
GEOGRAFIA

01. É o produto da ação humana sobre a natureza, ou seja, é um espaço que se forma a partir do 
momento em que o homem imprime a sua cultura em um espaço natural transformando–o em um 
espaço humanizado. essa definição corresponde:
a) Espaço natural;
b) Espaço histórico;
c) Espaço sociológico;
d) Espaço geográfico;
e) Espaço físico.

02. A chamada primeira natureza se transforma em segunda natureza em função:
a) Das mudanças climáticas;
b) Das alterações geomorflógicas;
c) Da ação humana;
d) De acidentes naturais;
e) De ações aleatórias.

03. Dos exemplos abaixo assinale aquele que só é composto por elementos naturais:
a) Montenhas e pontes;
b) Serras e shoppings;
c) Rodovias e lagos;
d) Edifícios e rochas ;
e) Rios e flores.

04. São características do espaço geográfico as afirmativas abaixo, com exceção:
a) É um conjunto integrado de paissagens resultantes de fenômenos naturais e da ação humana;
b) Nele encontramos elementos naturais, artificiais e invisíveis;
c) Montanhas, serras, rios fazem parte do espaço geográfico;
d) O Espaço geográfico representa somente uma parte da superficie da Terra;
e) O barulho dos carros e a amizade entre as pessoas representam os elementos invisíveis do 
espaço geográfico.

05. Os paralelos e os meridianos são linhas imaginárias que servem para marcar:
a) O espaço geográfico;
b) Espaço sociológico;
c) Os pontos cardeais;
d) Os pontos colaterais ;
e) As coordenadas geográficas.

06. Dos países citados abaixo somente um é menor que o Brasil. Assinale-o:
a) RÚSSIA;
b) Alemanha;
c) Canadá;
d) China;
e) Estados unidos.



07. O Brasil não faz fronteira com qual dos países abaixo:
a) Argentina;
b) Equador;
c) Paraguai;
d) Venezuela;
e) Peru.

08. Aponte a característica correta da geomorfologia do território brasileiro:
a) A ocorrência de abalos sísmicos no Brasil;
b) Atividade vulcânica constante no Brasil;
c) Os territórios geológicos brasileiros são recentes;
d) O Brasil possui 3 grandes bacias sedimentares;
e) O relevo brasileiro possui altitudes semelhantes as dos Andes.

09.  Por  não  existir  nenhum  dobramento  moderno  no  território  brasileiro  temos  a  seguinte 
característica:
a) Ocorrência de furacões no território;
b) Formação de grandes ondas no litoral brasileiro;
c) Ausência de grandes formações montanhosas;
d) Presença de uma cadeia de montanhas semelhantes ao Himalaia;
e) Vulcões ativos no nordeste do Brasil.

10. O relevo brasileiro é formado pelo Planalto das Guianas,  que além do território brasileiro, 
pertence a outros países. Dos países abaixo, qual não tem no seu relevo o Planalto das Guianas:
a) Venezuela;
b) Guiana;
c) Suriname;
d) Guiana Francesa;
e) Paraguai.

Gabarito

01. D
Comentário: Essa definição corresponde ao espaço geográfico.

02. C
Comentário: A MUDANÇA SE DÁ APÓS A  AÇÃO HUMANA.

03. E
Comentário: Rios e flores são exemplos de paissagens naturais.

04. D
Comentário: O espaço geográfico representa toda a superficie da Terra.

05. E
Comentário: Paralelos e meridianos assinalam as coordenadas geográficas.

06. B
Comentário: A ALemanha é o único país da lista menor do que o Brasil.

07. B
Comentário: O Equador não faz fronteira com o país.



08. D
Comentário: O território brasileiro possui 3 grandes bacias sedimentares: Amazônica – Paraná e 
Parnaíba.

09. C
Comentário: A  falta  de  dobramentos  modernos  leva  a  ausência  de  grandes  formações 
montanhosas no país.

10. E
Comentário: O Paraguai não é recortado pelo Planalto das Guaianas.
 


