geralmente as áreas anticiclonais ou de baixa pressão atmosférica são áreas 

dispersoras de ventos, enquanto as áreas de alta pressão atmosférica ou ciclonais são 

zonas receptoras de ventos. 

  

20. (UNIMONTES) Observe a figura abaixo. 

  

 
  

A figura representa 

a) uma imagem de satélite para monitoramento das massas de ar e para previsão de 

tempo. 

b) uma imagem de radar para localização de áreas de queimadas no Brasil. 

c) uma imagem de GPS para rastrear as áreas com ocorrência de furacões. 

d) uma imagem aérea das regiões de maior emissão de poluição. 

 

21. (CEFET-MG) Considerando-se os tipos climáticos encontrados no Brasil e seus 

respectivos climogramas, é correto afirmar que o clima tropical úmido 

(litorâneo) está representado em 

  

a) 

  

 
  

b) 

  



 
  

c) 

  

 
  

d) 

  

 
  

e) 

  

 
 

22. (UNESP) A extração de madeira, especialmente do pau-brasil, os ciclos do açúcar e 

café e o desmatamento para instalação de indústrias são eventos de nossa história 

que contribuíram para a degradação desse bioma. 

  

O texto refere-se ao bioma 

a) Mata Atlântica. 

b) Caatinga. 

c) Cerrado. 

d) Pantanal. 

e) Floresta Amazônica. 

  



23. (UCS) Devido à grande extensão territorial, nosso país se diferencia de outros pela 

diversidade climática, pela posição geográfica, pela latitude, pela configuração do 

território e pelos sistemas atmosféricos. 

Observe o mapa do Brasil abaixo e identifique os tipos de clima característicos das 

regiões indicadas pelas letras A, B e C. 

  

 
MOREIRA, I. Construindo o espaço do homem. São Paulo: Ática, 2001. p. 200.) 

  

Assinale a alternativa abaixo em que os climas listados correspondem, correta e 

respectivamente, às letras A, B e C, localizadas no mapa acima. 

  

a) tropical úmido, tropical semiárido, tropical de altitude 

b) equatorial, tropical, subtropical 

c) tropical semiúmido, tropical de altitude, subtropical 

d) tropical de altitude, tropical úmido, extratropical 

e) tropical semiárido, tropical semiúmido, tropical de altitude 

 

24. (IFTM) Bioma é um conjunto de tipos de vegetação que abrange grandes áreas 

contínuas, em escala regional, com flora e fauna similares, definida pelas condições 

físicas predominantes nas regiões. Esses aspectos climáticos, geográficos e 

litológicos (das rochas), por exemplo, fazem com que um bioma seja dotado de uma 

diversidade biológica singular, própria. O Brasil possui uma diversidade de fauna e 

flora surpreendente; isso acontece devido ao seu imenso território, associado às suas 

condições climáticas. Esse fato pode ser facilmente observado em uma simples 

viagem pelas regiões brasileiras. 

Qual das alternativas abaixo apresenta somente características corretas a respeito 

dos biomas encontrados no Brasil? 

  

a) Bioma Pampa – área típica de pecuária extensiva, esse bioma possui diversidade 

vegetal significativa, com o aparecimento de gramíneas e florestas de araucárias. O 

surgimento desse pinheiro brasileiro ocorre devido ao clima temperado que abrange 

grande parte da região Sul do Brasil. 

b) Bioma Mata Atlântica - é a formação mais devastada de todo território brasileiro. 

Estima-se que reste atualmente 7% de sua cobertura original. É o bioma nacional mais 

rico em biodiversidade. De acordo com a compartimentação do relevo se divide em: 

mata de igapó, mata de várzea e floresta de altitude. 



c) Bioma Amazônia – possui a maior floresta da zona intertropical do globo. 

Atualmente enfrenta problemas devido ao desmatamento intensivo. Devido ao clima 

tropical superunido, que atua sobre a maior parte desse bioma, a vegetação é adaptada 

ao grande volume de chuvas que cai nessa região. 

d) Bioma Cerrado – uma formação com árvores, arbustos e campos. Ocorre nesse bioma 

o aparecimento de árvores com galhos retorcidos e casca grossa. Devido ao clima 

tropical semiúmido ou tropical típico, com abundância de chuvas no verão e inverno 

seco, ocorrem queimadas com frequência no período de estiagem. 

e) Bioma Caatinga - nome indígena que significa “mata branca”, esse bioma se 

concentra somente na região Nordeste do Brasil. Devido a escassez de chuva, entre 250 

mm e 300 mm mensais, surgem plantas xerófitas associadas a vegetação arbustiva. A 

atividade predominante na região é a pecuária extensiva. 

 

25. (FUVEST) Estas fotos retratam alguns dos tipos de formação vegetal nativa 

encontrados no território nacional. 

  

 
 Correlacione as formações vegetais retratadas nas fotos às áreas de ocorrência 

indicadas nos mapas abaixo. 

a) 

 
  

b) 

 
  

c) 

 
  

d) 



 
  

e) 

 
 

26. (FMJ) É um mosaico de coberturas vegetais que formam uma diagonal que separa 

as duas florestas tropicais do Brasil: a noroeste a Floresta Amazônica e a leste a 

Mata Atlântica. Esse mosaico se desenvolve numa área de baixas pluviosidades. As 

causas da pouca chuva e sua distribuição irregular estão associadas aos fortes 

ventos alísios, que não trazem umidade para a região. 

  
(José Bueno Conti e Sueli Angelo Furlan. Geografia do Brasil, 2005. Adaptado.) 

  

O domínio morfoclimáticos tratado pelo texto é o 

a) das pradarias. 

b) das caatingas. 

c) das araucárias. 

d) dos cerrados. 

e) dos mares de morros. 

 

27. (UCS/RS) Os oceanos são importantes para o desenvolvimento e a manutenção 

do nosso planeta. Sobre os oceanos é correto afirmar que 
a) apresentam circulação interna de correntes quentes e ausência de correntes frias. 

b) a regulação do clima que executam ocorre nos períodos de equinócio. 

c) a regulação do clima que executam ocorre nos períodos de solstício. 

d) apresentam movimentos de águas chamadas correntes marítimas. 

e) têm sua salinidade determinada pela quantidade de plânctons que possuem. 

 

 

28. (UNIFEI) À medida que crescem a população e as cidades, ocorre também uma 

crescente demanda pela água, que é utilizada de diversas formas como, por 

exemplo, no uso doméstico, nas indústrias, na agricultura e pecuária. Com 

relação à demanda de água, assinale a alternativa que mostra onde a água é 

requerida em maior quantidade. 

  

a) No uso doméstico, pelas atividades cotidianas como as de limpeza e lazer. 

b) Na agricultura, principalmente na irrigação de lavouras. 

c) Na pecuária, na dessedentação de animais. 

d) Na indústria, principalmente nos parques industriais para, por exemplo, mover 

máquinas, resfriar peças e gerar energia. 

 

29. (PUCSP) A água encontra-se neste início de século em condições que exigem 

sérios cuidados. Além do volume existente desse recurso, é importante 

considerar sua distribuição geográfica e suas formas de uso para preservá-lo. 

Tendo como referência o planeta, pode-se afirmar que 



a) o consumo mundial de água doce é maior na agricultura (mais de 70%), mas esse 

índice tende a cair, pois a agricultura está se concentrando cada vez mais em áreas já 

úmidas. 

b) o maior estoque de água doce é subterrâneo, superando o volume de águas em estado 

sólido (calotas polares, geleiras e neves permanentes), em razão do derretimento 

provocado pelo efeito estufa. 

c) apenas ¼ das águas do planeta não é de água salgada, e esse volume é insuficiente 

para as necessidades humanas, o que obriga ações de dessalinização das águas 

oceânicas. 

d) existe notória desigualdade na distribuição das águas continentais e, nesse aspecto, a 

América do Sul é um dos continentes mais abastecidos com esse recurso natural, em 

especial nas áreas tropicais. 

e) embora na área intertropical do planeta haja uma dominância de climas chuvosos, os 

estoques de água doce não são expressivos nessa área, pois essa também é uma área de 

grande evaporação. 

 

30. (UNICS) Segundo Tucci (2006), “As ações produzidas pelo homem sobre o 

ecossistema podem alterar parte do ciclo abaixo representado, quanto à quantidade e 

qualidade da água”. “... a nível local as obras hidráulicas atuam sobre os rios, lagos e 

oceanos; o desmatamento atua sobre o comportamento da bacia hidrográfica; a 

urbanização produz alterações localizadas nos processos comprometendo e 

alterando este ciclo...”. 

  

Assinale a alternativa que identifica este fenômeno essencial à existência da vida no 

planeta, representado na figura abaixo. 

  

  
Fonte: TUCCI, C.E.M. (2006). 

  

a) Ciclo meteorológico 

b) Ciclo do escoamento das águas superficiais 

c) Ciclo da reprodução da vida no planeta 

d) Ciclo hidrológico global 

e) Ciclo das águas subterrâneas 

  

31. (UPE) O desmatamento é a atividade humana, que afeta diretamente as 

maiores áreas na parte florestada da Amazônia brasileira. A área desmatada é 

maior que a França. 
Philipe Fearnside 

  

Diversas mudanças ambientais, decorrentes do desmatamento referido pelo pesquisador, 

afetam negativamente os seres humanos na Amazônia. 

Sobre elas, analise os itens a seguir: 

  

I. Redução de ciclagem d’água 

II. Perda da capacidade produtiva dos ecossistemas 

III. Decréscimo no armazenamento do carbono 

IV. Alteração na formação de nuvens e na química da atmosfera 

V. Aumento do assoreamento de cursos fluviais 

  

Estão CORRETOS 

a) apenas II e V. 



b) apenas I, II e III. 

c) apenas I, IV e V. 

d) apenas II, III e V. 

e) I, II, III, IV e V. 

 

32. (UNAMA) 

  

Impactos ambientais sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil. 

  
Impacto ambiental deve ser entendido como resultados de ações que modifiquem o 

ambiente, podendo produzir danos, muitas vezes irreversíveis. 

Ao longo da história, a ocupação humana dos domínios morfoclimáticos brasileiros 

provocou impactos ambientais de diversos tipos. 

  
Adas, Melhem; Adas, Sergio. Expedições Geográficas, 7o ano. São Paulo: Moderna, 2011. 

  

A partir do texto acima e dos seus conhecimentos geográficos sobre os impactos 

ambientais que resultaram da ação antrópica nos domínios morfoclimáticos brasileiros, 

é correto afirmar que no (as) 

a) domínio amazônico e no domínio do cerrado o avanço dos projetos agropecuários, 

grandes projetos minero-metalúrgicos, garimpos e hidrelétricas, causam desmatamento 

e queimadas, com graves consequências para a flora e a fauna, além de erosão do solo, 

inundações, assoreamento, contaminação de rios, que afetam diretamente as 

comunidades locais e os povos que sobrevivem da floresta. 

b) faixas de transição e no domínio das pradarias, o avanço da cultura da soja e a 

pecuária intensiva causam desmatamento e lixiviação do solo, pois utilizam imensas 

áreas para desenvolver o processo produtivo, fato que deixa o solo desprotegido e 

sujeito às intempéries da natureza. 

c) domínio das araucárias e no domínio dos mares de morro, é visível a expansão urbana 

e industrial, inclusive na faixa litorânea, fato que acarreta a contaminação do solo e das 

vertentes de rios, trazendo como consequência a lixiviação do solo, o assoreamento e a 

eutrofização. 

d) domínio da caatinga, ocorre intenso desmatamento praticado por grandes grupos 

econômicos e a exploração de lenha para uso doméstico e produção de carvão, fatos que 

têm causado a perda da biodiversidade, a erosão do solo bem como sua “arenização”. 

  

33. (FGV-eco) 

 [Na Amazônia] boa parte dos municípios que compõe a “mancha pioneira” apresenta as 

maiores taxas de desmatamento do bioma amazônico nos últimos anos... e um 

expressivo e perverso processo de especulação fundiária, no qual a grilagem e a venda 

ilegal de terras (inclusive pela internet) é o seu principal artífice. [...] A rarefeita 

presença humana e os meios rudimentares de sobrevivência de boa parte da população 

local, desprovida de capital e de qualificação, levam à configuração de um espaço 

descontínuo. 
(Daniel Monteiro Huertas. Da fachada atlântica à imensidão amazônica. São Paulo: Annablume, 2009. p. 226. Adaptado) 

  

Na “mancha pioneira”, que forma um arco de desmatamento, são predominantemente 

encontrados (as): 

a) extração de madeira e agricultura de cana e milho. 

b) extração de madeira, pecuária e cultivos de soja. 

c) pecuária, cultivos de cana e extração de minérios. 



d) extração de minérios, agricultura de milho e cana. 

e) agricultura de soja e arroz e extração de minérios. 

  

34. (UEAP) As figuras abaixo representam diferentes formas de regionalizar o 

espaço geográfico brasileiro. 

  

 
As figuras I, II e III correspondem, respectivamente, 

 

a) à divisão oficial segundo o IBGE, à divisão oficial de planejamento e aos domínios 

morfoclimáticos. 

b) à divisão oficial de planejamento, à divisão oficial segundo o IBGE e à 

regionalização 

Geoeconômica. 

c) aos domínios morfoclimáticos, à divisão estadual e à divisão oficial segundo o IBGE. 

d) à regionalização geoeconômica, à divisão oficial segundo o IBGE e aos domínios 

morfoclimáticos. 

e) à divisão oficial segundo o IBGE, à divisão estadual e à regionalização 

geoeconômica. 

  

35. (UNIOESTE) O mapa abaixo apresenta a classificação dos biomas brasileiros 

segundo o IBGE (2004). Considerando o mapa dos biomas, a diversidade de 

vegetação no país e o processo de ocupação dos biomas brasileiros, analise as 

afirmativas abaixo. 

 
Fonte: IBGE, 2004. 

  

I. A maior parte do estado do Paraná encontra-se no bioma da Mata Atlântica, apesar de 

possuir algumas áreas de campos. Os tipos de florestas encontrados no Paraná são a 

ombrófila densa, ombrófila mista e estacional semi-decidual. 

II. Os mangues, restingas e dunas são formações litorâneas importantes, pois 

apresentam uma fragilidade ambiental. Eles não foram destacados no mapa, porém 

estão localizados no litoral brasileiro. Nesses ecossistemas predominam as chamadas 

formações pioneiras. 



III. O cerrado predomina no Centro-Oeste do Brasil, região marcada pela pecuária 

bovina, onde a agricultura é uma atividade secundária e a estrutura fundiária é 

caracterizada por pequenas propriedades rurais. 

IV. A caatinga é o principal bioma da região Nordeste, que, apesar da existência do Rio 

São Francisco em seu território, apresenta os maiores períodos de seca do Brasil. 

V. Por estar em uma região onde as chuvas são bem distribuídas, os pampas gaúchos 

não apresentam problemas relacionados a processos de erosão e arenização dos solos. 

  

Assinale a alternativa correta. 

a) Todas as alternativas estão incorretas. 

b) Apenas as alternativas I e V estão incorretas. 

c) Apenas as alternativas III e V estão incorretas. 

d) Apenas as alternativas I, III e V estão incorretas. 

e) Apenas as alternativas I, II e III estão incorretas. 

  

36. (UDESC) Observe o mapa abaixo, sobre os domínios morfoclimáticos: 

 
  

Indique o número correspondente ao domínio morfoclimático: 

  

(        ) domínio da caatinga 

(        ) domínio do cerrado 

(        ) domínio das pradarias 

(        ) domínio amazônico 

(        ) domínio dos mares e morros 

(        ) domínio das araucárias 

(        ) faixas de transição 

  

Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo. 

  

a) 2–6–1–4–5–7–3 

b) 2–4–6–1–3–7–5 

c) 4–2–1–7–3–5–6 

d) 4–2–6–1–3–5–7 

e) 6–1–3–5–4–2–7 

 

37. (UFT) Os fatores básicos que diferenciam os cerrados das caatingas estão 

relacionados com a posição e o volume da água existente logo abaixo da superfície 

durante a estação seca. Nesses ambientes o lençol d`água fica abaixo do nível dos 



talvegues, entretanto, no cerrado existe água permanentemente disponível para 

vegetais de raízes longas e pivotantes. 

  

 
  
Figura: A caatinga na visão de Percy Lau (AB`SABER, 2003) 

 
  

Figura: O cerrado na visão de Percy Lau. Fonte: AB`SÁBER, Aziz Nacib. Os domínios de natureza no Brasil: Potencialidades 

paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. p. 32 – 33. 

  

Com base no texto e na figura é CORRETO afirmar que: 

  

a) É nos suportes ecológicos da dinâmica das águas superficiais que reside a grande 

diferença entre os ecossistemas cerrado e caatinga. 

b) É nos suportes ecológicos da dinâmica geológica que reside a grande diferença entre 

os ecossistemas cerrado e caatinga. 

c) É nos suportes ecológicos da dinâmica dos lençóis d`água subsuperficiais que reside 

a grande diferença entre os ecossistemas cerrado e caatinga. 

d) É nos suportes ecológicos da dinâmica geomorfológica que reside a grande diferença 

entre os ecossistemas cerrado e caatinga. 

38. (UFRN) Em uma aula de Geografia, o professor projetou para os 

alunos slides contendo características importantes de domínios morfoclimáticos 

brasileiros. 



  

Os slides 1, 2, 3 e 4 correspondem, respectivamente, a características dos seguintes 

domínios morfoclimáticos: 

 
  

a) mares de morros, caatinga, amazônico e cerrado. 

b) cerrado, caatinga, mares de morros e amazônico. 

c) cerrado, mares de morros, caatinga e amazônico. 

d) caatinga, cerrado, amazônico e mares de morros. 

  

 

 

39. (UNEAL) Além do mau uso, a demanda por esse recurso tem sido cada vez maior, 

devido ao crescimento populacional e à ampliação de atividades econômicas. 

Quanto à renovação desse importante recurso, não há comprovações sobre o seu 

aumento, pelo contrário, sua escassez em algumas regiões do mundo já é uma 

realidade. Portanto, apesar de renovável, muitos povos sofrem com a sua diminuição 

e futuramente terão sua sobrevivência ameaçada. 

  

A afirmação revela a preocupação com a escassez 

  

a) do petróleo. 

b) da vegetação. 

c) da água. 

d) do carvão mineral. 

e) de alimentos. 

 

40. (UCPEL) Observe a figura a seguir sobre desmatamento. 

  



 
  

Com relação ao desmatamento, analise as afirmativas abaixo. 

  

I. O crescente ritmo de desmatamento deve-se à produção agrícola e pastoril, com a 

abertura de novas áreas de lavoura e pastagens, ao crescimento urbano, à mineração e ao 

extrativismo animal, vegetal e mineral. Implementar políticas de preservação e 

conservação, através de um desenvolvimento sustentável das florestas, causaria uma 

estagnação, sendo totalmente prejudicial ao progresso nesses setores. 

II. O desmatamento é um processo que ocorre no mundo todo, resultado do crescimento 

das atividades produtivas e econômicas e, principalmente, pelo aumento da densidade 

demográfica em escala mundial, colocando em risco as regiões compostas por florestas. 

III. As consequências da retirada da cobertura vegetal original são, principalmente, 

perdas de biodiversidade, degradação do solo, aumento da incidência do processo de 

desertificação, erosões, mudanças de clima e da hidrografia. 

  

Assinale a opção correta. 

  

a) Apenas está correta a afirmativa I. 

b) As afirmativas I e II estão corretas. 

c) As afirmativas I e III estão corretas. 

d) Apenas está correta a afirmativa III. 

e) As afirmativas II e III estão corretas. 
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