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01. Analise a figura abaixo sobre a distribuição dos recursos hídricos do planeta Terra e responda os itens
A e B.

                                                                     PITT, Robert. (coord.) A Natureza Humanizada  - Ensino Médio. São Paulo:FTD, s/d.

A) Descreva duas causas da escassez de água para o consumo humano.

1.

2.

B) Indique dois impactos ambientais que são comumente detectados nos:

Ι) oceanos.
1.
2.

II) recursos hídricos subterrâneos.
1.
2.

Questão 01
A) Os recursos hídricos do planeta Terra acham-se distribuídos em diferentes estados físicos e em
proporções variáveis na atmosfera, na superfície terrestre, no solo e no sub-solo. Nessas condições, os
recursos hídricos ocorrem na Terra de forma desigual e são afetados por diferentes impactos ambientais.
Entre as causas da escassez de água para o consumo humano, pode-se destacar: a baixa proporção de água
doce no planeta; grande volume de água na forma de gelo e no sub-solo, e distribuição hídrica irregular na
atmosfera e na superfície terrestre.
B) Os oceanos, freqüentemente, sofrem impactos ambientais, tais como: contaminação através de
derramamento de combustíveis por navios e emissão de águas servidas através de esgotos. As águas
subterrâneas, nas mesmas condições, sofrem impactos pela alteração da sua composição química,
provocada por agrotóxicos, infiltração de águas servidas, rebaixamento do lençol freático, etc.

02. No Ceará, registram-se algumas áreas localizadas na Depressão Sertaneja, que estão em processo de
desertificação. Com base nessa afirmação, indique:

A) duas das principais causas desse processo no Ceará.
1.
2.
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B) duas sub-regiões do Ceará onde se destaca uma maior presença desse processo.
1.
2.

Questão 02
A Depressão Sertaneja constitui a unidade de paisagem de maior extensão no Ceará, sendo que algumas
de suas áreas são afetadas pelo surgimento de processos de desertificação.
A) Dentre as causas principais desse fenômeno podem ser apontadas: a insuficiência e irregularidade das
precipitações pluviométricas; os freqüentes períodos  de secas prolongadas; os desmatamentos e
queimadas; o pastoreio excessivo e o uso de práticas agrícolas sem técnicas adequadas de manejo.
B) No Ceará, as áreas com maior presença desse processo são as sub-regiões: dos Inhamuns (áreas dos
municípios de Tauá, Arneiroz, Independência, Tamboril e Aiuaba); do Médio Jaguaribe (áreas dos
municípios de Jaguaretama, Jaguaribe e Jaguaribara) e do Noroeste (Irauçuba, Santa Quitéria, Catunda e
Sobral).

03. Cite dois tipos climáticos do Brasil e indique duas características meteorológicas de cada um.

A)
1.
2.

B)
1.
2.

Questão 03
O Brasil apresenta diferentes tipos climáticos que exibem características meteorológicas de
comportamento variado. Entre eles incluem-se o clima equatorial úmido, com temperaturas elevadas
(médias de 26 ºC a 27 ºC) e médias pluviométricas altas (de 1.500 mm/ano a 2.000 mm/ano); o clima
tropical semi-árido, caracterizado por médias térmicas elevadas (superiores a 25 ºC) e pluviosidade média
anual inferior a 1.000 mm, além de chuvas irregulares; e o clima subtropical úmido que apresenta médias
pluviométricas elevadas (cerca de 1.500 mm/ano) e as mais elevadas amplitudes térmicas, entre os climas
brasileiros, com médias de temperatura entre 14 ºC e 26 ºC.

04. O relevo terrestre se forma e evolui em diversos tipos de rochas sedimentares e cristalinas. Sobre
algumas relações existentes entre relevo e litologia, descreva:

A) duas formas de relevo típicas de formações geológicas sedimentares.
1.
2.

B) duas formas de relevo típicas de formações geológicas cristalinas.
1.
2.

Questão 04
A questão enfoca relações de formação e evolução entre formas de relevo e formação geológica.
A) Chapada, cuesta, tabuleiro costeiro e planícies fluviais representam formas de relevos modeladas em

formações sedimentares.
B) Maciço residual e inselbergue são formas de relevo modeladas em formações geológicas cristalinas.

05. Considerando a fase atual do capitalismo, capitalismo globalizado, cite os três principais blocos
econômicos regionais e suas principais áreas  geográficas de atuação.

A)
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B)

C)

Questão 05
Os três principais blocos econômicos regionais são:
A) Bloco Americano, liderado pelos Estados Unidos. Sua principal área de influência corresponde às

Américas do Norte, Central e do Sul e parte do Oriente Médio;
B) Bloco Europeu, liderado pela União Européia, principalmente pela Alemanha. Sua área de influência

corresponde, além da Europa Ocidental, ao Leste Europeu e a parte do Oriente Médio e Norte da
África;

C) Bloco do Pacífico, liderado pelo Japão, porém com forte atuação dos Tigres Asiáticos. Sua zona de
influência se estende a uma vasta área da Ásia e da Oceania (Austrália e Nova Zelândia).

06. Entre as alianças econômicas regionais, da atualidade, discute-se a implantação da ALCA. A esse
respeito, explique:

A) o significado da sigla ALCA.

B) seus objetivos econômicos.

Questão 06
A) O significado da sigla ALCA – Área de Livre Comércio das Américas.
B) Seus objetivos econômicos são: constituir uma zona de livre comércio, onde as mercadorias e o capital

possam circular livremente entre os países membros, e, por proposta dos Estados Unidos, substituir os
atuais blocos econômicos (Nafta, Mercosul, Pacto Andino, etc).

07. Estabeleça  os conceitos de megalópole e de rede urbana.

A) Megalópole:

B) Rede urbana:
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Questão 07
A questão requer conhecimentos sobre o processo de urbanização e a formação das megalópoles e redes
urbanas.
A) Megalópole: área urbanizada e industrializada onde se concentra um grande número de cidades. No

Brasil, esse conceito é utilizado para designar a área que vai da Grande São Paulo e arredores
(Baixada Santista, Campinas) até a Grande Rio de Janeiro.

B) Rede urbana é um sistema integrado de cidades compreendendo: os pequenos centros locais, os
centros regionais, as capitais regionais, bem como as metrópoles regionais e nacionais, respeitando
uma hierarquia referente às relações de dependência econômica e social.

08. No Brasil, os índices de natalidade e de mortalidade diminuíram  nos últimos 30 anos. Aponte dois
motivos para a redução dos índices de:

A) natalidade.

B) mortalidade.

Questão 08
A) Os índices de natalidade vêm diminuindo em decorrência de vários fatores: a urbanização e a

disseminação do uso de anticoncepcionais; o maior acesso aos meios de comunicação nas diversas
camadas sociais; a maior participação da mulher no mercado de trabalho; o aumento do custo dos
filhos na cidade e o aumento da média de idade das pessoas que se casam, principalmente, nos centros
urbanos.

B) Sobre a diminuição dos índices de mortalidade, entre outros fatores, destacam-se: a melhoria das
condições sanitárias e higiênicas, com a expansão das redes de esgoto e água encanada,
principalmente, nas áreas urbanas; a disseminação do uso de sulfas, antibióticos e inseticidas,
possibilitando o controle de grande número de enfermidades, e a vacinação em massa da população
contra doenças, como, por exemplo, varíola, tifo, febre amarela, etc.


