
 

1) Quais os tipos climáticos mais significativos do Brasil? Explique pelo menos 3 destes.  

 

2) Quais as diferenças entre a vegetação encontrada nas encostas do litoral brasileiro com a vegetação 

encontrada exclusivamente no litoral sul do continente europeu. Explique.  

 

3) Por que a legislação ambiental e fundiária brasileira preferiu, a partir da década dos anos 90, utilizar o 

conceito Bacia Hidrográfica para o planejamento ambiental e do uso das águas no país? Explique.  

 

4) Por que os custos com saúde, em países em desenvolvimento estão tão diretamente relacionados à poluição 

hídrica e atmosférica? Justifique sua resposta. 

 

5) Quais os principais fatores modificadores do clima ao redor do planeta?  

 

6) Quais as características da hidrografia brasileira?  

 

7) Explique o que é o regime das monções e onde ocorre. 

 

8) Quais as principais características do relevo da região do sul do Brasil? 

 

9) 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. 

 

10) O clima continental que se manifesta nas altas latitudes condiciona o desenvolvimento desta vegetação, 

caracterizada por árvores de grande porte e relativamente homogêneas. Já foi intensamente explorada para 

retirada da madeira. Atualmente, o reflorestamento tem reduzido o impacto dessa exploração. 

O texto refere-se à seguinte formação vegetal: 

a) Tundra. 

b) Floresta Equatorial. 

c) Floresta de Coníferas. 

d) Savanas. 

e) Pradarias. 

 

11) A indústria de celulose e papel é muito desenvolvida no Canadá, tanto em Quebec quanto na Colúmbia 

Britânica, isto em virtude da facilidade de obtenção de madeira proveniente da(o): 

a) taiga canadense 

b) taiga siberiana 

c) importação dos EUA 

d) importação da África 

e) domínio da tundra 

 

12) 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 

 

13) Assinale a alternativa na qual os termos ou denominações são sinônimos ou têm características de origem e 

de evolução semelhantes. 



a) Planície fluvial e planície aluvial 

b) Serra cristalina e chapada 

c) Mata ciliar e mata de encosta 

d) Encosta de barlavento e encosta seca 

 

14) Sobre a dinâmica natural dos rios, assinale o INCORRETO. 

a) No alto curso, prevalecem as ações de erosão e os rios tendem a entalhar fortemente os seus  vales. 

b) No baixo curso, prevalecem os processos de deposição com a formação de planícies fluviais. 

c) Nas desembocaduras, a deposição é feita com materiais sedimentares grosseiros e com seixos, denotando alta 

energia dos rios. 

d) Os perfis longitudinais dos rios são traçados desde as nascentes até a foz; os perfis transversais 

correspondem às configurações dos vales fluviais. 

 

15) Leia o texto seguinte:  

 

"A poluição atmosférica caracteriza-se basicamente pela presença de gases tóxicos e partículas sólidas no ar. 

[...] As principais causas desse fenômeno são a eliminação de resíduos por certos tipos de indústrias 

(siderúrgicas, petroquímicas, de cimento, etc.) e a queima de carvão e petróleo em usinas, automóveis e 

sistemas de aquecimento. [...] O ar poluído penetra nos pulmões, ocasionando o aparecimento de várias 

doenças, em especial do sistema respiratório, como a bronquite crônica, a asma e até o câncer pulmonar." 

 

O agravo dessas doenças ocorre quando 

a) Na primavera e no verão, a temperatura próxima ao solo aumenta e o ar se aquece. Na camada ionosférica, o 

ar fica mais quente, favorecendo a formação de correntes convectivas de ar. Esse fenômeno é conhecido como 

Inversão Térmica. 

b) Os encontros entre as massas marítimas e as massas continentais dão origem às frentes de baixa pressão. Este 

fenômeno é conhecido como Ilhas de Calor. 

c) A concentração de poluentes secundários na estratosfera, como os ácidos sulfúrico e nítrico, solúveis em 

água, a torna mais ácida, provocando impactos ambientais. Este fenômeno é conhecido como Inversão Térmica. 

d) A concentração de poluentes atmosféricos - como dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e 

clorofluorcarbonetos - contribui para uma mudança de baixa densidade para alta densidade do ar na 

estratosfera. Este fenômeno é conhecido como Ilhas de Calor. 

e) As estações de outono e inverno favorecem a ocorrência de Inversão Térmica, que se caracteriza pela 

diminuição da temperatura do ar próxima ao solo e pelo seu aquecimento nas camadas superiores, impedindo a 

formação de correntes convectivas de ar. 

 

16) Sobre o fenômeno El Niño é correto afirmar: 

 

a) É um fenômeno atmosférico-oceânico caracterizado por um resfriamento anormal das águas superficiais na 

porção Oriental do Oceano Pacífico, nas proximidades da Indonésia. O fenômeno é local, porém causa as 

chuvas de monções com graves conseqüências. 

b) Em termos sazonais, o fenômeno ocorre com mais freqüência no período do carnaval, em fevereiro, o que 

explica o seu nome que significa, em espanhol, "o menino", uma alusão a um garoto travesso. 

c) O fenômeno, por ter uma ocorrência bem delimitada, causa uma alteração regional que assume dimensões 

locais, entretanto, o desarranjo climático é grave, ocasionando chuvas fortes com queda de temperatura. 

d) O fenômeno é climático e decorre da forte influência das condições dos ventos frios. O Anti-El Niño 

(também chamado La Niña), ao contrário do El Niño, é representado pelo aquecimento anormal das águas do 

Pacífico e também desempenha consideráveis impactos nas atividades humanas. 

e) O fenômeno se faz notar com maior evidência nas costas peruanas, pois as águas frias provenientes do fundo 

oceânico (ressurgência) e da Corrente Marinha de Humboldt são ali interceptadas por águas quentes 

provenientes do norte e oeste. 

 


