
Geografia

01. A bacia hidrográfica brasileira com maior potencial hidrelétrico do Brasil é a:
a) Bacia do Tocantins – Araguaia;
b) Bacia Platina;
c) Bacia do Paraguai;
d) Bacia Amazônica;
e) Bacia do São Francisco.

02. A parte da biosfera que representa os rios e lagos é a:
a) Ionosfera; 
b) Hidrosfera; 
c) Atmosfera; 
d) Litosfera; 
e) Cronosfera;  

03. Qual ação abaixo representa uma ação antrópica no meio ambiente: 
a) Coleta seletiva; 
b) Preservação das águas; 
c) Queimadas; 
d) Redução do uso de luz elétrica; 
e) Defeso. 

04. A formação da paisagem vegetal é influenciada pelos seguintes fatores, com exceção: 
a) Luminosidade; 
b) Temperatura; 
c) Variedade do solo; 
d) Umidade; 
e) Variedade de animais. 

05. Aponte o fator abaixo que colaborou para ampliar a expectativa de vida no Brasil: 
a) Vacinação em massa; 
b) Redução da rede de esgoto; 
c) Diminuição das vagas no ensino fundamental; 
d) Redução dos programas de transferência de renda; 
e) Ampliação da mortalidade infantil.

06. A expectativa de vida no Brasil hoje está na casa de: 
a) 66 anos; 
b) 68 anos; 
c) 70 anos; 
d) 45 anos; 
e) 73 anos. 

07. O racismo se tornou crime no Brasil no ano de: 
a) 1888; 
b) 1891; 
c) 1992; 
d) 1988; 
e) 1993. 



08.  No Brasil afirmamos que a educação infantil foi universalizada, pois estão matriculadas na 
escola entre 6 e 14 anos  um percentual de: 
a) 55% das crianças nessa faixa;
b) 65 % das crianças nessa faixa; 
c) 70% das crianças nessa faixa; 
d) 90% das crianças nessa faixa; 
e) 97% das crianças nessa faixa. 

09. O principal movimento pela luta da reforma agrária no Brasil é o(a): 
a) CPC; 
b) UNE; 
c) CGT; 
d) MST; 
e) CUT. 

10. As reservas de Pré-sal brasileiras são estimadas em: 
a) 20 bilhões de barris de petróleo; 
b) 40 bilhões de barris de petróleo; 
c) 80 bilhões de barris de petróleo; 
d) 100 bilhões de barris de petróleo; 
e) 60 bilhões de barris de petróleo. 

Gabarito
01. D
Comentário: A bacia brasileira com maior potencial hidrelétrico é a bacia amazônica.  

02. B
Comentário: A hidrosfera representa mares, rios e lagos. 

03. C
Comentário: AS QUEIMADAS REPRESENTAM UMA AÇÃO ANTRÓPICA.  

04. E
Comentário: As variedades de animais não influenciam a formação da paisagem. 

05. A
Comentário: A AMPLIAÇÃO DA VACINAÇÃO COLABOROU PARA AUMENTAR A EXPECTATIVA 
DE VIDA.  

06. E
Comentário: A expectativa de vida esta na casa de 73 anos.

07. D
Comentário: O racismo se tornou crime com a entrada em vigor da constituição de 1988. 

08. E
Comentário: Estão matriculadas entre 6 e 14 anos 97% das crianças brasileiras. 

09. D
Comentário: O MST é o principal movimento de luta pela reforma agrária.



10. C
Comentário: As reservas de Pré-sal brasileiro são estimadas em 80 bilhões de barris de petróleo. 
 


