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- Climas  
- Agropecuária, indústria e o comércio  
- Fontes de energia 
 
 
1 A Biosfera é o meio em que a vida se desenvolve em 
uma combinação dos elementos da: 
A) Biosfera, Litosfera e Hidrosfera 
B) Atmosfera, Litosfera e Biosfera 
C) Atmosfera, hidrosfera e Biosfera 
D) Atmosfera, Litosfera e Hidrosfera 
 
2 Observando a figura abaixo, sobre o interior da Terra, 
pode-se afirmar. 

 
 a)    O manto, representado na figura pelo número 3, está 
dividido em manto interno e manto externo, sendo o externo 
mais próximo à superfície, onde se encontram vidas animais. 
b)    O manto, representado na figura pelo número 1, com 
cerca de 2.900 quilômetros de espessura, possui partes de 
consistência pastosa, formado por rochas derretidas e 
temperatura que variam em torno de 1.000 a 3.000ºC 
c)    A crosta terrestre, representada na figura pelo número 2, é 
a camada mais fina da Terra. 
d)    O magma, lava ou núcleo, encontra-se representado na 
figura pelo número 2, onde ocorrem os vulcões. 

e)    A crosta terrestre, representada na figura pelo número 4, é 
a camada anterior à superfície terrestre, onde estão o fundo 
dos mares e os grandes lagos. 

 
3 A estrutura geológica é extremamente importante para a 
formação dos recursos minerais, além de estabelecer 
grande influência na consolidação dos relevos e do solo. 
Na litosfera, quais tipos de rochas podem ser encontrados 
ou observados? 
a)    Metamórficas, magmáticas e sedimentares. 
b)    Metamórficas, magmáticas e argilosas. 
c)    Magmáticas, sedimentares e basálticas. 
d)    Basálticas, ígneas e sedimentares. 
e)    Sedimentares, ígneas e magmáticas. 

 
4 Assinale a opção CORRETA em reação ao conjunto de 
astros que formam o Sistema Solar: 
a) Os Planetas têm luz própria. 
b) Os Planetas giram em torno dos satélites. 
c) As Estrelas possuem luz própria. 
d) Os Satélites giram ao redor do Sol. 

 
5 Sobre o sistema de fusos horários, é verdadeiro afirmar 
que eles são 24, cada um deles: 
(A) equivalendo a 15° de longitude. 
(B) equivalendo a 10° de longitude 
(C) correspondendo a 10° de latitude. 
(D) correspondendo a 15° de latitude. 
(E) estabelecido segundo a linha do Equador. 

 
6 São as formas de relevo de altitudes mais baixas do que 
aquelas que estão ao seu redor, podendo ser absolutas ou 
relativas. 
O texto está se referindo a algumas das características de: 
a) Montanhas 
b) Planaltos 
c) Planícies 
d) Depressões 

 
7 São as forças que atuam do interior para o exterior da 
Terra, provocando modificações na superfície terrestre. 
O texto está dando a definição de: 
a) Agentes internos do relevo 
b) Erosão eólica do relevo 
c) Erosão pluvial do relevo 
d) Agentes externos do relevo 

 
8 O movimento da Terra responsável pelas estações do 
ano é chamado de: 



a) Rotação 
b) Mutação 
c) Translação 
d) Precessão 

 
9 Apresenta elevadas temperaturas, chuvas abundantes e 
bem distribuídas ao longo do ano e 
pequena amplitude térmica anual. Essas características 
indicam o tipo de clima 
a) Tropical Semi-úmido 
b) Tropical Semi-árido 
c) Equatorial 
d) Subtropical 
e) Temperado 

 
10 A camada da terra que é composta por solos, 
montanhas e partes sólidas é a:  
a)Biosfera  
b)Litosfera  
d) Atmosfera  
d)Hidrosfera  
e)Manto 

 
11 A estação do ano caracterizada pelos dias mais longos 
que as noites é: 
a) Inverno 
b) Verão 
c) Primavera 
d) Outono 

 
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) o conjunto de lagoas isoladas que se formam no leito dos 
rios quando o nível de água baixa. 
c) o aumento exagerado do volume de água de um rio principal 
e seus afluentes. 
d) o lago formado pelo represamento das águas de um rio 
principal e seus afluentes. 

 
13 Verificando o mapa 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 ocidental. 
c)sul e oriental. 
d) oriental e ocidental. 
e) ocidental e norte. 

 
14 A Teoria da Deriva Continental afirma que os 
continentes se separaram a partir de um bloco único 
denominado Pangéia. O perfil do litoral de dois 
continentes possui um perfeito encaixe, embasando essa 
teoria. Assinale a opção que aponta corretamente esses 
continentes. 
a) Oceania e América do Norte 
b) Europa e Oceania 
c) América do Sul e África 

d) África e América do Norte 
e) Antártica e Europa 

 
15 A Teoria da Deriva dos Continentes foi enunciada pelo 
cientista alemão Alfred Lothar Wegener, em 1912. Segundo 
este autor a Terra teria sido formada inicialmente por um 
único e enorme supercontinente que foi se fragmentando e 
se deslocando continuamente desde o período Mesozóico, 
como se fosse uma espécie de nata flutuando sobre um 
magma semilíquido e passeando em diferentes direções. 
Assinale a alternativa que contém o nome com o qual foi 
batizado este supercontinente inicial. 
a) Gaia 
b) Placas Tectônicas 
c) Folhelhos de Wegener 
d) Riftis 
e) Pangeia 

 
 
 
16 Sobre a diferença entre paisagem natural e paisagem 
geográfica (ou cultural), podemos destacar que: 
a) A paisagem natural não foi modificada pela ação do 
homem, e a paisagem geográfica foi trabalhada. 
b) A paisagem geográfica é tal como Deus criou, e a 
paisagem natural foi transformada, altera… 
c) A paisagem geográfica é aquela que nossa visão alcança, 
como, por exemplo, as cachoeiras,. 
d) A paisagem natural retrata as cidades e todos ambientes 
construídos, alterados, transformada. 

 
17 O planeta Terra é o _______________ do Sistema Solar mais 
próximo do sol, sendo classificado como um planeta 
______________. A maior parte de sua superfície é composta por 
______________ e sua camada externa é muito fina, recebendo a 
denominação de ____________________. Essa camada não é 
contínua, ao contrário do que ocorre em outros planetas, sendo 
segmentada em várias ___________________. 
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas acima. 
a) quarto – rochoso – rochas – atmosfera – placas tectônicas 
b) terceiro – comum – rochas – crosta terrestre – formas de relevo 
c) quarto – joviano – água – atmosfera – camadas de ar 
d) terceiro – rochoso – água – crosta terrestre – placas tectônicas 

 
Correlacione de acordo com o início e o término de cada 
estação do ano no hemisfério sul: 
( 1 ) Primavera 
( 2 ) Outono 
( 3 ) Inverno 
( 4 ) Verão 
 

(   )Início em 23 de setembro e termina no dia 21 de dezembro 
(   )Início em 21 de junho e termina em 23 de setembro 
(   )Início em 21 de dezembro e termina em 21 de março 
(   )Início em 20 de março e termina em 20 de junho 

 
Relacione as colunas abaixo: 
(A) Paralelos 
(B) Meridiano 
(C) Latitude 
(D) Longitude 
(E) Antípodas 



 
( ) São linhas imaginárias que cortam o planeta no sentido 
vertical, e essas principais coordenadas são o Meridiano de 
Greenwich (0º) a Linha Internacional da Data (180º). 
( ) São linhas imaginárias que cortam o planeta no sentido 
horizontal, e as principais coordenadas são o Equador (0º), o 
Trópico de Câncer (23º N), o Trópico de Capricórnio (23º S), o 
Círculo Polar Ártico (66º N) e o Círculo Polar Antártico (66º S). 
( ) É a distância de qualquer ponto da superfície da Terra em 
relação ao Equador. 
( ) É a distância de qualquer ponto da superfície da Terra em 
relação ao Meridiano de Greenwich. 
( ) São dois pontos na superfície terrestre que estão em 
diâmetros opostos, como o Brasil e as Filipinas ou a Espanha e 
a Nova Zelândia. 

 
 
 
 
 
Assinale V ( verdadeiro ) ou F ( falso ): 
1 - ( ) Os paralelos são linhas imaginárias traçadas 
paralelamente à Linha do Equador. 
2 - ( ) A Linha do Equador divide a Terra em dois hemisférios, 
norte e sul. 
3 - ( ) Os meridianos são linhas imaginárias traçadas de um 
pólo ao outro. 
4 - ( ) A latitude é a distância em graus de qualquer ponto da 
superfície terrestre à linha do Equador. 
5 - ( ) A longitude é a distância em graus de qualquer ponto da 
superfície terrestre ao Meridiano de Greenwich. 
6 - ( ) Por meio das coordenadas geográficas, não é possível a 
localização exata de qualquer ponto na superfície terrestre. 

 
Associe a segunda coluna de acordo com a primeira. 
( 1 ) Litosfera    (  ) Ambiente da Terra que compreende a vida. 
( 2 ) Hidrosfera (  ) Conjunto de todas as águas da Terra. 
( 3 ) Atmosfera (  ) Parte da Terra que compreende as rochas e 
o solo. 
( 4 ) Biosfera    (  ) É a camada da gases que envolve a Terra. 

 
Observe o mapa a seguir e, com base nos conhecimentos 
sobre o assunto, responda: 

 
 
Fonte: Adaptado de: "Trabalhando com mapas": introdução à Geografia. 5.ed. São 
Paulo: Ática, 1992. p. 23. 

 
a) Qual é a denominação dos oceanos numerados no mapa? 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
b) Por que, apesar de a maior parte da superfície terrestre ser 

recoberta por água, há um prognóstico de que num futuro 
próximo enfrentaremos problemas de escassez de água 
potável? 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Relacione as colunas:  
(A) rio perene     
(B) rio intermitente   
(C) divisor de águas   
(D) bacia hidrográfica   
(E) meandros    
(  ) curvas acentuadas no curso de um rio  
(  ) rio que nunca seca 
(  ) limite entre redes hidrográficas 
(  ) área ocupada por um rio e seus afluentes 
(  ) rio que desaparece durante secas prolongadas 

 
Coloque a estação no sul quando for no norte: 
Inverno:____________________________________________
Verão:_____________________________________________
Primavera:__________________________________________
Outono:____________________________________________ 

 
Qual parte do rio está sendo visualizado na fotografia? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 
 
 
 
 


