
 

  
 
LISTA DE EXERCÍCIOS –GEOGRAFIA -  1ª SÉRIE EM 
EXAME FINAL  
PROF. MARCELO COSTA 
 
 
1ª SERIE EM (EXAME FINAL ) - CONTEÚDOS: 
 

 CARTOGRAFIA , PROJEÇÕES, FUSOS, ESCALA 

 GEOLOGIA –GERAL E BRASIL 

 PAISAGENS TERRESTRES  

 ÁGUA NO PLANETA TERRA  - GERAL E BRASIL 

 DINAMICA CLIMÁTICA – GERAL E BRASIL 

 FORMAÇÕES VEGETAIS TERRESTRES  - GERAL E BRASIL 

 
01 –  Bioma é conceituado no mapa como um conjunto de vida (vegetal e animal) 
constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em 
escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de 
mudanças, o que resulta em uma diversidade biológica própria. 
 

 



 
 
 
 
Com base no texto, no mapa e nos conhecimentos sobre o tema, considere as 
afirmativas a seguir. 
I. A Mata Atlântica e a Amazônia são exemplos de biomas florestais em que as 
chamadas plantas epífitas e os cipós convivem com as demais plantas, tanto em 
relações simbiônticas quanto em relações parasitárias, disputando as partes mais 
altas da floresta em busca de luz solar. 
II. O bioma do Cerrado é uma formação vegetal complexa na qual estão presentes 
o estrato arbóreo, composto, em grande parte, por árvores de pequena altura, 
troncos retorcidos e recobertos em cascas grossas e abundante vegetação 
herbácea. 
III. O bioma da Mata Atlântica é composto apenas por florestas tropicais 
latifoliadas nas quais predomina o estrato herbáceo onde se instalam as bromélias 
epífitas e as orquídeas. 
IV. O bioma da Caatinga apresenta plantas com atividade decidual, raízes 
profundas e mecanismos de adaptação que minimizam a evapotranspiração, 
permitindo maior capacidade de sobrevivência em face do solo e do clima desse 
bioma. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
B) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
C) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
D) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
 
02 – A cobertura vegetal reflete consideravelmente as condições climáticas 
ambientais. Observe a figura a seguir e assinale o tipo climático que deve 
dominar na área esquematicamente apresentada. 

 
A) clima temperado oceânico 
B) clima temperado continental 
C) clima microtérmico úmido 



D) clima subtropical 
E) clima quente e úmido 
 
 
 
 
03 – Observe as cidades de mesma altitude, identificadas pelos números 1, 2, 3, 4 
e 5 e localizado no continente hipotético a seguir 
 

.  

 
Quais números representam, respectivamente, as cidades com maior e 
menor amplitudes térmicas anuais? 
 
A) 1 e 4. 
B) 2 e 1. 
C) 3 e 5. 
D) 5 e 2. 
E) 5 e 3. 
 
 04 – Na figura abaixo, indicados pelos algarismos romanos I, II e III, estão 
representados os três tipos de precipitações pluviais.   
 

 



 
 
 
Aponte a alternativa que expressa corretamente a denominação das chuvas. 
 
A) I - orográfica, II - frontal e III - convectiva 
B) I - orográfica, II - convectiva e III - frontal 
C) I - convectiva, II - frontal e III - orográfica 
D) I - frontal, II - convectiva e III - orográfica 
E) I - convectiva, II - orográfica e III - frontal 
 
05 -  Observando o mapa, assinale a alternativa que contém a seqüência 
correta, relativa aos números 1 a 7, dos domínios de vegetação natural no 
Brasil:  

 
 
A) floresta amazônica, mata atlântica, cerrado, pantanal, caatinga, mata de 
araucária, campos.  
B) floresta amazônica, estepes, savanas, mata atlântica, caatinga, mata de 
araucária, campos.  
C) floresta amazônica, mata atlântica, campos de altitude, pantanal, caatinga, 
mata de araucária, campos. 
D) floresta tropical, floresta subtropical, mata tropical de altitude, cerrado, caatinga, 
mata de araucária, campos.  
E) floresta amazônica, mata atlântica, caatinga, cerrado, pantanal, mata de 
araucária, campos.  
 
06  - Observando a tabela, podemos afirmar que as temperaturas refletem, na 
sua seqüência: 
 
 



 

TEMPERATURAS MÍNIMAS C 
 
 

Cidade 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 

Porto Alegre 12 10 12 14 16 

Florianópolis 16 14 12 16 18 

Santos 20 22 20 16 18 

Rio de Jan. 23 22 21 20 20 
 
 
 
A) a baixa temperatura provocada pela ação da massa tropical atlântica. 
B) a presença de frente fria estacionária no litoral sul brasileiro. 
C) a passagem rápida da massa polar atlântica, provocando baixa nas 
temperaturas. 
D) o deslocamento da massa polar pacífica que transpõe os Andes e baixa as 
temperaturas no Atlântico. 
E) o encontro da tropical atlântica continental ao longo do litoral, provocando uma 
frente fria. 
 
7 – O mapa a seguir, obtido por informações de satélites na década de 80, mostra 
as áreas de maior incidência de manchas de petróleo no oceano, resultantes de 
derrames e vazamentos de navios. Sua distribuição geográfica indica que 
 
 

 
 
A) estão associadas às altas latitudes norte, onde se situam importantes áreas 
produtoras de petróleo. 
B) há uma significativa concentração no Atlântico Norte e Europa Ocidental, em 
virtude da ação da corrente de Golfo. 
C) há uma faixa de alta incidência em torno da África, refletindo as rotas que ligam 
grandes áreas produtoras a importantes centros consumidores. 
D) são escassas nas altas latitudes sul em virtude de tratados internacionais que 
controlam a região antártica. 



E) é agravada no Extremo Oriente e no sul da Ásia em virtude da variação sazonal 
da circulação oceânica. 
 
08 – No mundo, cerca de 430 usinas nucleares estão em operação e 100 estão 
sendo construídas. Na ex-Alemanha Ocidental, novas usinas estão severamente 
proibidas. Na Suécia, como resultado de um plebiscito nacional, todas serão 
fechadas até o ano 2010. Em setembro de 1993, firmou-se em Genebra um 
acordo entre os países que utilizam energia atômica, para banir definitivamente 
todos os testes nucleares. Assinale a alternativa que indica países que ainda 
continuam realizando os referidos testes. 
 
A) Canadá e Estados Unidos. 
B) Lituânia e Rússia. 
C) Noruega e Reino Unido. 
D) China e França. 
E) Austrália e Japão. 
 
09 -  Bacias sedimentares são depressões dos antigos escudos que receberam 
sedimentos dos próprios escudos. Os recursos minerais típicos destas 
formações são: 
 
A) ferro e níquel. 
B) carvão mineral e petróleo. 
C) ouro e manganês. 
D) bauxita e cassiterita. 
E) cobre e petróleo. 
 
10 -  Os depósitos de xisto betuminoso são explorados como recurso 
mineral em várias partes do mundo. Sobre estes depósitos, é correto afirmar 
que se trata de rochas: 
 
A) formadas através do resfriamento do magma, sendo utilizadas como brita. 
B) ricas em matéria orgânica, sendo aproveitadas na obtenção de combustível. 
C) formadas sob forte pressão e seus depósitos são explorados para a fabricação 
do aço. 
D) de elevada dureza, sendo bastante usadas como rochas ornamentais. 
E) não consolidadas formando depósitos arenosos utilizados na construção civil. 
 
11 – A Mata Atlântica, que originalmente se estendia por todo o litoral brasileiro, 
do Ceará ao Rio Grande do Sul, ostenta hoje o triste título de uma das florestas 
mais devastadas do mundo. Com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, 
hoje restam apenas 5% da vegetação original, como mostram as figuras. 
 



 
Adaptado Atlas Nacional do Brasil, IBGE, 1992/ http://www.sosmatatlantica.org.br 
 
Considerando as características histórico-geográficas do Brasil e a partir da 
análise das figuras é correto afirmar que 
 
A) as transformações climáticas, especialmente na Região Nordeste, interferiram 
fortemente na diminuição dessa floresta úmida. 
B) nas três últimas décadas, o grau de desenvolvimento regional impediu que a 
devastação da Mata Atlântica fosse maior do que a registrada. 
C) as atividades agrícolas, aliadas ao extrativismo vegetal, têm se constituído, 
desde o período colonial, na principal causa da devastação da Mata Atlântica. 
D) a taxa de devastação dessa floresta tem seguido o sentido oposto ao do 
crescimento populacional de cada uma das Regiões afetadas. 
E) o crescimento industrial, na década de 50, foi o principal fator de redução da 
cobertura vegetal na faixa litorânea do Brasil, especialmente da região Nordeste. 
 
12 -  
 
 
 
 

 



 
Um Polêmico acontecimento no Rio Grande do Sul, no segundo semestre de 
1999, foi a resistência dos moradores do município de Itá em relação à construção 
de uma das maiores hidrelétricas do Estado. Além de prováveis perdas 
financeiras, o impacto social provoca manifestações de descontentamento de uma 
parcela da população do município. 
 
A hidrelétrica a que o texto se refere corresponde ao número _____do mapa, 
e localiza-se no Rio ________. 
 
A) 1 - Jacuí 
B) 2 -  Ibicuí 
C) 3 -  Uruguai 
D) 4 -  Jacuí 
E) 5 -  Uruguai 
 
13 - Por sua grande extensão longitudinal, o território brasileiro possui 3 fusos 
horários, sendo a hora mais adiantada no litoral Oriental do que na porção 
Ocidental do País. Considerando o “horário de verão” que anualmente, é 
decretado pelo Governo Federal para a região Centro-Sul e que adianta em uma 
hora o horário oficial brasileiro, qual é a diferença entre as cidades de São 
Paulo e Manaus? 
 
A) trinta minutos. 
B) uma hora. 
C) duas horas. 
D) três horas. 
E) quatro horas. 
 
14 - Responder à questão com base nas afirmativas abaixo sobre os fusos 
horários do Brasil: 
 
I - Os fusos horários do Brasil situam-se no Hemisfério ocidental. 
II - O Brasil possui 4 fusos horários e tem a hora adiantada em relação a 
Greenwich. 
III - O segundo fuso horário do Brasil é o que determina a hora oficial do país. 
 
    A análise das afirmativas acima permite concluir que está correta a 
alternativa: 
 
A) I, II e III. 
B)  I e II. 
C) II e III. 
D) I e III. 
E) N.D.A 
 
 



 

15 - Em Atlanta, localizada a 33N 84W, nos EUA, realizaram-se os Jogos 

Olímpicos de 1996. Porto Alegre, localizada a 30S 51W, no Brasil, também 
enviou uma Delegação de Atletas para participar desses jogos. Pergunta-se: 
Qual a distância em latitude e longitude entre Porto Alegre e Atlanta? 
 

A) 63 e 135 

B) 63 e 33 

C) 3 e 135 

D) 3 e 81 

E) 3 e 33 
 
 16 - Ao se confeccionar um mapa de uma área de reserva carbonífera na escala 
1:200.000, verificou-se que a mesma não atendia às exigências necessárias, 
sendo preciso ampliar a escala 2 vezes. A escala resultante foi: 
 
A) 1:400.000 
B) 1:100.000 
C) 1:40.000 
D) 1:10.000 
E) 1:4.000 
 
17 -  Num mapa do Rio Grande do Sul cuja escala é 1:750.000, a distância entre 
duas cidades é de 5 cm. Qual é a distância real entre as duas cidades? 
 
A) 150 Km. 
B) 375 Km. 
C) 37,5 Km. 
D) 15,5 Km. 
E) 75 Km. 
 
18 -  Os fenômenos geológicos relacionados à dinâmica interna ocorrem na 
camada da Terra conhecida como: 
 
A) crosta. 
B) magma. 
C) nife. 
D) ígnea. 
E) manto. 
 
19 -  A estrutura geológica brasileira, predominante em 64% da área total do 
país, é constituída de: 
 
A) dobramentos modernos. 
B) escudos cristalinos. 
C) maciços antigos. 



D) bacias sedimentares. 
E) falhamentos magmáticos. 
 
20 -  A Terra é: 
 
A)  o sétimo planeta em tamanho. 
B)  1200 vezes menor que o Sol. 
C)  o quarto planeta em afastamento. 
D)   160 milhões de quilômetros distante do Sol. 
E)  49 vezes maior que a lua. 
 
 
 
 
 
GABARITO 
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