
Geografia

01. As seringueiras fornecedoras do látex são características da floresta:
a) latifoliada tropical de encosta.
b) equatorial atlântica.
c) amazônica.
d) úmida.

02. Julgue as afirmativas a seguir:
I. Entre as conseqüências do desmatamento que vem ocorrendo na Amazônia estão o aumento 
de CO na atmosfera (queimadas) e a diminuição de espécies da fauna e da flora local.
II.O desmatamento da Amazônia provocará a diminuição de oxigênio na Amazônia, uma vez que 
ela é classificada por cientistas como pulmão do mundo.
III. As temperaturas das áreas urbanas são mais amenas por causa da presença de indústrias e 
edifícios.
Está(ão) correto(s) o(s) item(s):
a) I e II.
b) II e III.
c) somente o I.
d) somente o II.
e) todos.

03. Com uma hipotética destruição da floresta Amazônica, qual destas conseqüências climáticas 
parece ser bastante provável?
a) Aumento nos índices pluviométricos e nas médias térmicas.
b) Diminuição dos ventos, especialmente dos alísios do hemisfério sul.
c) Diminuição das chuvas, já que a maior parte da umidade atmosférica da região se deve à 
evapotrans-piração das plantas.
d) Diminuição das nuvens e aumento na velocidade dos ventos pela ausência de obstáculos no 
seu caminho.
e) Diminuição dos processos erosivos.

04. Nome científico da seringueira, utilização e formação vegetal onde é encontrada:
a) Hevea brasiliensis, borracha natural, Mata Atlântica.
b) Araucária angustifolia, pinhão, Mata Subtropical.
c) Hevea brasiliensis, borracha natural, Floresta Amazônica.
d) Euterpe Oleracease, borracha natural, Floresta Amazônica.

05. Em relação às grandes paisagens climato-botânicas do Brasil, assinale a alternativa que 
apresenta a associação correta:
a)Clima: Equatorial; 
Vegetação: Floresta;
Características: Vegetação densa e fechada com grandes variedades de espécies.
b) Clima: Semi-Árido;
Vegetação: Cerrado;
Características: Vegetação rasteira que possui excelentes pastos naturais.
c) Clima: Subtropical;
Vegetação: Caatinga;
Características: Vegetação cactânea com espinhos em meio a arbustos.
d) Clima: Tropical;
Vegetação: Campos;
Características: Vegetação composta de arbustos e árvores com galhos retorcidos.



06. A alternativa que relaciona de maneira correta a região ocupada por grupo de imigrantes e a 
sua atividade de cultivo é:
a) Italianos, cultivo de cana-de-açúcar no norte fluminense.
b) Japoneses, cultivo de pimenta-do-reino na região Bragantina do estado do Pará.
c) Alemães, cultivo de café no oeste paulista.
d) Poloneses, cultivo da laranja no interior de São Paulo.
e) Ucranianos, cultivo da soja no pampa gaúcho.

07. O trabalho nas grandes cidades exige do homem deslocamentos entre a moradia e o trabalho. 
Esse movimento diário recebe a denominação de:
a) migração pendular.
b) transporte suburbano.
c) economia terciária.
d) migração interurbana.

08. A grande região amazônica é apontada entre as áreas de mais baixa densidade demográ-fica. 
Todavia, nela encontramos zonas de grande concentração de população, como:
a) A Bragantina, no Pará.
b) A ilha de Marajó.
c) Os rebordos meridionais do Planalto Goiano.
d) O baixo Vale dos Tapajós.
e) O médio Vale do Negro.

09. Entre as diversas características que se aplicam a um país de terceiro mundo, não podemos 
relacionar o Brasil:
a) Elevado índice de analfabetismo.
b) Economia baseada na exportação de produtos primários e matérias-primas.
c) Dependência tecnológica.
d) Dependência econômica.
e) Grande desigualdade social.

10. No Brasil, a crescente concentração da propriedade fundiária pode ser associada:
a) ao aumento maciço nos números de empregos nas modernas agroindústrias e às recentes 
experiências na distribuição de terras.
b) à redução dos financiamentos dos bancos estatais às culturas de exportação e ao aumento 
percentual da população empregada no setor primário.
c) à forte redução dos movimentos especulativos com a terra e ao aumento da produção agrícola 
destinada ao consumo alimentar.
d) ao significativo divórcio entre as atividades urbanas e rurais e à retratação das áreas pecuária 
extensiva.
e) n.d.a.

Gabarito

01. C
Comentário: A seringueira é um tipo vegetal encontrado na floresta amazônica.

02. C
Comentário: Dos itens acima, somente o primeiro está correto.



03. C
Comentário: Com uma hipotética destruição da floresta Amazônica, ocorreria o aquecimento do 
planeta.

04. C
Comentário: • Nome científico da seringueira – Hevea brasiliensis.
• Utilização – produção da borracha natural.
• Formação vegetal onde é encontrada – floresta Amazônica.

05. A
Comentário: A associação correta é: clima equatorial, vegetação floresta Amazônica: vegetação 
densa e fechada, com grandes variedades de espécies.

06. B
Comentário: Trata-se da alternativa B – japoneses que se dedicam ao cultivo de pimenta-do-
reino na região bragantina do estado do Pará.

07. A
Comentário: O movimento diário descrito no enunciado acima se refere à migração pendular.

08. A
Comentário: Trata-se da região Bragantina, no Pará, caracterizada entre outros aspectos, pela 
concentração de japoneses dedicados à cultura de pimenta-do-reino.

09. B
Comentário: A economia brasileira não está fundamentada apenas na exportação de produtos 
primários e matérias-primas, o Brasil também exporta produtos industrializados, desde calçados 
até aviões.

10. E
Comentário: Nenhuma das alternativas completam a questão.


