
Geografia do Brasil    

01- Das informações abaixo sobre o relevo brasileiro uma é falsa. assinale-a: 
a) o brasil é um país de altitudes modestas; 
b) cerca de 40% do seu território encontra-se abaixo de 200m de altitude; 
c) 45% do teritório encontra- se entre 200 e 600m de altitude;  
d) 12% doteritório brasileiro encontra- se entre 600 e 900m de altitude; 
e) o teritório brasileiro apresenta diversos dobramentos modernos em seu território. 

02- Nessa região aparecem diversos planaltos, mais as feições mais marcantes são as chapadas, 
entre elas a dos veadeiros. essa definição se aplica ao: 
a) planalto meridional; 
b) planalto da borborema; 
c) planalto central; 
d) planalto do meio – norte; 
e) planalto do leste e sudeste.    

03-  A planicie amazonica tem como limites as opções abaixo, com exceção:   
a) Planalto das guianas; 
b) Planalto brasileiro; 
c) Oceano atlantico; 
d) Cordilheira dos andes; 
e) Cuesta dos cerros. 

04– Os rios brasileiros desaguam no mar em apenas um terminal, exceto um dos rios abaixo que 
desagua num delta , qual é esse rio: 
a) Tiete; 
b) Tramandateí; 
c) Das velhas; 
d) Parnaíba; 
e) Paraíba do Sul.   

05- ESse rio é importante pelo aproveitamento hidrelétrico e pelo transporte hidroviário, facilitado 
pela construção de eclusas. agroindustrias se instalam próximo a ele para reduzir os custos do 
frete das commodities para o mercado interno como para o mercado extermo, principalmente para 
a área do mercosul. esse rio é o:    
a) tietê;  
b) paraíba do sul; 
c) pinheiros; 
d) tramandateí; 
e) paraná.  

06- Esse clima ocorre  na região amazônica, possuindo temperaturas médias elevadas, chuvas 
abundantes e reduzida amplitude térmica. essa definição se refere ao clima: 
a) tropical;   
b) tropical de altitude; 
c) equatorial; 
d) tropical atlântico; 
e) semi-árido.  



07- Essa vegetação abrange predominantemente os estados do maranhão e do piauí, apresenta 
duas espécies de palmeiras de alto valor comercial:  canaúba e babaçú. nela as temperaturas 
elevadas são constantes. essa definição corresponde: 
a) floresta amazônica; 
b) mata dos cocais; 
c) mata atlântica; 
d) mata de araucária; 
e) cerrado.   

08 – Há no brasil uma vegetação que vem sendo agredida por irrigação, por drenagens, criação 
de pastos, latifúndios e desertifacação. essa vegetação é:   
a) a caatinga; 
b) mata dos cocais; 
c) mata atlântica; 
d) pantanal; 
e) campos sujos. 

09- A taxa de fecundidade da população brasileira vem declinando de maneira significativa. essa 
reduçã pode ser explicada: 
a) pelo aumento da interiorização da população; 
b) pelo menor acesso aos serviços de saúde; 
c) pelo maior acesso a educação; 
d) pela proibição da venda de contraceptivos; 
e) pela menor participação da mulher no mercado de trabalho. 

10- O censo 2010 do ibge apurou que a expectativa de vida no brasil atingiu o número de: 
a) 55 anos para homens e mulheres; 
b) 60 anos para homens e 63 anos para mulheres; 
c) 70 anos para homens e mulheres; 
d) 76 anos para homens e 78 anos para mulheres; 
e) 83 anos para homens e 86 anos para mulheres. 

Gabarito
01. E  
Comentários: O brasil não apresenta dobramentos modernos em seu território. 

02. C 
Comentários: Essa definição corresponde ao planalto central.    

03. E  
Comentários: A cuesta dos cerros não se  limita com a planicie amazonica.   

04. D 
Comentários: O rio parnaiba desagua num delta, com várias embocaduras no oceano.    

05. A  
Comentários: essa definição corresponde ao rio tietê.   

06. C  
Comentários: Essa definição corresponde ao clima equatorial.  



07. B  
Comentários: Essa definição corrresponde a mata dos cocais.

08. A  
Comentários: essa definição corresponde a caatinga.   

09. C  
Comentários: A maior escolarização da sociedade brasileira permitiu uma redução da taxa de 
fecundidade da mulher brasileira.   

10. D  
Comentários: A expectativa  de  vida  no  brasil  é  de  76  anos  para  homens  e  78  anos  para 
mulheres. 


