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TEMA 6 - GEOGRAFIA FÍSICA DO BRASIL 

PARTE I - EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 

Questão 1) (UNIFENAS - 2016)  O Quadrilátero Ferrífero é internacionalmente reconhecido pelos seus 
significativos recursos minerais. A geologia do Quadrilátero Ferrífero compreende uma sequência de 
greenstone belt arqueana, representado pelo Supergrupo Rio das Velhas, cercada por terrenos granito-
gnáissicos arqueanos, que são sobrepostos por uma sucessão de rochas sedimentares de idade 
paleoproterozoica, o Supergrupo Minas. [...].  

Disponível em: http://www.cprm.gov.br/publique/media/quadrilatero.pdf. Acesso em 02/04/2016. 

Considerando aspectos como a localização, formação geológica e importância econômica, o Quadrilátero 
Ferrífero,  

a) de formação arqueana e localizado no vale do rio Trombetas, em Oriximiná (PA), obtém destaque 
nacional pelas valiosas reservas de estanho, cobre e ferro.  
b) de formação paleozoica e localizado no Maciço do Urucum (MS), é rico em jazidas de quartzo, zinco e 
alumínio.  
c) de formação pré-cambriana e localizado em Minas Gerais, possui significativas jazidas de minerais 
metálicos como ferro, manganês, ouro, entre outros.  
d) de formação proterozoica e localizado na Serra dos Carajás (PA), possui grandes jazidas de ouro, ferro e 
manganês.  
e) de formação terciária e localizado no vale do Aço (MG), possui enormes jazidas de combustíveis fósseis 
como carvão e xisto. 
 
Questão 2) (FUVEST - 2021)  

 

SUPERINTENSIVO - ENEM - 2020 



Disponível em https://www.instagram.com/CEhFFU/. Adaptado.  
 
O terremoto indicado na figura ocorreu no estado da Bahia no dia 30/08/2020, com magnitude 4,6 na escala 
Richter, atingindo cidades do Vale do Jiquiriçá e do Recôncavo Baiano. Sobre terremotos em geral, e sobre 
este especificamente, é correto afirmar:  
a) São gerados em razão da presença de falhas geológicas e seu estudo traz conhecimento da geologia do 
território brasileiro.  
b) São gerados pela abertura de falhas, importante para o conhecimento do núcleo do planeta Terra 
explorado na região. 
c) São gerados por intrusões e maremotos, cuja violência durante as movimentações provoca fissuras na 
superfície.  
d) Têm início com a divergência da crosta continental, e o do Recôncavo Baiano provocou impactos até na 
Serra Gaúcha.  
e) Têm inicio pelo soerguimento da crosta, e o do dia 30/08/2020 teve sua origem na Bacia Amazônica.  
 
Questão 3) (UFPE - 2007) A área escura que aparece no mapa a seguir, corresponde: 

 

a) à zona de terrenos vulcânicos e metamórficos. 
b) à zona metamórfica do Escudo Brasileiro. 
c) aos principais terrenos dobrados do país. 
d) aos relevos do domínio dos “mares de morros” florestados. 
e) aos terrenos de cobertura sedimentar. 
 
Questão 4) (PUC-SP - 2016 - Adaptado)  
"O tempo vem desgastando lentamente a paisagem das terras planas do interior de Minas Gerais e São 
Paulo. O planalto que abriga a bacia do São Francisco, rio que nasce no sudoeste de Minas Gerais e corre em 
direção ao nordeste até Pernambuco, está paulatinamente encolhendo pelo recuo das escarpas que formam 
sua borda. No último 1,3 milhão de anos, esse planalto perdeu área para uma região vizinha situada a 
altitudes menores, onde se assenta a bacia do rio Doce."  

Fonte: Salvador Nogueira. A dança das bacias. São Paulo: Pesquisa Fapesp, Janeiro de 2013. p. 51. 

A transformação notada pode ser explicada como resultante  
a) de um processo erosivo acelerado produzido pelo aumento do volume das águas da bacia do Rio S. 
Francisco, em consequência de mudanças climáticas na região.  
b) de um processo erosivo ou denudacional muito lento ou, melhor dizendo, dentro de uma temporalidade 
que é a da natureza, cuja escala torna o tempo humano irrisório.  
c) do desmatamento realizado pelo ser humano nos vales da bacia do Rio S. Francisco que facilitou a 
aceleração do processo de denudação. 
d) do movimento de oscilação da placa tectônica sulamericana, que na escala de tempo da natureza sofre 
eventuais soerguimentos.  
 



Questão 5) (UFRGS - 2007) O território brasileiro possui grande diversidade de formas de relevo, como 
serras, escarpas, planaltos, planícies, depressões e outras.  
Na coluna 1, são citadas cinco formas de relevo brasileiro; na coluna 2, são apresentadas características de 
três delas. Associe-as adequadamente.  
 
 
Coluna 1  
1 - cuesta  
2 - planalto  
3 - depressão  
4 - planície  
5 - serra  
 
 

 
Coluna 2  
(  ) É uma área predominantemente plana, em que os 
processos de sedimentação superam os de erosão.  
(  ) É uma forma de relevo que possui um lado com 
escarpa abrupta e outro com declive suave.  
(  ) É um relevo aplainado, rebaixado em relação ao 
seu entorno e com predominância de processos 
erosivos.  
 

A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é  
a) 1 - 5 - 2.     b) 3 - 2 - 1.     c) 3 - 5 - 4.     d) 4 - 1 - 3.     e) 4 - 3 - 2.  
 
Questão 6) (UNICAMP - 2015) As restingas podem ser definidas como depósitos arenosos produzidos por 
processos de dinâmica costeira atual (fortes correntes de deriva litorânea, podendo interagir com correntes 
de maré e fluxos fluviais), formando feições alongadas, paralelas ou transversais à linha da costa. Podem 
apresentar retrabalhamentos locais associados a processos eólicos e fluviais. Quando estáveis, as restingas 
dão forma às “planícies de restinga”, com desenvolvimento de vegetação herbácea e arbustiva e até arbórea. 
As restingas são áreas sujeitas a processos erosivos desencadeados, entre outros fatores, pela dinâmica da 
circulação costeira, pela elevação do nível relativo do mar e pela urbanização. 

(Adaptado de Célia Regina G. Souza e outros, Restinga: conceitos e emprego do termo no Brasil e implicações na legislação 
ambiental. São Paulo: Instituto Geológico, 2008.) 

É correto afirmar que as restingas existentes ao longo da faixa litorânea brasileira são áreas 
a) onde a cobertura vegetal ocorre em mosaicos, encontrando-se em praias, cordões arenosos, dunas, 
depressões, serras e planaltos, sem apresentar diferenças fisionômicas importantes.  
b) onde o solo arenoso não apresenta dificuldade para a retenção de água e o acesso a nutrientes necessários 
ao desenvolvimento da cobertura vegetal herbácea em praias e dunas. 
c) pouco sobrecarregadas dos ecossistemas costeiros, devido ao modo como ocorreu a ocupação humana, 
com o processo de urbanização.  
d) suscetíveis à erosão costeira causada, entre outros fatores, por amplas zonas de transporte de sedimentos, 
elevação do nível relativo do mar e urbanização acelerada.  
 
Questão 7) (UFSM - 1999) O solo pode ser formado pela decomposição e / ou desagregação de rochas a 
partir do intemperismo. Então, pode-se afirmar que  
 
I. nas regiões de clima semiárido onde as chuvas são escassas, predomina o intemperismo físico na formação 
dos solos; nesse caso, os solos são rasos.  
II. os solos pedregosos se formam devido à intensa decomposição das rochas, gerada pelos altos índices 
pluviométricos.  
III. nas regiões de climas tropicais as chuvas exercem papel decisivo na formação dos solos, o intemperismo 
químico atua com maior intensidade na decomposição das rochas.  
IV. as fortes chuvas, existentes nas regiões de clima equatorial, favorecem o desenvolvimento de solos ricos 
e profundos, como o da Floresta Amazônica.  
 
Estão CORRETAS  
a) apenas I e II.  
b) apenas I e III.  
c) apenas II e III. 
d) apenas III e IV.  
e) apenas I, II e IV.  
 



Questão 8) (Mackenzie - 2016) 

 

Estabeleça a correspondência entre os climogramas e os respectivos domínios morfoclimáticos brasileiros. 
(   ) Clima Equatorial – Domínio Amazônico. 
(   ) Clima Subtropical – Domínio das Araucárias e Domínio das Pradarias. 
(   ) Clima Semiárido – Domínio da Caatinga. 
(   ) Clima Tropical – Domínio do Cerrado e Domínio de Mares de Morros. 
(   ) Clima Tropical Úmido – Domínio de Mares de Morros. 
(   ) Clima Tropical de Altitude – Domínio de Mares de Morros 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
a) 1 - 2 - 4 - 5 - 3 - 6. 
b) 1 - 6 - 5 - 2 - 4 - 3. 
c) 1 - 6 - 5 - 3 - 2 - 4. 
d) 4 - 6 - 5 - 2 - 1 - 3. 
e) 4 - 6 - 5 - 3 - 2 - 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questão 9) (PUC-MG - 2015) O mapa mostra a atuação de massas de ar no Brasil durante o Inverno e 
Verão. 

 

Leia com atenção as afirmativas a seguir. 
I. Durante o inverno, a Massa Polar atlântica pode se deslocar até a Amazônia Ocidental, provocando queda 
súbita e acentuada da temperatura dando origem ao fenômeno conhecido como friagem. 
II. O clima do Brasil é influenciado por várias massas de ar, que possuem diferentes características em 
função do local de origem, podendo ser úmidas ou secas. 
III. Durante o verão, o deslocamento de noroeste para sudeste da Massa Equatorial continental, é 
responsável pelo aumento do volume de chuvas nos estados da Região Centro-Oeste. 

É CORRETO o que se afirma em: 
a) I, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 10) (FUVEST - 2019) A tabela lista características bióticas e abióticas associadas a alguns biomas 
brasileiros. 

 
 
Escolha a alternativa que lista os biomas corretos, na ordem em que aparecem nas linhas da tabela (I a IV). 
a) I‐Floresta Amazônica; II‐Cerrado; III‐Mata Atlântica; IV‐Caatinga. 
b) I‐Floresta Amazônica; II‐Pampas; III‐Mata Atlântica; IV‐Cerrado. 
c) I‐Mata Atlântica; II‐Cerrado; III‐Floresta Amazônica; IV‐Caatinga. 
d) I‐Mata Atlântica; II‐Pampas; III‐Floresta Amazônica; IV‐Cerrado. 
e) I‐Pampas; II‐Mata Atlântica; III‐Cerrado; IV‐Floresta Amazônica. 

Questão 11) (FUVEST - 2021) O Sistema Aquífero Guarani abrange parte dos territórios da Argentina, do 
Brasil, do Paraguai e do Uruguai. Possui um volume acumulado de 37.000 km³ e área estimada de 1.087.000 
km². Na parte brasileira estende-se por oito Estados: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.  

Disponível em: https://www.mma.gov.br/. 
 

Sobre os aquíferos e seus usos para atividades humanas, é correto afirmar:  
a) Consistem em reservatórios de águas superficiais formados a partir de processos de vulcanismo e 
tectonismo em áreas de intensa atividade sismica; seus fluxos são passíveis de uso na produção de energia 
geotérmica obtida por meio do calor proveniente do interior do planeta Terra.  
b) Ocorrem em formações geológicas que contêm água em quantidades significativas que se movimentam 
no seu interior em condições naturais, permitindo seu uso para abastecimento público e estâncias turísticas 
de águas minerais e termais.  
c) Os aquíferos apresentam volume de proporções, contudo, os custos de tratamento inviabilizam sua 
utilização atividades humanas, limitando-se dessedentação animal.  
d) Os aquíferos estão em profundidades que impossibilitam seu uso para atividades humanas, incluindo 
aqueles usos destinados a fins menos nobres, como lavagem de calçadas e praças. 
e) Os aquíferos são formados pela ação dos ventos que acumulam areia na superfície, facilitando a 
infiltração e acúmulo de água nas camadas mais profundas; seus usos para atividades humanas dependem da 
escavação de poços muito profundos com uso de tecnologia indisponível no pais.  
 

 

 

 

 

 



Questão 12) Observe o mapa a seguir. 

BRASIL - BACIA HIDROGRÁFICA 

 
Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Brasil_Bacias_hidrograficas.svg/2000px-

Brasil_Bacias_hidrograficas.svg.png> Acesso em: 19 set. 2016. 
 

No mapa estão representadas as principais bacias hidrográficas brasileiras. Assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
a) A bacia hidrográfica do Paraguai, considerada uma bacia internacional por banhar os territórios brasileiro, 
argentino e paraguaio, é típica de planície, o que facilita seu aproveitamento para o transporte hidroviário, 
que a interliga com outras bacias, como a do Paraná. 
b) A bacia hidrográfica do Parnaíba apresenta seu principal curso d'água com drenagem endorreica devido 
as condições climáticas desfavoráveis da região que banha, e apesar disso, serve limite natural entre os 
estados do Ceará e Piauí. 
c) A bacia hidrográfica do São Francisco possui seu principal curso d'água com declives consideráveis, 
ideais para o aproveitamento hidrelétrico, e situa-se na depressão São-franciscana, entre terrenos cristalinos, 
a leste, e planaltos sedimentares, a oeste. 
d) A bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia é a maior localizada inteiramente em território brasileiro, 
destacando-se pelo seu potencial hidrelétrico, embora as nascentes dos rios estejam localizadas em área de 
clima tropical com estação seca prolongada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE II - EXERCÍCIOS PROPOSTOS 

Questão 1) (UNIFENAS - 2016)  Nosso planeta tem 4,54 bilhões de anos. Esta história é longa, complexa e 
a sua evolução resultou numa série de fenômenos e mudanças significativas que afetaram a vida e outras 
histórias que se desenrolaram à sua superfície. Esse longo intervalo de tempo, chamado de tempo geológico, 
foi dividido pelos cientistas, para fins de estudo e de entendimento da evolução da Terra, em intervalos 
menores, chamados unidades cronoestratigráficas: éons, eras, períodos, épocas e idades.[...]”.  

Disponível em: http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/Canal-
Escola/Breve-Historia-da-Terra-1094.html. Acesso em 03/04/2016. Com adaptação.  

Considerando a origem e formação da estrutura geológica brasileira e mais seus conhecimentos sobre o 
tempo geológico que marca a evolução da Terra, é correto afirmar que  
a) A Era Cenozoica foi marcada pela ocorrência dos dobramentos modernos como as cadeias montanhosas 
dos Alpes, Himalaia e Urais e pela formação das jazidas carboníferas no Hemisfério Norte  
b) Durante o éon pré-cambriano, foi reduzida a ocorrência de vulcanismos na crosta, favorecendo, no 
período proterozoico, a formação das grandes florestas.  
c) É comum na estrutura geológica brasileira a presença de formações orogenéticas do terciário, a exemplo 
do vulcão Amazonas, na região Norte.  
d) O Brasil apresenta, em linhas gerais, uma estrutura geológica antiga, marcada por altitudes modestas, 
constituídas por planaltos erodidos.  
e) O surgimento dos grandes répteis e a formação da Pangeia foram acontecimentos que marcaram a Era 
Mesozoica. 
 
Questão 2) (UNICAMP - 2016) A figura abaixo apresenta a ocorrência de derrames basálticos na porção 
centro-sul do Brasil. 

 
Sobre essa ocorrência, é correto afirmar: 
a) Corresponde a um evento vulcânico que foi ativo durante milhões de anos, associado à deriva continental 
da América do Sul, em direção leste. As alterações dessas rochas formam solos extremamente férteis, 
classificados atualmente como “Terras Roxas”. 
b) Foi uma atividade vulcânica entre as maiores da história da Terra, que ocorreu durante o Paleógeno 
(antigo Terciário Inferior), quando se iniciou a separação América do Sul-África. Os solos desenvolvidos 
sobre essas rochas são extremamente férteis. 
c) Trata-se de uma manifestação eruptiva do Mesozoico, associada com o rifteamento que formou o Oceano 
Atlântico, sendo uma das maiores manifestações vulcânicas da história geológica da Terra. As alterações 
dessas rochas formam solos muito férteis, chamados de Nitossolos. 
d) Trata-se de uma manifestação eruptiva do Quaternário, relacionada a uma série de hotspots associados à 
bacia do Paraná. As alterações dessas rochas formam solos muito ácidos, que acabam por dificultar as 
atividades agrícolas. 



Questão 3) (UFPE - 2007) Na Região Sudeste do Brasil, existem dois tipos bem definidos de paisagem 
fisiográfica, representados, de um lado, pelas “serras” do Mar e da Mantiqueira e, do outro, pela serra do 
Espinhaço. Essas duas primeiras “serras” originaram-se em consequência do tectonismo.  
Quais as evidências dessa formação tectônica?  
1- Solos bem desenvolvidos, sobretudo nas escarpas.  
2- Adaptação da drenagem a uma rede de falhas.  
3- Assimetria do relevo.  
4- Domínio de colinas convexas e vales em V.  
5- Patamares escalonados.  

Estão corretas apenas:  
a) 1 e 2.     b) 1, 2 e 3.     c) 1, 2, 4 e 5.     d) 2, 3 e 5.     e) 3 e 4. 
 
Questão 4) (FGV-SP - 1997) Por muito tempo, os solos tropicais foram considerados pobres e pouco 
produtivos. No Brasil, os solos gerados em climas quentes e úmidos apresentam grandes diferenças de 
comportamento ecológico e agrário-econômico, podendo-se afirmar que  
 
a) em termos de atividades agrícolas comprovadas os melhores solos brasileiros encontram-se na Amazônia.  
b) os melhores solos produtivos do Brasil são os silicosos dos planaltos interiores.  
c) os solos agricolamente ricos no Brasil estão localizados apenas nas regiões subtropicais. 
d) os solos oriundos da decomposição de basaltos e diabásios são os mais ricos do país.  
e) solos oriundos das areias de restingas têm grande fertilidade natural.  
 
Questão 5) Observe a imagem de satélite de uma porção do globo, na manhã do dia 29/04/2007. 
 

 
Disponível em: <http://climanalise.cptec.inpe.br/~rclimanl/boletim/edicoes/2007/abr/fig24.shtml> Acesso em: 10 ago. 2018. 

A imagem de satélite destaca o sistema meteorológico identificado como Zona de Convergência 
Intertropical (ZCIT). Assinale a alternativa INCORRETA sobre sua atuação no Atlântico Equatorial. 
 
a) Associa-se a outros sistemas meteorológicos, tornando-se capaz de intensificar, em períodos irregulares, 
as precipitações sobre a região Nordeste do Brasil. 
b) Atua, por estar no ramo ascendente da célula de Hadley, na transferência de calor e umidade das porções 
inferiores da atmosfera das regiões tropicais para os níveis superiores da troposfera e para as médias e altas 
latitudes. 
c) É considerado o mais importante sistema meteorológico gerador de precipitação sobre a faixa equatorial, 
identificado nas imagens de satélites como uma banda de nuvens convectivas, a grosso modo, no sentido 
leste-oeste. 
d) É inconstante, e na migração sazonal, ultrapassa os trópicos, deslocando-se em agosto-setembro, mais 
para o sul, e entre março-abril, para a porção mais setentrional. 



Questão 6) (FUVEST - 2018)  

 

O Brasil possui um território extenso, com 92% pertencentes à zona intertropical. As massas de ar que 
atuam em território brasileiro possuem influências oceânicas e continentais. Sobre as características dessas 
massas de ar, é correto afirmar: 
a) V representa a Massa Temperada Atlântica de ar frio e seco, que atua no sul do litoral brasileiro. 
b) W representa a Massa Equatorial Atlântica de ar quente e úmido, responsável pela grande umidade na 
Amazônia. 
c) X indica a Massa Equatorial Continental de ar quente e seco, que atua no nordeste do litoral brasileiro. 
d) Y indica a Massa Polar Atlântica, que se desloca a partir do sul em direção ao norte do território brasileiro 
e tem como característica a presença de ar frio, podendo atingir a região Centro-Oeste no inverno. 
e) Z indica a Massa Tropical Continental, que tem como característica a presença de ar quente e úmido, 
ocasionando alagamentos no Centro-Oeste no inverno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 7) Observe as massas de ar que atuam sob o território brasileiro durante o inverno. 
 

BRASIL - MASSAS DE AR ATUANTES NO IVERNO 
 

 
Fonte: TUBELIS, A.; NASCIMENTO, F. L. do. Meteorologia descritiva: fundamentos e aplicações 

brasileiras. São Paulo: Nobel, 1980. (Adaptado). 
 
Sobre as massas de ar representadas no mapa, é INCORRETO afirmar que: 
 
a) a mEa é uma massa de ar quente e úmida, com atuação limitada no inverno, abrangendo apenas a porção 
Norte do litoral nordestino. 
b) a mEc é uma massa de ar seca, com atuação restrita à região Norte ao longo de todo ano, e que se em 
contato com a mPa, pode provocar períodos de até três meses de estiagem na Amazônia. 
c) a mPa é uma massa de ar fria e densa, que pode provocar chuvas no Nordeste, geadas no Sul, e a 
ocorrência do fenômeno conhecido como "friagem", na porção oriental da Amazônia.  
d) a mTa é uma massa de ar quente, que perde parte de sua umidade ao transpor o alinhamento de 
dobramentos do Proterozoico que acompanha a costa leste do país. 
 
Questão 8) (UFPI - 2000) Durante o período de inverno, a Massa de Ar Frio Polar Atlântico (mPa) chega 
até a Região Norte do Brasil. Assinale a alternativa que contém corretamente a denominação local desse 
fenômeno.  
a) "El Niño".  
b) Estiagem. 
c) Friagem.  
d) Geada. 
e) Granizo.  
 
 
 
 
 
 



Questão 9) (UNICAMP - 2021) A região Nordeste brasileira é marcada por contrastes climáticos: áreas 
úmidas e áreas com longos períodos de estiagem. O mapa a seguir mostra a variação da umidade por meses 
em relação à distribuição das chuvas. 

 

Sobre as características climáticas e a distribuição das chuvas na região Nordeste, é correto afirmar: 
a) A distribuição da umidade na região Nordeste tem estreita relação com o tipo de vegetação: nas áreas com 
9 a 11 meses secos ocorre a vegetação de caatinga; nas áreas com 6 a 8 meses secos, a vegetação de cerrado. 
b) No centro do Estado da Bahia localiza-se a principal área no interior da região Nordeste com 1 a 3 meses 
secos, devido ao efeito orográfico da Chapada Diamantina na formação de chuvas. 
c) O período de estiagem das áreas com 4 a 5 meses secos ocorre no verão, enquanto o das áreas com 6 a 8 
meses secos ocorre no outono e inverno na Bahia, e na primavera e verão nos demais Estados. 
d) Todas as áreas sem seca ou subsecas recebem umidade da zona de convergência intertropical, além do 
incremento de vapor d’água do processo de evapotranspiração das florestas tropicais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questão 10) (PUC-SP - 2006) Analise o gráfico de precipitação: 

 

(http://www.inmet.gov.br/climatologia/) 
 
Assinale a alternativa que explica as diferenças de precipitação entre as cidades do Rio de Janeiro e de Belo 
Horizonte. 
 
a) A diminuição da precipitação nos meses de abril a setembro em Belo Horizonte é decorrência do aumento 
da atuação da massa de ar Equatorial Continental em Minas Gerais. 
b) A maior ocorrência de precipitação nos meses de outubro a março em Belo Horizonte é conseqüência da 
atuação mais intensa, nesse período, da massa de ar Polar Atlântica. 
c) A precipitação entre outubro e março no Rio de Janeiro é menor em comparação a Belo Horizonte, devido 
à densidade maior de edificações, fator que dificulta as precipitações. 
d) A precipitação mais elevada entre outubro e março em Belo Horizonte decorre da atuação da massa de ar 
Tropical Continental, mais úmida que a massa Tropical Atlântica. 
e) As chuvas se distribuem com maior regularidade, ao longo do ano, no Rio de Janeiro devido à constante 
influência da massa de ar Tropical Atlântica nessa área do litoral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 11) (UNICAMP - 2021)  O primeiro relatório do desmatamento no Brasil, publicado pelo 
MapBiomas, apresentou dados preocupantes sobre a situação no ano de 2019. Foram cortados cerca de 
12.000 km² de vegetação nativa no país. Após sobreposição com bases de dados oficiais, constatou-se que 
99,5% da área de desmatamento detectada pelos alertas apresentaram irregularidades que incluem desde a 
localização em áreas protegidas ou com restrição legal até a ausência de autorização para supressão da 
vegetação. 
(Adaptado de Relatório anual do desmatamento no Brasil 2019. São Paulo, SP, MapBiomas, 2020.) 
 
O mapa a seguir representa os biomas brasileiros. As barras indicam as respectivas áreas desmatadas no ano 
de 2019, conforme o relatório. 

 
(Adaptado de M. Pivetta. Pesquisa Fapesp, São Paulo, v. 292, p. 73-75, jun. 2020.) 

 
Considerando os conhecimentos sobre os biomas brasileiros e as informações fornecidas, é correto afirmar: 
a) Dois terços da área desmatada representam o bioma com grande reserva de madeira tropical, vegetação 
rica em espécies de plantas suculentas e com espinhos, e fonte de riqueza natural. 
b) O bioma com maior área de desmatamento é exclusivamente brasileiro, sendo o mais fragilizado em 
razão de sua grande biodiversidade, que inclui vegetação típica de floresta tropical. 
c) O bioma com menor área de desmatamento apresenta planície aluvial e é influenciado por rios que 
alagam a região, processo fundamental para a abundância de nutrientes no solo. 
d) Um terço do total da área desmatada corresponde ao bioma característico de savana, com floresta 
estacional e campo, e elevado potencial aquífero que favorece a biodiversidade. 



Questão 12) (FUVEST - 2021) Segundo o Atlas de Serpentes Brasileiras, a jararaca (nome científico 
Bothrops jararaca) encontra-se com as ocorrências registradas em uma extensa faixa do Brasil relativa a 
diferentes Biomas, onde se alimenta de anfíbios, roedores e outros animais. A espécie ocorre nas áreas 
apontadas, sendo encontrada em zonas florestadas ou modificadas pela ação humana. 

 
Fonte: Atlas de Serpentes Brasileiras (2019) e IBGE (2020). Adaptado.  

 
Sobre as serpentes Bothraps jararaca e os principais biomas de ocorrência, é correto afirmar:  
a) Possuem área de ocorrência restrita ao Bioma da Amazônia, caracterizado pela ocorrência de sapos; nesse 
bioma, as planícies fluviais favorecem a proliferação da jararaca.  
b) São generalizadas nos mais diversos biomas, concentrandose na Caatinga; esse bioma encontra-se 
atualmente como o mais ameaçado pela expansão das fronteiras agrícolas na produção para exportação.  
c) São típicas da Mata Atlântica, podendo ocorrer também em áreas de Pampa, Cerrado e Caatinga e ocupar 
terrenos que alcançam até 1000 m de altitude; o Bioma da Mata Atlântica encontra-se atualmente ameaçado 
pela ocupação humana 
d) São típicas das áreas mais planas da faixa leste do Brasil, cujos terrenos são recobertos pelo Bioma do 
Cerrado; a ocorrência desta espécie deve-se às áreas com ocupação humana, o que atrai ratos que fazem 
parte da alimentação da jararaca.  
e) São típicas das áreas que alcançam até 500 m de altitude, nos Biomas do Pantanal, Pampa, Cerrado e 
Caatinga; as áreas do Pampa são as mais degradadas do país em função da urbanização crescente, 
ameaçando a ocorrência da jararaca.  
 
Questão 13) (UNICAMP - 2021) O que se costuma chamar popularmente de “bioma Mata Atlântica” e de 
“bioma “Mata Amazônica” não são, na verdade, biomas, mas conjuntos de biomas, uma vez que não 
apresentam a condição básica do conceito internacional de biomas, isto é: um espaço geográfico natural que 
se caracteriza pela uniformidade de condições climáticas, edáficas e de fitofisionomias. 

(Adaptado de Leopoldo Magno Coutinho, Biomas brasileiros. São Paulo: Oficina de Textos, 2016, p. 34.) 
 
A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos sobre os biomas brasileiros, assinale a alternativa 
correta. 
a) A ocorrência de savanas no Brasil restringe-se à região Centro-Oeste e a porções interioranas da região 
Nordeste, em climas que apresentam uma estação seca definida. 
b) As florestas no Brasil só ocorrem na zona intertropical, pois esses biomas são adaptados a climas quentes, 
com precipitação superior a 2.000mm anuais e temperaturas médias superiores a 25ºC. 
c) No clima subtropical, com temperaturas médias anuais de 10ºC a 18ºC, a região Sul do Brasil tem um 
único bioma, caracterizado por apresentar um dossel formado exclusivamente pela Araucária. 
d) O Pantanal tem clima uniforme e não apresenta uniformidade nas suas características edáficas e na sua 
fitofisionomia, como exige o conceito de bioma; por isso é considerado um sistema complexo. 



Questão 14) (FUVEST - 2021) Na transição do Cerrado para a Mata Atlântica, ocorre uma substituição da 
vegetação, que resulta em mudanças na frequência de certas características das plantas. Identifique duas 
mudanças decorrentes dessa transição.  
a) Aumento da frequência de caules e galhos tortuosos; aumento da frequência de plantas que apresentam 
folhas largas.  
b) Aumento da frequência de plantas que germinam e crescem melhor sob a luz direta do sol; diminuição da 
frequência de plantas que apresentam folhas largas.  
c) Diminuição da frequência de caules e galhos tortuosos; aumento da frequência de plantas que apresentam 
folhas largas.  
d) Diminuição da frequência de plantas epífitas; diminuição da frequência de plantas com adaptações a 
queimadas.  
e) Diminuição da frequência de plantas que germinam e crescem melhor sob a luz direta do sol; aumento da 
frequência de plantas com adaptações a queimadas. 
 
Questão 15) Observe o mapa onde estão representados os domínios morfoclimáticos brasileiros. 
 

BRASIL - DOMÍNIOS MORFOCLIMÁTICOS 

 
Disponível em: <https://geografalando.blogspot.com/2013/06/exerciciocomentado-dominios.html> Acesso em: 01 ago. 2018. 

 
No mapa estão traçados trajetos A-B, C-D, E-F, G-H. 
Assinale a alternativa ERRADA. 
 
a) O trajeto A-B corresponde ao maior deslocamento em domínios florestais. 
b) O trajeto C-D é marcado por uma redução progressiva da biodiversidade. 
c) O trajeto E-F parte de uma vegetação adaptada a períodos de estiagem prolongada até um domínio com 
espécies castigadas por períodos irregulares de seca e baixa pluviosidade. 
d) O trajeto G-H é constituído por biomas preservados pela adoção da técnica ILPF - integração lavoura-
pecuária-floresta. 
 

 



Questão 16) Observe o mapa. 

BRASIL - DOMÍNIOS MORFOCLIMÁTICOS 

 
Disponível em: <https://suburbanodigital.blogspot.com/2018/04/mapa-do-brasil-para-colorir-dominios-morfoclimaticos.html> 

Acesso em: 10 ago. 2018. (Adaptado). 

Sobre os domínios representados no mapa, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a) Domínio 1 - relevo predominantemente planáltico, cristalino; circundado por planícies paleozoicas, clima 
com duas estações bem definidas; e solos eutróficos. 
b) Domínio 3 - relevo de características mamelonares; predomínio de vegetação florestal decidual ou 
semidecidual; e clima com duas estações do ano bem definidas. 
c) Domínio 4 - relevo planáltico, com chapadas e inselbergues; clima semiárido; solos eutróficos, em alguns 
casos halomórficos devido ao modelo inadequado de irrigação; e vegetação xerófita. 
d) Domínio 5 - relevo tipicamente planáltico; clima subtropical; com baixa biodiversidade e amplamente 
impactado, principalmente devido a atuação da indústria madeireira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 17) Observe o mapa a seguir onde estão representadas as bacias hidrográficas brasileiras. 
 

 
 

A partir das informações do mapa e de seus conhecimentos sobre o assunto, marque a alternativa 
INCORRETA. 
 
a) Bacia hidrográfica 1 - Considerada internacional, recebe afluentes dos hemisférios setentrional e 
meridional, e está delimitada ao norte pelo Planalto das Guianas e ao sul pelo Planalto Central Brasileiro. 
b) Bacia hidrográfica 2 - Sustenta uma das maiores obras do setor energético brasileiro, a Usina de Belo 
Monte, cujo funcionamento ficará condicionado a oscilações do gradiente de seu principal curso d'água. 
c) Bacia hidrográfica 3 - É essencialmente planáltica, ocupa primeiro lugar em potencial hidrelétrico do país, 
e tem, em seu principal curso d'água, a mais importante usina hidrelétrica em potencial de geração de 
energia. 
d) Bacia hidrográfica 6 - Formada predominantemente por planícies, tem como destaque o aproveitamento 
do transporte hidroviário, que explora a interligação com cursos d'água de outras bacias localizadas em 
terras argentinas e paraguaias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 18) (UNESP - 2018) O cerrado brasileiro é conhecido como o “berço das águas” da América do 
Sul, pois abastece as grandes bacias hidrográficas e reservatórios de água doce do continente. 

 
(http://semcerrado.org.br. Adaptado.) 

Considerando o conhecimento sobre as águas subterrâneas, a área destacada na figura corresponde ao 
Sistema Aquífero 
a) Cabeças, constituído por rochas ígneas da Bacia Sedimentar do Parnaíba. 
b) Guarani, constituído por rochas metamorfizadas do Escudo Atlântico. 
c) Guarani, formado por rochas permeáveis da Bacia Sedimentar do Paraná. 
d) Urucuia, associado às rochas sedimentares do Escudo das Guianas. 
e) Urucuia, formado por rochas basálticas do Cráton do São Francisco. 
 


