
    
   

 
GEOGRAFIA – GIGIO 

 
01. Clima corresponde à sequência cíclica das variações das 

condições atmosféricas, no decorrer do ano. É essa sequência 
que nos permite afirmar o tipo climático de alguma região. Por 
influência de alguns fatores, o clima não é o mesmo em todo o 
planeta. 
 

Cite dois fatores do clima. 
 
02. Qual é o gás que compõe a maior parte da atmosfera 

terrestre? 
 
03. Analise os climogramas. Esses são gráficos que registram 

o comportamento da temperatura e das precipitações ao longo 
dos meses do ano de qualquer tipo climático. 
 

 
 

 Descreva as características dos climas representados nos 
climogramas de cada localidade.  
 
04. Leia o poema e responda ao que se pede. 
 

Poema apanhado pelo tempo 
 

Era para eu fazer um poema ao clima, 
com boa métrica, 
com boa rima, 
mas, infelizmente, 
não fui a tempo! 
 

Este tempo faz calor quando não deve, 
chove e faz frio quando não devia, 
não tem rima certa, 
para poemas não serve 
nem para fazer poesia, 
porque o clima foi apanhado pelo tempo, 
que também apanhou o poeta, 
que fez esta poesia incerta! 

Adaptado de Silvino Figueiredo. Gondomar (Portugal), fevereiro de 2011. 
 

O que é Tempo? 
   
05. Leia o gráfico abaixo. 
 

 
 

Cite 2 tipos de precipitação.  

06. Quais os três principais critérios para a classificação de 

uma área como urbana ou como rural? 
 
07. Calcule a densidade demográfica dos municípios abaixo: 
 

São Paulo: População – 12.000.000  -   Área – 1.500  = 
 

Fortaleza: População – 2.600.000      -   Área- 315      = 
 
08. Dê dois exemplos de infraestrutura urbana. 

 
09. O que é o Estatuto da Cidade? 

 
10. O que se entende por “função social da propriedade 

urbana”? 
 
11.  Localizado no sudeste do Piauí, o Parque Nacional da 

Serra da Capivara é um parque arqueológico inscrito pela 
Unesco na lista do Patrimônio Mundial. Um conjunto de 
chapadas e vales abrigam sítios arqueológicos com pinturas e 
gravuras rupestres, além de outros vestígios do cotidiano pré-
histórico. Esses registros, inscritos nos paredões rochosos, 
representam uma grande variedade de temas e foram feitos 
por populações que habitaram a região há dezenas de 
milhares de anos. Seguramente, são os mais antigos registros 
humanos no continente americano. 
 

 
 

De acordo com o texto e a imagem, assinale a alternativa 
correta.  
 

a) Os vestígios de mais de dez mil anos encontrados no Piauí 
foram excluídos da lista do Patrimônio Mundial por terem sido 
ameaçados pelas queimadas que destruíram as chapadas.    
b) As chapadas e os vales do Piauí reúnem os mais antigos 
registros da presença humana no hemisfério sul, superando 
os registros africanos, que se acreditava serem os mais 
remotos.    
c) O Parque Nacional da Serra da Capivara é um sítio 
arqueológico que reúne registros da fauna brasileira feitos 
pelos europeus à época da chegada dos portugueses.    
d) As pinturas de animais, de cenas de caça e do cotidiano 
encontradas na Serra da Capivara estão entre os mais antigos 
registros feitos pelo homem nas Américas.    
e) As pinturas rupestres são importantes registros do cotidiano 
dos povos indígenas que habitavam a região amazônica há 
cerca de dois mil anos.    
 
12.  Ao mesmo tempo em que avança, no mundo agrário, a 

inserção da engenharia genética e da biotecnologia, também 
vem crescendo uma prática, principalmente na Europa, que 
visa alinhar saúde e melhores condições de vida das 
populações com sustentabilidade. Nela não são utilizados 
fertilizantes químicos ou agrotóxicos. O texto se refere à 
prática da agricultura   
 

a) transgênica.     
b) extensiva.     
c) orgânica.     
d) mecanizada.     
e) da rotação de terras.    
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13.  “[...] o emprego de tecnologias tem possibilitado um maior 

aproveitamento da terra. O uso de adubos, maquinários e 
defensivos agrícolas contribuiu para aumentar a produção. Os 
avanços da biotecnologia têm contribuído para criar sementes 
selecionadas.” 

BAGLI, P. Rural e urbano: harmonia e conflito na cadência da contradição. In: SPOSITO, M. E. B; WHITACKER, A. M. 
Cidade e Campo: Relações e contradições entre urbano e rural. São Paulo: Expressão Popular, 2006, p.84. 

 

A que modalidade agrícola o texto faz referência?  
 

a) Agricultura familiar.    
b) Agricultura científica.    
c) Agricultura itinerante.    
d) Agricultura de terraço.    
   
14.  Nesta tabela esta representada uma técnica agrícola que 

consiste, inicialmente, na divisão de um terreno em três 
campos.  
 

Terra 1º ano 2º ano 3º ano 

Campo I Trigo Cevada 
Descanso de 
solo 

Campo II Cevada 
Descanso de 
solo 

Trigo 

Campo III 
Descanso do 
solo 

Trigo Cevada 

 

Essa técnica refere-se corretamente ao chamado sistema  
 

a) trienal, criado na idade média, no qual a rotação de culturas 
possibilitava colheitas de dois tipos de cereais e a 
recuperação do solo a cada ano.    
b) cerealista, criado na era moderna, quando o comércio de 
longa distância obrigava o uso de todas as possibilidades do 
solo para a agricultura.     
c) tripartido, criado na idade média, no qual cada campo ficava 
sob o cuidado de uma das três ordens que compunham a 
sociedade feudal.    
d) de três campos, criado na antiguidade, no qual a divisão em 
áreas com finalidades distintas restringia o uso do solo a um 
único cultivo.     
e) tricíclico, criado na pré-história, no qual se cultivava a cada 
período um tipo de cereal e se possibilitava o descanso do 
solo.     
  
15.  Leia a notícia a seguir. 
 

A arborização urbana contribui para a melhoria do microclima, 
favorece a infiltração de água no solo, embeleza a cidade, 
além de inúmeras outras vantagens. Ciente disso, o prefeito 
do município de Sonho Dourado aprovou um projeto de lei que 
incentiva a população a plantar árvores na cidade. 
 

Cleiton, após ler essa mesma notícia, ficou na dúvida sobre a 
diferença, no Brasil, entre município e cidade e resolveu 

pesquisar a respeito, constatando que  
 

a) cidade engloba as zonas urbana e rural de um município.    
b) cidade corresponde exclusivamente à zona rural de um 
município.    
c) município corresponde exclusivamente à zona rural de uma 
cidade.    
d) cidade corresponde exclusivamente à área urbana de um 
município.    
e) município corresponde exclusivamente à zona urbana de 
uma cidade.    

 
GEOGRAFIA – ELENITA 

 
Fale sobre os impactos ambientais que ocorrem nos seguintes 
paisagens: 
 

a) Amazônia 

b) Mata Atlântica 

c) Savanas 

d) Paisagens frias 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


