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Para resolver esta lista de exercícios de Geografia, você deve estudar os seguintes capítulos que 

estão assim organizados no livro de Geografia: 

✓ UNIDADE 1. ESPAÇO GEOGRÁFICO: LOCALIZAÇÃO E TEMPO. 

Capitulo 1: Um espaço de lugares e paisagens 

Capitulo 2: A Localização no espaço geográfico 

Capitulo 3: A medida do tempo no espaço geográfico. 

✓ UNIDADE 2: REPRESENTANDO O ESPAÇO GEOGRÁFICO 

Capitulo 4: representação do espaço geográfico: a construção de mapas 

Capitulo 5: linguagem cartográfica e Leituras de mapas. 

 

 

  

1. (ENEM 2012) Portadora de memória, a paisagem ajuda a construir os sentimentos de 

pertencimento; ela cria uma atmosfera que convém aos momentos fortes da vida, às festas, às 

comemorações. 
CLAVAL, P. Terra dos homens: a geografia. São Paulo: Contexto, 2010 (adaptado). 

No texto, é apresentada uma forma de integração da paisagem geográfica com a vida social. Nesse 

sentido, a paisagem, além de existir como forma concreta, apresenta uma dimensão: 

a) política de apropriação efetiva do espaço. 

b) econômica de uso de recursos do espaço. 

c) privada de limitação sobre a utilização do espaço. 

d) natural de composição por elementos físicos do espaço. 

e) simbólica de relação subjetiva do indivíduo com o espaço. 

 

2. (UFOP) - Leia o texto a seguir: 

[...] Fechado ao sul pelo morro, descendo escancelado de gargantas até o rio, fechavam-no, a oeste, 

uma muralha e um vale. De fato, infletindo naquele rumo, o Vaza-Barris, comprimido entre as últimas 

casas e as escarpas a pique dos morros sobranceiros, torcia para o norte feito um cañon fundo. A 

sua curva forte rodeava, circunvalando-a, depressão em que se erigia o povoado, que se trancava a 

leste pelas colinas, a oeste e norte pelas ladeiras das terras mais altas, que dali se intumescem até 

aos contrafortes extremos do Cambaio e do Caipá; e ao sul pela montanha. [...] 
CUNHA, Euclides da. Os Sertões. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000091.pdf. Acesso em: 4 abr. 2007. 

O texto acima descreve um (a): 

a) Paisagem. 

b) Território. 

c) Região. 

d) Lugar. 

 

3. A paisagem em que predominam os aspectos originais da natureza como a vegetação, o relevo e 

a hidrografia é chamada de paisagem natural. Assinale a alternativa abaixo que contenha apenas 

paisagens naturais. 

a) Rodovia, edifícios e represa. 

b) Geleira, floresta e conjunto de montanhas. 

c) Hidrelétrica, cidade e lago. 

d) Cachoeira, lago e loteamento. 

e) Ruas avenidas, florestas 

 

 

 



4. O conceito geográfico associado ao plano do cotidiano, do vivido e do indivíduo é: 

a) região  

b) território             

c) paisagem cultural             

d) lugar             

e) espaço geográfico 

 

5. Conceitue:  

____________________ é a distância, em graus, de qualquer ponto da superfície terrestre 

em relação à Linha do Equador, principal ______________________ da Terra. Além disso, 

______________________ é a distância, em graus, de qualquer ponto da Terra em relação a 

Greenwich, estabelecido como o principal ______________________ do planeta. 

A alternativa que melhor completa as lacunas acima é: 

a) Coordenada geográfica, Ponto Cardeal, linha cartográfica, ponto de localização. 

b) Ponto cardeal, coordenada geográfica, linha cartográfica, ponto de localização. 

c) Latitude, paralelo, longitude, meridiano. 

d) Longitude, latitude, meridiano, paralelo. 

e) Latitude, longitude, meridiano, paralelo. 

 

 

“O GPS – Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global) – é um aparelho de bolso, 

do tamanho de um telefone celular, apoiado atualmente por cerca de 24 satélites que refletem os 

sinais de rádio para o local onde o aparelho está operando. O satélite envia ao GPS dados sobre a 

localização de qualquer lugar, no continente ou no oceano, por meio de coordenadas geográficas. 

Além da posição geográfica, o aparelho pode indicar velocidade, tempo de deslocamento e distância 

em relação a qualquer outro ponto de referência da Terra”. 
(LUCCI, E. A., et al. Território e sociedade no mundo globalizado: Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2005.p.22 – grifos do autor). 

 

6. Ao registrar a posição de qualquer lugar da Terra, indicando as coordenadas geográficas, 

podemos concluir que o GPS dimensiona: 

a) os dados referentes à distância, em metros, do ponto de referência mais próximo. 

b) a combinação entre os graus de latitude e longitude do ponto indicado. 

c) uma linha imaginária qualquer do globo terrestre. 

d) a distância, em graus, entre o ponto escolhido e o meridiano mais próximo. 

e) a velocidade média do deslocamento. 

 

7. As coordenadas geográficas, são um conjunto de linhas imaginárias que cruzam a Terra, podendo 

ser verticais ou horizontais: Sobre esse assunto associe a 2ª coluna com base na primeira: 

 

1ª Coluna: 

(01) Latitude          

(02) Longitude          

(03) Paralelos          

(04) Meridianos 

 

2ª Coluna: 

(  ) São linhas horizontais que diminuem de extensão a medida que se afastam do Equador. 

(  ) Tem como base o Meridiano de Greenwich e pode se Leste ou Oeste. 

(  ) É a distância de um ponto qualquer da terra até a linha do Equador. 

(  ) São linhas verticais que cruzam a terra de um polo a outro. 

 

Marque a opção correta: 



a) 3, 2, 1,4           

b) 4, 3, 1,2           

c) 1, 4, 3,2           

d) 3, 2, 4,1       

d) 2, 4, 3, 1 

 

 

8. Verificando o mapa adiante e considerando o Equador e Greenwich, é possível afirmar que o 

Brasil tem a maioria de suas terras nos hemisférios: 

 

 
 

a) Norte e Sul. 

b) Sul e Oeste (ocidental). 

c) Sul e Leste (Oriental). 

d) Leste (Oriental) e Oeste (Ocidental). 

e) Oeste (Ocidental) e Leste (Oriental) 

 

9. Sobre os paralelos e meridianos, marque (V) ou (F) nas afirmativas a seguir: 

 

(   ) Meridianos são linhas que cruzam a terra de um pólo a outro. 

(   ) Existem 180 paralelos para cada hemisfério norte e sul. 

(   ) O principal meridiano é o Equador. 

(   ) Os paralelos diminuem de extensão ao se afastarem do Equador. 

 

a) V, V, F V             

b) V, F, F, F             

c) V, F, F, V               

d) F, F, V, V         

e) F, V, V, V 

 

10. (UTFPR – adaptada) – A relação Sol-Terra faz com que em qualquer lugar do planeta existam diferenças 

no tempo atmosférico. Essas diferenças têm origem em dois fatores principais, que são os 

movimentos de rotação e de translação. Analise as alternativas a seguir e identifique a 

INCORRETA no que se refere à influência desses movimentos no tempo atmosférico e climas da 

Terra. 

a) É o movimento de rotação que determina os ciclos da produção agrícola e, portanto, indica quando 

plantar, quando colher, quando guardar e quando descansar. 

b) Se a Terra não tivesse o movimento de rotação, a face iluminada seria tórrida e a face escura, 

gelada, sendo impossível a vida no planeta. 

c) O movimento de translação é que determina a duração do fotoperíodo diário, sendo que, para o 

hemisfério Sul, a maior duração do dia iluminado ocorre em 22 de dezembro, quando inicia o verão. 

d) O movimento de rotação é o responsável pela exposição do planeta à luz solar, fazendo com que 

haja certo equilíbrio em relação à temperatura, pois gera os dias e noites. 

 



11. (UFPR) “Se olharmos para o céu numa noite clara sem lua, os objetos mais brilhantes que vemos 

são os planetas Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Também percebemos um número muito grande 

de estrelas que são exatamente iguais ao nosso Sol, embora muito distantes de nós. Algumas 

dessas estrelas parecem, de fato, mudar sutilmente suas posições com relação umas às outras, à 

medida que a Terra gira em torno do Sol.” 
(HAWKING, S. W. Uma breve história do tempo: do Big Bang aos Buracos Negros. Rio de Janeiro: Rocco, 1988. p. 61.) 

 

A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

I. O movimento da Terra ao qual o autor se refere determina uma órbita elíptica em que o planeta ora 

se afasta, ora se aproxima do Sol. 

II. O movimento da Terra em torno do Sol é responsável pela sucessão dos dias e das noites. 

III. As posições relativas de planetas e estrelas permitem, há muitos séculos, a orientação no espaço 

terrestre; a constelação do Cruzeiro do Sul, no hemisfério Sul, e a Estrela Polar, no hemisfério Norte, 

são pontos de referência para esse tipo de orientação. 

IV. A distribuição desigual das temperaturas, determinante da vida em distintos lugares da superfície 

terrestre, está relacionada, entre outros fatores, à forma esférica da Terra e ao ângulo de incidência 

dos raios solares. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente a afirmativa I é verdadeira. 

b) Somente a afirmativa II é verdadeira. 

c) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 

e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

12. O movimento de translação é 

a) aquele que a Terra descreve em torno de si mesma e dura 23h56min. 

b) um movimento oscilante em torno de um eixo imaginário, como o de um pião. 

c) o equivalente ao que a Terra descreve em torno do Sol, ou seja, sua órbita. 

d) aquele que a Terra descreve ao redor da galáxia, junto ao Sol e demais planetas. 

e) o movimento descrito pela Lua em torno da Terra. 

 

“O que aconteceria se a Terra parasse de girar? 

Resposta na lata: tudo sairia voando! 

‘É impossível que o planeta pare de girar de modo abrupto, mas, se isso acontecesse, tudo aquilo que 

se encontra na superfície terrestre seria arrancado violentamente: as cidades, os oceanos e até o ar da 

atmosfera’, afirma Rubens Machado, do departamento de astronomia da USP. (…) 
TANJI, T. Revista Galileu, 09 jun. 2015. Acesso em: 10 ago. 2015 (adaptado). 

A consequência da hipótese acima apresentada deve-se pela combinação entre: 

 

a) a inércia e a alta velocidade de rotação terrestre. 

b) a força da gravidade e o movimento de translação. 

c) o eixo rotacional e o campo magnético da Terra. 

d) a massa da Terra e o alinhamento da órbita lunar. 

e) a translação e a rotação planetária. 

 

13. “Sucessão dos dias e das noites, interfere na circulação atmosférica e nas correntes marítimas, 

achatamento dos polos e levou a criação dos Fusos Horários.” Este importante movimento é 

conhecido por: 

a) Translação. 

b) Gravitacional. 

c) Rotação. 

d) Solstício. 

e) Equinócios. 



14. (UDESC SC/2011) Sobre o movimento de rotação, pode-se afirmar que: 

I. consiste na volta que a terra dá em torno do seu próprio eixo (de si mesma) e é realizado de oeste 

para leste; 

II. tem duração de aproximadamente 24 horas e é responsável pela incidência da luz solar por todo o 

Equador; 

III. é responsável pela alternância entre os dias e as noites. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 

c) Somente a afirmativa II é verdadeira. 

d) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

e) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 

 

15. Com base na figura a seguir e assinale a alternativa correta. 

  

Coordenadas geográficas do globo. 

  

 
  

a) O ponto B situa-se no paralelo 40o N e 80o W de Greenwich. 

b) O ponto C está situado a 20o de latitude Sul e a 40o de longitude oeste. 

c) Os pontos A e B estão situados nos hemisférios oriental e setentrional. 

d) O ponto D está situado a 10o ao sul do Equador e 20o do hemisfério ocidental. 

e) Os pontos A e C situam-se nos hemisférios ocidentais e os pontos C e D encontram-se nos 

hemisférios boreais ou austrais. 

 

16. O texto a seguir revela como a modernização dos agronegócios pede por novas tecnologias, tal 

como o monitoramento via satélite. 

  

Algumas técnicas de geografia e cartografia vêm sendo empregadas na análise e gestão agrícola, uma 

vez que novos satélites comerciais oferecem imagens cada vez mais precisas, detalhadas e atualizadas 

de qualquer localidade do território nacional brasileiro. 

Conhecido como Sensoriamento Remoto, esse conjunto de técnicas possibilita a obtenção de 

informações sobre alvos na superfície terrestre (objetos, áreas, fenômenos), através do registro da 

interação da radiação eletromagnética com a superfície, realizado por sensores distantes, ou remotos. 

Geralmente esses sensores estão presentes em plataformas orbitais ou satélites(...). 

  
SEABRA, Felipe. http://www.digibase.com.br 

  



O texto aponta para aspectos importantes, que podem ser relacionados à evolução moderna dos 

agronegócios. 

  

Pode-se afirmar CORRETAMENTE que, nos termos do texto, 

a) as informações obtidas por imagens de satélites não influenciam outras áreas, como as de 

abastecimento e distribuição de alimentos. 

b)  além da agricultura extensiva, os segmentos de meio ambiente, recursos hídricos e segurança 

pública estão sendo beneficiados com a nova geração de satélites. 

c) o monitoramento de safras a partir de imagens de satélites é, atualmente, uma fonte importante de 

informações para melhor aproveitamento das áreas das lavouras modernas. 

d) o Sensoriamento Remoto favorece o manejo e o monitoramento das safras agrícolas, sem promover 

interferências na gestão logística da produção. 

  

17. (UCP) Observe a figura a seguir. 

  

Zonas Climáticas da Terra 

  

 
  

As Regiões ou Zonas Temperadas, em termos climáticos, são aquelas que estão situadas entre os 

trópicos e os círculos polares. Com relação às Zonas Temperadas da terra, é correto afirmar que 

  

a) a Zona Temperada do Norte pode ser melhor caracterizada, porque é constituída, em sua maior 

parte, de terras emersas, enquanto, no sul, as terras emersas ocorrem apenas no extremo sul da África, 

parte da América do Sul e Oceania. 

b) a Zona Temperada Norte está situada entre o trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico, onde 

o clima temperado é caracterizado pela forte ocorrência de neve no inverno. 

c) o clima Temperado Continental, entre as latitudes de 45º e 55º, aproximadamente, possui verões 

moderadamente quentes e os invernos são amenizados pelas correntes marítimas. 

d) a vegetação predominante nos domínios do clima Temperado são os campos e as 

florestas intertropicais que, no inverno, costumam ficar cobertas pela neve. 

e) as Zonas Temperadas da Terra possuem a vegetação original bastante preservada, tendo em vista a 

fraca ocupação humana nessas áreas em virtude dos rigores do clima. 

 

 



18. A cartografia veio acompanhando a evolução técnica da humanidade e o mapa foi se impondo 

como um instrumento capaz de reunir informações úteis ao homem, para fins diferenciados. A 

respeito do uso atual do mapa, é CORRETO afirmar que: 

  

a) A curva de nível é uma linha que no mapa liga pontos da mesma amplitude térmica, seu traçado 

permite identificar os domínios das massas de ar. 

b) O planisfério de Mercator é o mapa-múndi usado como padrão nos livros e atlas porque ele 

representa com maior objetividade a constituição geomorfológica do planeta. 

c) O planejamento territorial com base em informações geoprocessadas visa reduzir a ação da 

fiscalização do Estado sobre as questões ambientais e a propriedade privada. 

d) Os mapas que utilizam escalas pequenas permitem uma representação mais detalhada da realidade 

enfocada. 

e) A indicação da escala utilizada é indispensável para a leitura adequada de produtos cartográficos. 

  

19. (UNISC) “Hoje, o sensoriamento remoto por meio de satélites representa o mais importante e 

eficiente recurso tecnológico de observação da Terra, permitindo rapidez e precisão nos processos 

de levantamento de dados e mapeamentos. ” 
(COELHO, Marcos de Amorim; TERRA, Lygia. Geografia Geral: o espaço natural e socioeconômico. 2001, p.30) 

  

A esse respeito, leia as afirmativas abaixo. 

I – O sensoriamento remoto é um recurso técnico para ampliar os sentidos naturais do homem. 

II – O sensoriamento remoto pode ser definido, de uma maneira ampla, como sendo a forma de se 

obter informações de um objeto ou alvo, sem que haja contato físico com o mesmo. 

III – No sensoriamento remoto, as informações são obtidas utilizando-se a radiação eletromagnética, 

geradas por fontes naturais como o Sol e a Terra, ou por fontes artificiais como, por exemplo, o Radar. 

  

Assinale a alternativa correta. 

  

a) Somente a afirmativa I está correta. 

b) Somente a afirmativa III está correta. 

c) Todas as afirmativas estão corretas. 

d) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

e) Somente a afirmativa II está correta. 

  

20. (UEL) O mapa a seguir representa a região metropolitana de São Paulo ligada aos municípios de 

seu entorno, sendo esse mosaico de cidades formado por um grande emaranhado de elementos 

naturais e antrópicos. Com base no mapa, responda as duas próximas questões. 

  

  

Indique a alternativa que apresenta somente os elementos antrópicos representados no mapa. 



  

a) Cidades grandes, região metropolitana, rodovias, malha urbana, represas, serra da Cantareira, 

partes mais elevadas do relevo, rios, aeroporto, estradas de ferro, rodovias. 

b) Serra da Cantareira, partes mais elevadas do relevo, rios, aeroporto, estradas de ferro, rodovias 

federais, rodovias estaduais. 

c) Cidades grandes, região metropolitana, rodovias, malha urbana, represas, serra da Cantareira, 

partes mais elevadas do relevo, rios. 

d) Cidades grandes, região metropolitana, rodovias, malha urbana, represas, aeroporto, estradas de 

ferro, rodovias federais, rodovias estaduais. 

e) Cidade, região, metrópole, rodovia, represa, Serra da Cantareira, parte mais elevada do relevo, rio, 

aeroporto, estrada de ferro, rodovia federal, rodovia estadual. 

  

21. (UEL) Observe o mapa: 

  

 
  

Assinale a alternativa que explica corretamente o tipo de mapa apresentado. 

a) Mapa hipsométrico porque representa as áreas de maiores altitudes nas quais se concentra a 

população brasileira. 

b) Mapa de densidade demográfica porque representa áreas de maior e menor concentração 

populacional. 

c) Mapa altimétrico porque as áreas claras representam áreas de baixa densidade populacional. 

d) Mapa geomorfológico porque as classes da legenda representam áreas mais elevadas, mais escuras 

e áreas mais baixas em tons mais claros, com alta densidade populacional. 

e) Mapa de ocorrência urbana porque mostra a concentração populacional nas cidades brasileiras por 

número de habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 



GABARITO – Geografia 1º Ano 

 
1. E 

2. A 

3. B 

4. D 

5. C 

6. B 

7. A 

8. B 

9. C 

10. A 

11. D 

12. C 

13. A 

14. C 

15. D 

16. B 

17. C 

18. A 

19. E 

20. C 

21. D 

22. B 

 


