
 

(0,8) 1 – Relacione os termos da esquerda com as definições da direita: 

( 1 ) Planície  (    ) 
Apresenta relevo de altitudes elevadas, superfície quase plana e altura variada, 

onde o processo de erosão supera o de sedimentação. 

( 2 ) Planalto  (    ) Rochas derivam das transformações ocasionadas por intenso calor e pressão 

( 3 ) Astenosfera  (    ) 
Depressões relativas, ou seja, planos mais baixos encontrados nos escudos, 

preenchidas por detritos ou sedimentos das áreas próximas. 

( 4 ) 
Crosta 

Superior 
 (    ) Relevo plano, de pouco declive. 

( 5 ) Escudos  (    ) 
Blocos imensos constituídos de rochas cristalinas do tipo magmático-

plutônicas. 

( 6 ) 
Bacia 

Sedimentar 
 (    ) 

Formação do acúmulo de partículas de origem mineral, animal ou vegetal, 

segundo o processo de sedimentação 

( 7 ) 
Rochas 

Metamórficas 
 (    ) 

Crosta continental, formada rochas graníticas – silício e alumínio que formam o 

Sial. 

( 8 ) 
Rochas 

Sedimentares 
 (    ) 

Região de 200 km de espessura onde as rochas estão em estado plástico e 

podem ser facilmente deformadas. 

 

(0,4) 2 – Quais as principais características do relevo do continente eurasiano? 

 

(0,4) 3 – Se uma área retangular de 12,6 cm de comprimento por 59,0 mm de largura representa toda a área de 

uma fazenda em um mapa com escala de 1:35.000, qual a área desta fazenda em km
2
? 

 

(0,4) 4 – Quais as principais estruturas geológicas existentes na América do Norte? Qual o relacionamento da 

formação rochosa neste continente com a ocorrência de minerais?  

 

(0,4) 5 – Explique a frase a seguir com base nos conceitos apresentados em aula: “Em geral, os rios europeus 

são volumosos, de longo curso e planálticos, o que é muito útil para a economia dos países por onde passam.” 

 

(0,4) 6 – Se você estiver em Madri (12° W), hora local 7 p.m. do dia 30 de junho de 2007, e fizer uma ligação 

telefônica para as seguintes cidades, em que dia e a que horas sua ligação será ouvida em: 

 

       Hora       Dia       Hora      Dia 

São Paulo  (46° W): ______  ______  Cid. do México  (108°W): ______  ______ 

Lisboa  (20° W): ______  ______  Tífilis  (46° E) ______  ______ 

Djibouti  (34° E) ______  ______  Gagnoa  (8° W) ______  ______ 

Roma  (21° E) ______  ______  Dhaka  (91° E) ______  ______ 

Buenos Aires (58° W) ______  ______  Anadyr  (176° E) ______  ______ 

 

(0,8) 7 – Quais são os fatores que controlam o clima mundial? Explique cada um deles 



 

(0,4) 8 - Quais as principais características do relevo do continente africano? 

 

(0,8) 9 – Quais são os tipos climáticos do planeta Terra. Explique 4 deles. 

 

10 - Aponte a alternativa que contém, apenas, condições climáticas que propiciam a expansão dos processos de 

desertificação. 

a) Climas temperados continentais, desérticos e periglaciares. 

b) Climas tropicais subúmidos, equatoriais e semi-áridos. 

c) Climas secos, semi-áridos e subúmidos secos. 

d) Climas de monções, mediterrâneos e subtropicais. 

e) Climas úmidos, mediterrâneos e polares. 

 

11 - Analisando os climogramas I e II, é correto afirmar que representam, respectivamente, os climas 

 
a) tropical e polar. 

b) equatorial e desértico. 

c) temperado continental e mediterrâneo. 

d) frio de montanha e temperado oceânico. 

e) subpolar e subtropical. 

 

12 - As áreas destacadas no mapa, apesar de descontínuas, apresentam grandes semelhanças de clima e de 

vegetação. 

 
O clima e a vegetação representados no mapa são respectivamente: 

a) clima úmido; vegetação herbácea denominada pradarias. 

b) clima temperado oceânico; vegetação decídua. 

c) clima frio e seco; vegetação formada por estepes. 

d) clima mediterrâneo; vegetação formada por arbustos ou por bosques. 

e) Clima desértico; vegetação de oásis. 

 

13 - Considerando as condições climáticas em Lima, no Peru, um empresário que se proponha vender seus 

produtos apenas para o consumo na capital provavelmente não investiria em indústria de 

a) massas e biscoitos. 

b) cerâmica. 

c) cadeados e fechaduras. 



d) guarda-chuvas e sombrinhas. 

e) portas e janelas. 

 

14 - Observe os climogramas, a seguir, referentes a localidades do continente asiático e assinale a alternativa 

correspondente aos respectivos tipos climáticos. 

 
a) Clima tropical, clima temperado, clima equatorial. 

b) Clima subtropical, clima mediterrâneo, clima frio. 

c) Clima frio, clima mediterrâneo, clima tropical. 

d) Clima temperado, clima equatorial, clima tropical. 

e) Clima equatorial, clima frio, clima desértico. 

 

15 - O Deserto do Saara, situado na África, e o Deserto do Colorado, situado nos Estados Unidos da América 

do Norte, têm como causa principal, respectivamente: 

a) altas altitudes e continentalidade 

b) proximidade com o Oceano Pacífico e baixas pressões 

c) correntes marinhas frias e elevadas altitudes 

d) alta pressão atmosférica e encostas de sotavento 

e) baixas latitudes e correntes marinhas frias 

 

16 - Sobre o clima mundial, é correto afirmar que: 

a) O globo foi dividido em quatro grandes zonas: tropical, temperada, supertropical e glacial. 

b) As correntes marítimas e as massas de ar interferem pouco na Circulação Genérica da Atmosfera. 

c) Os tipos climáticos existentes restringem-se a: equatorial, tropical, subtropical e polar. 

d) A movimentação de algumas massas de ar, no Oceano Atlântico Norte, pode gerar furacões. 

e) A movimentação de algumas massas de ar, no Oceano Atlântico Sul, pode gerar furacões como o 

Andrew. 

 

17 - Nas regiões de altas latitudes e próximas ao Círculo Polar Ártico, os horizontes superficiais do solo 

permanecem gelados. É comum, durante poucos meses do ano, a ocorrência de um tipo de vegetação de 

pequeno porte e que é constituído, basicamente, por musgos e liquens. Assinale a alternativa que contém essa 

vegetação. 

a) Estepe 

b) Araucárias 

c) Tundra 

d) Campos cerrados 

e) Desertos 


