
 

 
    COLÉGIO ANGLO ÁGUAS – LISTA DE EXERCÍCIOS 
 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 
1º MÉDIO   

 
Trimestre: 3º 

 
Ensino Médio 

 
Professor: Felipe  
 

Atenção: a lista será resolvida na sala de aula com agendamento prévio do professor. NÃO TRAZER PRONTA DE 
CASA. 
 

01 - (UNB-2009) Leia o texto a seguir e assinale a alternativa INCORRETA sobre o 

Nordeste semiárido brasileiro: 

"Existem na América do Sul três grandes áreas semiáridas - a região Guajira, na 

Venezuela e Colômbia; a diagonal seca do Cone Sul que envolve muitas nuances de 

aridez ao longo da Argentina, Chile e Equador; e, por fim, o Nordeste Seco do Brasil. 

Das velhas e repetitivas noções do ensino médio herdadas um pouco por todos nós 

restaram observações pontuais e desconexas sobre o universo físico e ecológico do 

Nordeste Seco. "(Aziz Nacib Ab Saber, "Ciência Hoje", Volume Especial - Eco Brasil, mai. 1992.) 

a) O semiárido nordestino caracteriza-se por baixos níveis de umidade, escassez 

de chuvas anuais e irregularidades no ritmo das precipitações ao longo dos anos. 

b) Um dos fatores marcantes da região é a inexistência de rios perenes e 

caudalosos. Essa drenagem intermitente inviabiliza projetos de irrigação na área. 

c) Apesar de predominantemente seco, no semiárido, encontram-se algumas 

áreas de mata úmida, alimentadas por chuvas orográficas. Essas áreas são conhecidas, 

regionalmente, como "brejos". 

d) Ao contrário do que se imagina, o Nordeste seco não é o "império" das 

chapadas. Em 85% do seu território predominam depressões interplanálticas, situadas 

entre maciços antigos e chapadas localizadas. 

02 - (ENEM-2013) Sabe-se que uma área de quatro hectares de floresta, na região 

tropical, pode conter cerca de 375 espécies de plantas enquanto uma área florestal do 

mesmo tamanho, em região temperada, pode apresentar entre 10 e 15 espécies. O 



notável padrão de diversidade das florestas tropicais se deve a vários fatores, entre os 

quais é possível citar: 

a) altitudes elevadas e solos profundos.   b) a ainda pequena intervenção do ser humano.  

c) sua transformação em áreas de preservação.  d) maior insolação e umidade e menor 

variação climática.  

e) alternância de períodos de chuvas com secas prolongadas. 

03 - (UEPB-2010) Observe no mapa as massas de ar que atuam no território brasileiro. 

Com base no seu conhecimento sobre o assunto e com o auxílio do cartograma, assinale 

com V ou com F as proposições, conforme sejam respectivamente Verdadeiras ou 

Falsas em relação aos aspectos climáticos do Brasil. 

 

( ) As chuvas no litoral nordestino se concentram no inverno quando a massa Polar 

Atlântica, que é fria, alcança o litoral do Nordeste oriental e entra em contato com a 

massa Tropical Atlântica, que é quente e úmida, provocando as chuvas frontais. 

( ) A massa Equatorial Continental que se origina na Amazônia Ocidental é úmida 

devido à presença da floresta e da rica rede hidrográfica amazônica. É a responsável por 

provocar chuvas de verão na maior parte do território brasileiro. 

( ) A massa de ar Tropical Atlântica tem sua atuação mais restrita ao litoral quando 

encontra o planalto brasileiro ocasionando aí as chuvas orográficas. Ao penetrar para o 



interior do continente, esta massa, já sem umidade, apresenta significativa redução dos 

índices pluviométricos. 

( ) Os tipos de clima no Brasil são definidos apenas pela circulação atmosférica, com os 

ventos alísios de sudeste que agem sobre todo o nosso território, visto que o nosso 

relevo tem altitudes modestas que são incapazes de interferir na atuação das massas de 

ar que se formam no hemisfério sul. 

Assinale a sequência correta das assertivas: 

a) V F V F.                                                    c) V V V F. 

b) F F F V.                                                     d) F V V F. 

e) V F F V. 

04 - (ENEM-2006) As florestas tropicais úmidas contribuem muito para a manutenção 

da vida no planeta, por meio do chamado sequestro de carbono atmosférico. Resultados 

de observações sucessivas, nas últimas décadas, indicam que a floresta amazônica e 

capaz de absorver ate 300 milhões de toneladas de carbono por ano. Conclui-se, 

portanto, que as florestas exercem importante papel no controle: 

a) das chuvas ácidas, que decorrem da liberação, na atmosfera, do dióxido de 

carbono resultante dos desmatamentos por queimadas. 

b) das inversões térmicas, causadas pelo acúmulo de dióxido de carbono 

resultante da não-dispersão dos poluentes para as regiões mais altas da atmosfera. 

c) da destruição da camada de ozônio, causada pela liberação, na atmosfera, do 

dióxido de carbono contido nos gases do grupo dos clorofluorcarbonos. 

d) do efeito estufa provocado pelo acúmulo de carbono na atmosfera, resultante 

da queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral e petróleo. 

e) da eutrofização das águas, decorrente da dissolução, nos rios, do excesso de 

dióxido de carbono presente na atmosfera. 

05 - (UEM-2009) A região destacada no mapa a seguir caracteriza-se entre outros 

fatores por: 



 

a) apresentar uma estrutura agrária exclusivamente de latifúndios dedicados à 

lavoura de cana-de-açúcar. 

b) dedicar-se à pecuária extensiva, lembrança da principal atividade 

desenvolvida no período colonial. 

c) aproveitar suas terras mais úmidas para a fruticultura, não necessitando, desta 

forma, de irrigação. 

d) englobar a maior produção de arroz de toda a região nordestina. 

e) fornecer mão de obra temporária para as plantações de cana-de-açúcar da 

Zona da Mata. 

6 – (UFRN-2008) – O clima do Brasil é influenciado pela atuação de diferentes massas 

de ar. A respeito das massas de ar que interferem nas condições climáticas do país pode-

se afirmar que: 

a) A massa polar atlântica (mPa) é fria e úmida, forma-se no Atlântico Norte e 

no inverno sua atuação limita-se ao litoral nordestino e a Amazônia 

Ocidental. 

b) A massa polar atlântica (mPa) é fria e úmida, forma-se no Atlântico Sul e no 

inverno atua sobre o litoral nordestino, a Amazônia Ocidental e as regiões 

Sul e Sudeste. 

c) A massa tropical continental (mTc) é quente e úmida, origina-se na 

Depressão do Chaco e sua influência no Brasil abrange o sul das regiões 

Norte e Nordeste. 



d) A massa tropical continental (mTc) é quente e úmida, origina-se na 

Amazônia e sua influência no Brasil restringe-se as regiões Norte e Centro-

Oeste. 

7 – (URCA/CE-2014) – Universidade Regional do Cariri – A classificação mais 

utilizada para os diferentes tipos de clima do Brasil assemelha-se a criada pelo estudioso 

Arthur Strahler, que se baseia na origem, natureza e movimentação das correntes e 

massas de ar. De acordo com essa classificação, os tipos de clima do Brasil são os 

seguintes; EXCETO: 

a) Subtropical: presente na região sul dos estados de São Paulo e Mato Grosso 

do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Caracteriza-se por verões quentes e 

úmidos e invernos frios e secos. Chove muito nos meses de novembro a março. O índice 

pluviométrico anual é de, aproximadamente, 2.000 mm. As temperaturas médias ficam 

em torno de 20º C. Recebe influência, principalmente no inverno, das massas de ar frias 

vindas da Antártida. 

b) Semiárido: presente, principalmente, no sertão nordestino, caracteriza-se pela 

baixa umidade e pouquíssima quantidade de chuvas. As temperaturas são altas durante 

quase todo o ano. 

c) Equatorial-Tropical: encontra-se na região da Amazônia. As temperaturas são 

elevadas durante quase todo o ano. Chuvas em grande quantidade, com índice 

pluviométrico acima de 2.500 mm anuais. 

d) Tropical de altitude: ocorre principalmente nas regiões serranas do Espírito 

Santo, Rio de Janeiro e Serra da Mantiqueira. As temperaturas médias variam de 15 a 

21º C. As chuvas de verão são intensas e no inverno sofre a influência das massas de ar 

frias vindas pelo Oceano Atlântico. Pode apresentar geada no inverno. 

e) Tropical Atlântico (tropical úmido): presente, principalmente, nas regiões 

litorâneas do Sudeste, apresenta grande influência da umidade vinda do Oceano 

Atlântico. As temperaturas são elevadas no verão (podendo atingir até 40°C) e amenas 

no inverno (média de 20º C). Em função da umidade trazida pelo oceano, costuma 

chover muito nestas áreas. 



8 - A seguir estão descritas paisagens brasileiras cuja caracterização é feita pela 

correlação entre clima, vegetação e aproveitamento econômico. Assinale a alternativa 

que não está corretamente caracterizada. 

a) Campos Cerrados - clima tropical semiúmido, com estações seca e chuvosa 

bem distintas; solos em grande parte pobres; paisagem vegetal aberta e de fácil 

locomoção, permitindo, assim, a prática da pecuária extensiva. 

b) Caatinga - clima semiárido; área de chuvas escassas e irregularmente 

distribuídas; solo de pequena espessura e quase sempre pedregoso; vegetação 

heterogênea do tipo xerófilo; importantes atividades agropastoris, com criação de 

caprinos e cultivo de algodão. 

c) Campanha Gaúcha - região de topografia suave; clima subtropical e vegetação 

de campos; pecuária de corte que abastece numerosos frigoríficos sulinos. 

d) Mata dos Pinhais - clima tropical com má distribuição de chuvas; vegetação 

heterogênea e fechada; pouco explorada economicamente devido à grande densidade 

vegetal. 

e) Floresta Amazônica - clima equatorial; áreas de chuvas abundantes e 

temperaturas elevadas; solos heterogêneos do tipo higrófilo, compacto; extrativismo. 

 

 

 

 

 

 


