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 BATERIA DE EXERCÍCIOS DE GEOGRAFIA 
 

1)  A situação atual das bacias hidrográficas de São Paulo tem sido alvo de preocupações ambientais: a demanda 

hídrica e maior que a oferta de água e ocorre excesso de poluição industrial e residencial. Um dos casos mais 

graves de poluição da água e o da bacia do alto Tiete, onde se localiza a região metropolitana de São Paulo. Os rios 

Tiete e Pinheiros estão muito poluídos, o que compromete o uso da água pela população. Avalie se as ações 

apresentadas abaixo são adequadas para se reduzir a poluição desses rios. 

I. Investir em mecanismos de reciclagem da água utilizada nos processos industriais. 

II. Investir em obras que viabilizem a transposição de águas de mananciais adjacentes para os rios poluídos. 

III. Implementar obras de saneamento básico e construir estações de tratamento de esgotos. 

E adequado o que se propõe: 

A) apenas em I. 

B) apenas em II. 

C) apenas em I e III. 

D) apenas em II e III. 

E) em I, II e III. 

2)  

 

O esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais do Período Jurássico. As rochas em que se 

encontram esses fósseis são 

A) magmáticas, pois a ação de vulcões causou as maiores extinções desses animais já conhecidas ao longo da 

história terrestre. 

B) sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados e litificados com o restante dos sedimentos.  

C) magmáticas, pois são as rochas mais facilmente erodidas, possibilitando a formação de tocas que foram 

posteriormente lacradas. 

D) sedimentares, já que cada uma das camadas encontradas na figura simboliza um evento de erosão dessa área 

representada. 

E) metamórficas, pois os animais representados precisavam estar perto de locais quentes. 

3) No ano de 2000, um vazamento em dutos de óleo na baía de Guanabara (RJ) causou um dos maiores acidentes 

ambientais do Brasil. Além de afetar a fauna e a flora, o acidente abalou o equilíbrio da cadeia alimentar de toda 

a baía. O petróleo forma uma película na superfície da água, o que prejudica as trocas gasosas da atmosfera com 

a água e desfavorece a realização de fotossíntese pela algas, que estão na base da cadeia alimentar hídrica. 



Além disso, o derramamento de óleo contribuiu para o envenenamento das árvores e, consequentemente,para a 

intoxicação da fauna e flora aquáticas, bem como conduziu a morte diversas espécies de animais, entre 

outras formas de vida, afetando também a atividade pesqueira. 

LAUBIER. L. Diversidade da Maré Negra. In: Scientific American Brasil. 4(39), ago. 2005 (adaptado). 

A situação exposta no texto e suas implicações 

A) indicam a independência da espécie humana com relação ao ambiente marinho. 

B) alertam para a necessidade do controle da poluição ambiental para a redução do efeito estufa.  

C) ilustram a interdependência das diversas formas de vida (animal, vegetal e outras) e o seu habitat. 

D) indicam a alta resistência do meio ambiente à ação do homem, além de evidenciar a sua sustentabilidade 

mesmo em condições extremas de poluição. 

E) evidenciam a grande capacidade animal de se adaptar às mudanças ambientais, em contraste com a baixa 

capacidade das espécies vegetais, que estão na base da cadeia alimentar hídrica. 

4)  

 

ZIEGLER, M. F. Energia Sustentável. Revista IstoÉ. 28 abr. 2010. 

A fonte de energia representada na figura, considerada uma das mais limpas e sustentáveis do mundo, é extraída do 

calor gerado 

A) pela circulação do magma no subsolo. 

B) pelas erupções constantes dos vulcões. 

C) pelo sol que aquece as águas com radição ultravioleta. 

D) pela queima do carvão e combustíveis fósseis. 

E) pelos detritos e cinzas vulcânicas. 

5) Devido ao aquecimento global e à conseqüente diminuição da cobertura de gelo no Ártico, aumenta a distância 

que os ursos polares precisam nadar para encontrar alimentos. Apesar de exímios nadadores, eles acabam morrendo 

afogados devido ao cansaço. A situação descrita acima  

a) enfoca o problema da interrupção da cadeia alimentar, o qual decorre das variações climáticas. 

b) alerta para prejuízos que o aquecimento global pode acarretar à biodiversidade no Ártico. 

c) ressalta que o aumento da temperatura decorrente de mudanças climáticas permite o surgimento de novas 

espécies. 



d) mostra a importância das características das zonas frias para a manutenção de outros biomas na Terra. 

e) evidencia a autonomia dos seres vivos em relação ao habitat, visto que eles se adaptam rapidamente às 

mudanças nas condições climáticas. 

6) Calcula-se que 78% do desmatamento na Amazônia tenha sido motivado pela pecuária — cerca de 35% do 

rebanho nacional está na região — e que pelo menos 50 milhões de hectares de pastos são pouco produtivos. 

Enquanto o custo médio para aumentar a produtividade de 1 hectare de pastagem é de 2 mil reais, o custo para 

derrubar igual área de floresta é estimado em 800 reais, o que estimula novos desmatamentos. Adicionalmente, 

madeireiras retiram as árvores de valor comercial que foram abatidas para a criação de pastagens. Os pecuaristas 

sabem que problemas ambientais como esses podem provocar restrições à pecuária nessas áreas, a exemplo do que 

ocorreu em 2006 com o plantio da soja, o qual, posteriormente, foi proibido em áreas de floresta. Época, 3/3/2008 

e 9/6/2008 (com adaptações). 

A partir da situação-problema descrita, conclui-se que 

a) o desmatamento na Amazônia decorre principalmente da exploração ilegal de árvores de valor comercial. 

b) um dos problemas que os pecuaristas vêm enfrentando na Amazônia é a proibição do plantio de 

soja. 

c) a mobilização de máquinas e de força humana torna o desmatamento mais caro que o aumento da 

produtividade de pastagens. 

d) o superavit comercial decorrente da exportação de carne produzida na Amazônia compensa a possível 

degradação ambiental. 

e) a recuperação de áreas desmatadas e o aumento de produtividade das pastagens podem contribuir para a redução 

do desmatamento na Amazônia. 

7)  

 

 

Reunindo-se as informações contidas nas duas charges, infere-se que  

a) os regimes climáticos da Terra são desprovidos de padrões que os caracterizem. 

b) as intervenções humanas nas regiões polares são mais intensas que em outras partes do globo. 

c) o processo de aquecimento global será detido com a eliminação das queimadas. 

d) a destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento da temperatura em locais distantes como os 

polos. 

e) os parâmetros climáticos modificados pelo homem afetam todo o planeta, mas os processos naturais têm alcance 

regional. 



8)  

  

 
  

TEIXEIRA, W. et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Nacional, 2009 (adaptado). 

  

O gráfico relaciona diversas variáveis ao processo de formação de solos. A interpretação dos dados mostra que a 

água é um dos importantes fatores de pedogênese, pois nas áreas 

  

A) de clima temperado ocorrem alta pluviosidade e grande profundidade de solos. 

B) tropicais ocorre menor pluviosidade, o que se relaciona com a menor profundidade das rochas inalteradas. 

C) de latitudes em torno de 30o ocorrem as maiores profundidades de solo, visto que há maior umidade. 

D) tropicais a profundidade do solo é menor, o que evidencia menor intemperismo químico da água sobre as 

rochas. 

E) de menor latitude ocorrem as maiores precipitações, assim como a maior profundidade dos solos. 

 

9) Subindo morros, margeando córregos ou penduradas em palafitas, as favelas fazem parte da paisagem de um 

terço dos municípios do país, abrigando mais de 10 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

  

A situação das favelas no país reporta a graves problemas de desordenamento territorial. Nesse sentido, uma 

característica comum a esses espaços tem sido 

  

A) o planejamento para a implantação de infraestruturas urbanas necessárias para atender as necessidades básicas 

dos moradores. 

B) a organização de associações de moradores interessadas na melhoria do espaço urbano e financiadas pelo poder 

público. 

C) a presença de ações referentes à educação ambiental com consequente preservação dos espaços naturais 

circundantes. 

D) a ocupação de áreas de risco suscetíveis a enchentes ou desmoronamentos com consequentes perdas mate- riais 

e humanas. 

E) o isolamento socioeconômico dos moradores ocupantes desses espaços com a resultante multiplicação de 

políticas que tentam reverter esse quadro. 

 

10) As plataformas ou crátons correspondem aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas fases de erosão. 

Apresentam uma grande complexidade litológica, prevalecendo as rochas metamórficas muito antigas (Pré- 

Cambriano Médio e Inferior). Também ocorrem rochas intrusivas antigas e resíduos de rochas sedimentares. São 

três as áreas de plataforma de crátons no Brasil: a das Guianas, a Sul-Amazônica e a São Francisco. 

  

ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 1998. 

  



As regiões cratônicas das Guianas e a Sul-Amazônica têm como arcabouço geológico vastas extensões de escudos 

cristalinos, ricos em minérios, que atraíram a ação de empresas nacionais e estrangeiras do setor de mineração e 

destacam-se pela sua história geológica por 

a) apresentarem áreas de intrusões graníticas, ricas em jazidas minerais (ferro, manganês). 

b) corresponderem ao principal evento geológico do Cenozoico no território brasileiro. 

c) apresentarem areas arrasadas  pela erosão, que originaram a maior planície do país. 

d) possuírem em sua extensão terrenos cristalinos ricos em reservas de petróleo e gás natural. 

e) serem esculpidas pela ação do intemperismo físico, decorrente da variação de temperatura. 

  

11) O texto a seguir descreve um domínio morfoclimático presente no território pernambucano: 

  

“Este domínio surge na parte oriental de Pernambuco, coincidindo com a Zona da Mata. É uma área em que se 

verifica uma profunda decomposição das rochas. Esse fato deriva das condições climáticas dominantes, que são 

muito úmidas. A elevada umidade do ar acarreta uma profunda alteração química dos corpos rochosos, constatada 

nos cortes de estradas observados ao longo das principais rodovias da área. Os cortes mostram rochas muito 

alteradas, com uma coloração em geral avermelhada. É nesse domínio em que há a máxima ocorrência de colinas 

de perfil convexo.” 

  

(JATOBÁ, Lucivânio. As condições naturais do território pernambucano. In: ANDRADE, M. C. de. Geografia de 

Pernambuco: ambiente e sociedade. João Pessoa: Editora Grafset, 2009.) 

  

O texto se refere ao: 

  

a) Domínio das Savanas 

b) Domínio das Caatingas 

c) Domínio das Terras Planálticas Cobertas por Cerrado 

d) Domínio do Mar de Morros 

e) Domínio dos Chapadões do Nordeste Oriental 

 

12) (MACK) 

  

 
  

 



  

Observando o mapa, é correto afirmar que o fenômeno apresentado pela foto corresponde 

  

a) ao processo de desmatamento para a expansão da agropecuária, sobretudo soja e criação de bovinos, que ocorre 

na Amazônia Legal, identificado no mapa pelo número 1. 

b) à uma das consequências que se pode notar com o desmatamento da Floresta de Araúcárias para a produção de 

papel, identificado no mapa pelo número 5. 

c) aos deslisamentos ou escorregamentos de solos, decorrentes de formas inadequadas de ocupação, 

frequentemente observados na região identificada pelo número 4. 

d) ao processo de devastação dos Cerrados em função da expansão de cultivos mecanizados de grãos para 

exportação, verificados na região identificada pelo número 3. 

e) ao processo de “arenização”, decorrente do uso inadequado dos solos para pastagens, típicos das áreas 

identificadas pelos números 2 e 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


