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Geografia  

01. A urbanização tem gerado uma série de problemas de degradação dos recursos naturais repercutindo na 
qualidade de vida das populações. Em relação às influências da urbanização sobre o clima, observa-se 
uma série de alterações nos diferentes atributos do sistema climático. Sobre esse tema, responda o que se 
pede a seguir.

A) Identifique o fenômeno térmico que se forma sobre as cidades.  

 

 
B) Cite dois fatores que causam o aumento da temperatura na cidade.

1.                                                                                                                                        
 
2. 

C) Identifique um elemento da natureza que ameniza as condições térmicas nas cidades.

 

D) Mencione uma consequência da poluição da atmosfera nas cidades. 

 

02. Os rios são cursos de água que escoam sobre os continentes. A maior parte deles nasce em fontes naturais 
originadas de lençóis subterrâneos, alimentados pela infiltração da água das chuvas. Sobre esse tema, 
responda o que se pede a seguir.

A) Identifique a unidade espacial formada por um rio principal e seus afluentes. 

 

B) Identifique a bacia hidrográfica de maior potencial de águas superficiais do mundo.  

 

C) Indique o principal elemento responsável pela intermitência dos rios no semiárido brasileiro.

 

D) Cite dois importantes açudes do estado do Ceará que abastecem a Região Metropolitana de Fortaleza.

1.                                                                                                                                        
 
2.                                                                                                                                                         
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03. O relevo tem sua gênese a partir da ação de agentes internos e de agentes externos. Os primeiros atuam 
no interior da terra por meio da movimentação da crosta terrestre e por meio da formação das rochas, 
enquanto os segundos atuam na superfície modificando as suas formas. A partir do tema, responda o que 
se pede a seguir.

A) Cite um agente interno da formação do relevo.

 

B) Cite dois agentes externos da formação do relevo.

1. 
 
2. 

C) Identifique o agente externo responsável pela formação de um vale. 

 

D) Identifique o principal elemento do clima responsável pelos processos intempéricos químicos sobre as 
rochas.

 

04. A  cobertura  vegetal  é  influenciada  pelo  clima.  Assim,  os  grandes  conjuntos  vegetacionais  se 
espacializam, principalmente de acordo com o tipo climático dominante. A partir do tema, responda o 
que se pede a seguir.

A) Mencione duas características das florestas equatoriais. 

1.
 
2.                                                                                                                                                        

B) Cite uma característica fisionômica da vegetação da caatinga. 

 

C) Cite dois elementos do clima que favorecem a maior riqueza de diversidade de espécies vegetais. 

1.                                                                                                                                         
 
2.                                                                                                                                                         

D) Mencione uma consequência negativa do desmatamento das florestas associada aos solos e à água.
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05. Os fluxos migratórios são fenômenos antigos e bastante complexos que envolvem pessoas de países, 
regiões  e  cidades  de  diferentes  culturas  e  classes  sociais.  Os  motivos  que  levam  as  pessoas  a  se 
deslocarem são diversos e têm gerado consequências positivas e negativas no campo e na cidade. Na 
perspectiva de entender os fluxos migratórios, a Geografia trabalha com alguns conceitos e relaciona 
alguns fatores que explicam tal fenômeno. Sobre estes conceitos e fatores, faça o que se pede a seguir.

A) Defina:

A.I. êxodo rural: _________________________________________________________________

                                    ____________________________________________________________ 

A.II. migração pendular: __________________________________________________________

                                                ______________________________________________________ 

B) Cite:

B.I. dois fatores de repulsão populacional.

1.                                                                                                                                         
 
2. 

B.II. dois fatores de atração populacional.

1.                                                                                                                                         
 
2.                                                                                                                                                     

C. Apresente:

C.I. uma consequência positiva ocasionada pelo deslocamento das pessoas no Nordeste brasileiro.

 
 

 

C.II. uma consequência negativa ocasionada pelo deslocamento das pessoas no Nordeste brasileiro.
        

 
 

D) Indique dois fatores que explicam o crescimento populacional de Fortaleza entre 1950 e 1960.

1. 
 
2.                
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06. A partir do final do século XIX, os teóricos passaram a utilizar os conceitos de rede e hierarquia urbana 
para explicar a crescente articulação entre as cidades. Com o advento da Revolução Técnico-científico-
informacional, o espaço urbano passa por profundas transformações, o que altera de forma significativa 
as relações entre as cidades, implicando no surgimento de uma nova hierarquia urbana. A partir de 1970, 
os geógrafos sugerem um novo esquema hierárquico entre as cidades. Com base nos estudos urbanos, 
faça o que se pede a seguir.

A) Preencha corretamente o esquema que representa a Nova Hierarquia Urbana.  

B) Cite:

B.I. uma característica da rede urbana tradicional (Esquema Clássico).

 
 

                

B.II. uma característica da rede urbana atual (Nova Hierarquia Urbana).

 
 

C) Conceitue:

C.I. megacidades: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

C.II. cidade global: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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D) Descreva a forma de organização da rede urbana cearense.

 
 

                

07. No processo de internacionalização da economia, a energia tornou-se um fator cada vez mais importante 
nas intervenções imperialistas e nas relações geopolíticas entre as nações. Com relação à principal fonte 
de energia na economia mundo, responda o que se pede a seguir.

A) Nomeie dois países que: 

A.I. consomem mais energia que produzem: ___________________   e  ___________________ .

A.II.  produzem mais energia que consomem: ___________________ e  ___________________ .

B) Apresente  uma consequência  positiva  e  uma negativa  decorrentes  da  chamada  crise  do  petróleo 
(década de 1970) no mercado brasileiro:

B.I. Positiva: _____________________________________________________________________ 

B.II. Negativa: ____________________________________________________________________ 

C) Para  cada  país  latino-americano  abaixo  listado,  apresente  o  tipo  de  energia  mais  explorada  no 
contexto de suas relações com o Brasil.

C.I.  Paraguai:  _____________________________________________________________________ 

C.II.  Venezuela: ___________________________________________________________________ 

D) Sobre a rede de integração energética na América Latina, cite o nome de dois países que estão 
ligados por gasodutos.

1._____________________________________     2._____________________________________ 

E) Com relação à reserva de potencial energético, cite uma fonte de energia presente no Ceará cuja 
utilização, em larga escala, acarretaria uma energia:

E.I. geograficamente limitada, mas limpa e renovável:____________________________________.

E.I. economicamente eficaz, mas perigosa:_____________________________________________. 
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08.  A questão agrária no Brasil resulta de um conjunto de problemas gerados pelo processo de acumulação 
capitalista  e  pelo desenvolvimento da agricultura  e  da  pecuária,  em particular.  Sobre  essa  questão, 
responda o que se pede a seguir.

A) Apresente duas características dominantes da estrutura fundiária brasileira.
 
1.                                                                                                                                         
 
2.                                                                                                                                                     

B) Cite duas diferentes formas de trabalho presentes no campo brasileiro.

1.                                                                                                                                         
 
2. 

C) Complete o quadro apresentando, para cada grupo de produção, a região produtora e dois produtos 
agropecuários expressivos cultivados em cada uma delas.

Região Grupos de produção Produtos agropecuários

Complexos agroindustriais
_______________________

________________________

Unidades familiares de produção
________________________

________________________

D) Cite duas  consequências socioeconômicas  decorrentes  da  não realização da reforma agrária  pelo 
governo brasileiro.
 
1.                                                                                                                                         
 
2. 
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