
Geografia

01- Dentre as causas que promovem o êxodo rural e o aumento de áreas urbanizadas no Brasil é 
INCORRETO afirmar que:
a) A mecanização do campo intensifica o êxodo rural
b) A má distribuição de terras promove a permanência das pessoas nas áreas urbanas
c) O poder de atração cultural das cidades atrai pessoas do campo para as cidades
d) Nas áreas urbanas existe uma melhor distribuição de renda
e) A possibilidade de se conseguir emprego é maior nas áreas urbanas que nas áreas rurais

02- Apesar  de  uma  predominância  do  clima  tropical  em  sua  extensão,  o  Brasil  apresenta 
determinadas  particularidades  que  podem  ser  explicadas  por  diversos  fatores,  entre  eles  a 
existência de florestas, rios e ou fenômenos diversos que determinam variações climáticas ao 
longo de seu território. Sobre o clima brasileiro marque a alternativa errada:
a) Nas regiões de planaltos existe uma predominância do clima Tropical de altitudes.
b) Alguns estados do nordeste como Paraíba, Pernambuco e Alagoas apresentam clima semi 
árido
c) Os estados do Sul como Santa Catarina e Paraná apresentam clima subtropical
d) Nas regiões centrais e áreas litorâneas do país predomina o clima tropical
e) O clima seco e de calor é o de maior ocorrência na floresta amazônica

03- Impactos ambientais referem-se a prejuízos ocasionados a natureza principalmente pela ação 
do homem. Constantemente assistimos aos noticiários exibidos nas redes de televisão que tratam 
de vazamentos  de  petróleo,  mortandade de peixes  e  outros  tipos  de ocorrências  que  geram 
prejuízos ao homem e ao planeta; A extração de recursos energéticos e minerais tem sido uma 
das  maiores  causas  dos  problemas  ambientais,  e  entre  os  possíveis  impactos  ambientais  e 
consequências das atividades de extração desses recursos está INCORRETO afirmar que:
a) O número de turistas pode diminuir nas praias e cidades litorâneas com o vazamento de óleo 
no mar
b) A extração de minério de ferro pode gerar degradação do solo e da paisagem
c) Percebe-se neste processo a clara ocorrência do desenvolvimento sustentável
d) Os rios acabam sendo assoreados
e) Atividades de extração de recursos podem gerar erosão e desequilíbrio ambiental

04- Nos últimos anos o Brasil vem aumentando e ou mantendo seus níveis de produção agrícola. 
Esta atividade tem se desenvolvido principalmente em alguns estados ou regiões, e a produção 
faz parte dos chamados “commodities” brasileiros, produtos que exportamos e que geralmente 
são pouco industrializados. Sobre a agricultura e assuntos correlacionados é INCORRETO afirmar 
que:
a) O Brasil encontra-se entre os grandes produtores mundiais de grãos.
b) O Brasil tornou-se ainda em 2010 o maior produtor mundial de trigo e arroz
c) Entre os principais grãos produzidos no país também podemos citar a soja, o milho e o feijão.
d) Ocorreu na última década um aumento na produção agrícola das regiões Norte e Centro Oeste 
do país
e) A mecanização do campo não ocorre de forma homogênea no país

05- Nos últimos anos principalmente após o advento da Revolução industrial iniciada na Inglaterra 
ainda no século XVIII, a relação Homem X Natureza vem sido afetada pela desenfreada busca de 
recursos naturais ou matérias primas para a produção de bens. Sobre a relação acima citada é 
INCORRETO afirmar que:



a) Novas tecnologias são criadas constantemente para acelerar a busca de recursos naturais
b) As ações humanas na natureza são feitas exclusivamente devido as necessidades humanas
c) A natureza dispõe de recursos para a sobrevivência humana e portanto podemos explorá-la
d) Os recursos naturais possibilitam uma infinita variedade na produção de bens
e)  Alguns  governos  e  a  sociedade  de  forma  geral  nos  últimos  anos  tem  aumentado  sua 
preocupação com a preservação dos recursos naturais do planeta.

06- O Brasil é um dos países mais ricos do mundo no que diz respeito a reservas de água doce.  
Alguns cientistas revelam que praticamente 10% de toda a água doce do mundo está aqui, o que 
nos parece até uma contradição, pelo fato da falta de água em algumas regiões e nas grandes 
cidades ser uma constante.
Bacias hidrográficas são regiões formadas por vários rios que geralmente se integram, e que são 
utilizados  pela  sociedade  para  produzir  energia,  sobrevivência  e  também  promoção  do 
crescimento econômico entre outras coisas. É considerada a maior bacia hidrográfica brasileira:
a) Bacia Amazônica
b) Bacia do São Francisco
c) Bacia de Itaipu
d) Bacia do Tietê
e) Bacia do Sudeste

07- Ainda sobre água é INCORRETO afirmar que:
a) É considerado um recurso natural escasso
b) O Vaticano e a Organização das Nações Unidas – ONU já emitiram relatórios informando que 
as guerras futuras ocorrerão pela falta desse recurso
c) É considerado um recurso natural não renovável
d) Alguns países do mundo como a Austrália já tiveram que importar água
e) Um dos continentes mais afetados pela falta desse recurso é a África

08- São regiões que hoje concentram o maior parque industrial do país:
a) Sudeste e Norte
b) Sul e Norte
c) Sudeste e Nordeste
d) Sudeste e Sul
e) Sudeste e Centro-Oeste

09- Dentre os principais problemas ambientais relacionados ao solo ou relevo NÃO podemos citar:
a) Lixiviação
b) Compactação
c) Erosão Pluvial
d) Desmatamento
e) Reflorestamento

10- Já  visível  há  bastante  tempo em algumas regiões brasileiras  como no sertão semi  árido 
nordestino e porções desmatadas no Cerrado e Floresta Amazônica, este fenômeno provocado 
pela extração de madeira, queimadas e falta de chuvas, é considerado um dos estágios mais 
avançados da degradação ambiental dos solos. O texto refere-se ao processo de:
a) Erosão
b) Laterização
c) Lixiviação
d) Compactação do solo
e) Desertificação



Gabarito
01. D 
Comentário: Não se pode afirmar que existe melhor distribuição de renda nas áreas urbanas, 
pois este é um dos problemas que há décadas ocorre no país, ocorrendo tanto em áreas urbanas 
como rurais.

02. E 
Comentário: Na região Amazônica predomina o clima quente e úmido, principalmente devido as 
constantes chuvas que ocorrem quase que diariamente na região.

03. C 
Comentário:  Desenvolvimento  sustentável  é  um  conceito  que  alia  crescimento  econômico  e 
preservação  ambiental,  e  no  processo  de  extração  de  recursos  dificilmente  encontramos 
preservação ambiental ou recomposição do meio ambiente após o processo de extração.

04. B  
Comentário:  O Brasil  ainda  depende  da  importação  de  alguns  insumos  como fertilizantes  e 
também de trigo, pois ainda não somos autossuficientes para este produto.

05. B 
Comentário:  As  ações  humanas  sobre  a  natureza  também  estão  relacionadas  as  vontades 
coletivas ou individuais humanas, e não somente pela necessidade como citado nesta opção.

06. A 
Comentário: A principal bacia hidrográfica brasileira é a Amazônica, envolvendo entre outros os 
rios Amazonas, (hoje considerado o maior do mundo), Solimões, Negro, Xingú e Madeira entre 
outros.

07. C 
Comentário: A água é considerada recurso natural renovável (chuva por exemplo), porém em 
quantidades  limitadas,  fato  que  a  torna  escassa,  devido  ao  constante  aumento  no  consumo 
devido ao crescimento da população mundial entre outras coisas.

08. D 
Comentário:  O Sudeste e o Sul são as duas regiões consideradas as mais industrializadas do 
país, sendo que só o Sudeste representa mais de 50% da Produção de Riquezas do país, o 
chamado Produto Interno bruto – PIB.

09. E 
Comentário:  O  reflorestamento  é  o  que  deve  ser  feito  exatamente  para  reduzir  ou  evitar 
problemas ambientais relacionados ao solo. Todos os demais itens estão corretos.

10. E 
Comentário:  A desertificação  representa  a  própria  morte  ou  inutilidade  dos  solos,  ocorrendo 
posteriormente  a  todos  os  outros  fenômenos  de  degradação  como  desmatamento,  erosão, 
lixiviação e laterização.


