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1. Observe a imagem a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Rio São Francisco, na cidade de Canindé de São Francisco (SE).  

Explique a relação entre o rio e a formação do relevo mostrado na imagem acima. 
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2. Observe a imagem a seguir. 

Abdias Jr/Flickr/Creative Commons 2.0 

 

Vista da Ilha do Fogo e Orla I, em Petrolina (PE). 

Indique quais transformações causadas pelo ser humano podem ser observadas nessa paisagem 
e explique a relação entre elas e as cidades. 
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3. Analise o mapa a seguir. 

Acervo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

 
Fonte: IBGE. Disponível em: <https://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_tematicos/ 

mapas_do_brasil/mapas_estaduais/fisico/nm_minas_gerais.jpg>. Acesso em: 10 out. 2018. 

Considerando que a distância entre as cidades de Belo Horizonte e Rio Acima no mapa é de 3 cm 
e a escala numérica é de 1 : 500 000, calcule qual é a distância real entre as duas cidades. 

 

 

 

4. Leia o texto a seguir. 

Além do Amazonas e do Guarani, o Brasil possui inúmeros outros sistemas 

transfronteiriços, todos eles com pouca ou, às vezes, nenhuma informação sobre 

eles. O mais estudado até o momento é o Aquífero Guarani, com uma extensão de 

mais de um milhão de quilômetros quadrados, que o País divide com a Argentina, 

Paraguai e Uruguai. 

  

https://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_tematicos/mapas_do_brasil/mapas_estaduais/fisico/nm_minas_gerais.jpg
https://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_tematicos/mapas_do_brasil/mapas_estaduais/fisico/nm_minas_gerais.jpg
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No Brasil, o Guarani abrange os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Seu volume 

acumulado de 33 mil quilômetros cúbicos de água é considerado de vital 

importância para o abastecimento, atividades econômicas e para o lazer. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Brasil estuda aquífero três vezes maior que o Guarani.  

Disponível em <http://www.mma.gov.br/informma/item/6237-brasil-estuda-aquifero-tres-vezes-maior-que-o-guarani>.  

Acesso em: 6 set. 2018. 

Explique quais tipos de uso os seres humanos podem fazer da fonte de água citada no texto e 
quais são suas vantagens. 

 

 

 

 

 

5. Observe o perfil de solo abaixo. 

Miguel Vera León/Flickr/Creative Commons 2.0 

 

Horizontes do solo. 
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A imagem representa um solo maduro. Elabore o desenho de um solo jovem e descreva as 
principais características que diferenciam um solo maduro de um solo jovem. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Leia o trecho a seguir. 

O clima [é] bastante quente, apesar dos ventos que sopram do Norte, 

alcançando temperatura de 35 °C. No verão são comuns as fortes chuvas com 

frequentes trovoadas, e no inverno, o frio é acentuado junto aos contrafortes da 

Serra Geral, com temperatura às vezes de 0 °C, com fortes geadas e densas neblinas 

que cobrem o município devido à proximidade do Rio Braço do Norte. 

MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE. Características e clima. Disponível em: 

<http://www.bracodonorte.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/51728>. Acesso em: 15 jul. 2018. 
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Com base nessa descrição do clima pode-se dizer que os solos da região mencionada são 
predominantemente maduros porque: 

a) em lugares pouco chuvosos o solo se desenvolve mais. 

b) em lugares muito chuvosos o solo se desenvolve mais. 

c) a baixa temperatura favorece a formação e o desenvolvimento do solo. 

d) a alta temperatura e a chuva não favorecem a formação e o desenvolvimento do solo. 

 

7. Leia o trecho a seguir. 

Trabalhos desenvolvidos pelo Instituto Florestal (IF) comprovam, de forma 

inequívoca, que a presença de cobertura florestal em bacias hidrográficas promove a 

regularização do regime de rios e a melhora na qualidade da água. Daí a importância 

do Programa Nascentes, desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo, que 

tem o objetivo de promover a restauração de 20 mil hectares de matas ciliares. 

SISTEMA AMBIENTAL PAULISTA. Pesquisas comprovam a importância da vegetação na produção de água. Disponível em: 

<http://www.ambiente.sp.gov.br/2015/08/pesquisas-comprovam-a-importancia-da-vegetacao-na-producao-de-agua-com-

qualidade/>. Acesso em: 28 ago. 2018. 

Além dos benefícios da vegetação citados no trecho, pode-se dizer que ela também provoca: 

a) menor erosão do solo. 

b) maior erosão do solo. 

c) menor infiltração. 

d) menor drenagem. 

 

8. Leia o trecho a seguir. 

Nas primeiras décadas do século XX, desenvolveu-se o mito “São Paulo 

não pode parar”. Este processo de ocupação territorial e de industrialização 

ocorreu de forma “caótica”, não levando em consideração a sustentabilidade da 

cidade e sua qualidade de vida. O meio ambiente acabou sofrendo as marcas 

deixadas por esse “progresso”, com a ocupação de vales e escarpas, contribuindo 

para a impermeabilização dos terrenos. A preocupação com a retificação do Tietê é 

bem antiga. Em 1866, o então presidente da Província de São Paulo, João Alfredo 

Correia de Oliveira, afirmava sua necessidade, a fim de utilizar os terrenos das 

várzeas do Tamanduateí e do Tietê. 

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA. Retificação e decadência. Disponível em: 

<http://www.daee.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=796%3Aretificacao-e-

decadencia&catid=54%3Aparques&Itemid=53>. Acesso em: 16 jul. 2018. 

http://iflorestal.sp.gov.br/
http://www.ambiente.sp.gov.br/programanascentes/
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Esse tipo de interação humana com a natureza gera: 

a) vantagens no equilíbrio da natureza. 

b) permanência da paisagem e natureza. 

c) modificação do relevo e da paisagem. 

d) consequências positivas para natureza. 

 

9. Observe o mapa abaixo: 

Acervo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

 
Fonte: IBGE. Disponível em: <https://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_tematicos/mapas_do_brasil/mapas_estaduais/fisico/nm_bahia.jpg>. 

Acesso em: 10 out. 2018. 

Considerando que a distância no mapa entre as cidades de Salvador e Simões Filho é de 2 cm e a 
escala do mapa é de 1 : 500 000, pode-se dizer que a distância real entre as cidades é de: 

a) 10 km. 

b) 1 km. 

c) 10 m. 

d) 100 km. 

  

https://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_tematicos/mapas_do_brasil/mapas_estaduais/fisico/nm_bahia.jpg
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10. Observe a imagem a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Plantio de arroz. 

Com base em sua observação, indique: qual é a vantagem do sistema de uso do solo mostrado na 
imagem acima? 

a) Mecanização da colheita. 

b) Redução da mão de obra. 

c) Diminuição dos gastos com sementes.  

d) Diminuição da velocidade de escoamento da água. 


