
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
 
1 - Clima é a sucessão habitual dos estados do tempo meteorológico. A grande variação climática no planeta é 
resultante da interação dos fatores climáticos, que são os responsáveis pela grande heterogeneidade climática da 
Terra e estão diretamente relacionados com a geografia de cada porção da superfície terrestre. Em qual das 
alternativas a seguir há APENAS fatores climáticos, isto é, aqueles que contribuem para determinar as condições 
climáticas de uma região do globo? 
 
a) Correntes marítimas, temperatura do ar, umidade relativa do ar e grau geotérmico. 
b) Temperatura do ar, pressão, altitude, hidrografia e massas de ar. 
c) Hidrografia, correntes marítimas, latitude e relevo. 
d) Altitude, massas de ar, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas e latitude. 
e) Temperatura do ar, umidade relativa do ar, insolação e grau geotérmico. 
 
 
2 - Sobre o clima mundial, os fatores e os processos que o condicionam, considere as afirmativas a seguir: 
 
I. A latitude influencia na distribuição espacial das temperaturas. Dessa forma, quanto maior for latitude, menores 

serão as temperaturas. 
II. A pressão atmosférica varia em função da altitude e da temperatura. Assim, quanto maior for a altitude, menor 

será a pressão atmosférica e quanto mais alta a temperatura, menor será a pressão. 
III. O planeta Terra é aquecido uniformemente, tanto ao longo da sua superfície quanto ao longo do tempo (anos), e 

isto condiciona a circulação atmosférica com a produção de centros de alta e de baixa pressão, que se alteram 
continuadamente. 

IV. A diferença entre as temperaturas máxima e mínima é maior no interior dos continentes e a continentalidade 
exerce grande influência sobre essa amplitude térmica. 

 
Sobre as considerações acima, podemos dizer que: 
 
a) Estão incorretas as afirmativas I, III e IV. 
b) Estão incorretas as afirmativas I e IV. 
c) Estão incorretas as alternativas I, II e IV. 
d) Apenas a afirmativa III está incorreta. 
e) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 
 
3 - Com relação aos fatores climáticos, assinale a alternativa incorreta. 
 
a) A latitude é o mais evidente fator climático, e quanto mais se afastar do Equador, menores serão as temperaturas. 
b) As massas de ar influem diretamente nas condições climáticas. 
c) As massas de ar podem ser frias ou quentes, secas ou úmidas, e, ao se deslocarem, interagem umas com as 

outras, trocando e distribuindo calor pela terra. 
d) Em maiores altitudes, o ar se torna mais rarefeito, ou seja, há mais concentração de gases e umidade, o que 

aumenta a retenção de calor. 
 
 
4 - A altitude é um fator que influencia condições ambientais e, por isso, é levada em consideração na prática 
esportiva. É CORRETO afirmar que o aumento da altitude causa: 
 
a) Aumento da longitude. 
b) Diminuição da pressão atmosférica. 
c) Aumento da densidade do ar. 
d) Diminuição da latitude. 
e) Diminuição dos valores de insolação. 
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5 - Em relação aos fatores climáticos, considere as seguintes afirmações: 
 
I. A temperatura atmosférica não é aquecida diretamente pelos raios solares, mas pela irradiação de calor das 

massas sólidas e líquidas. 
II. Lugares situados próximos ao mar apresentam verões mais quentes e invernos mais frios que lugares de grande 

continentalidade. 
III. As águas do mar, dos oceanos e dos rios demoram mais para se aquecer e para se resfriar do que as terras 

continentais. 
IV. As regiões litorâneas apresentam amplitudes térmicas tão elevadas como aquelas de regiões situadas no interior 

dos continentes. 
 

Está (ão) correta (s) a (s) alternativa (s): 
 
a) Apenas II.          
b) Apenas I e III. 
c) Apenas I e II. 
d) Apenas III e IV. 
 
 
6 - Os invernos e os verões, no hemisfério norte, costumam ser, em média, mais intensos do que no sul. Sobre esse 
fenômeno, NÃO se pode afirmar que: 
 
a) As amplitudes térmicas são maiores no Hemisfério Norte, porque a concentração de terras nesse hemisfério as 

acentua. 
b) As amplitudes térmicas são mais baixas no Hemisfério Sul em função da predominância de oceanos, condicionando 

maior retenção de energia pela água. 
c) As amplitudes térmicas são iguais sobre oceanos e continentes. 
d) As amplitudes térmicas não são derivadas diretamente da exposição à insolação. 
 
 
7 - Para apoiar a regra de que “a temperatura diminui com o aumento da latitude”, deveríamos tomar como exemplo 
os dados referentes às cidades de: 
 
a) Manaus, Cuiabá e Porto Alegre. 
b) Recife, Cuiabá e Rio de Janeiro. 
c) Recife, Rio de Janeiro e Porto Alegre. 
d) Manaus, Recife e Cuiabá. 
 
 
8 - De acordo com a primeira coluna (fatores do clima), enumere a segunda coluna (influências). 
 
1.  Latitude 
2.  Altitude 
3.  Maritimidade 
4.  Continentalidade 
 
(___) Deixa as temperaturas mais amenas e aumenta a umidade nas áreas litorâneas. 
(___) Diminui a temperatura e diminui a pressão atmosférica à medida que é maior. 
(___) Quanto maior for a ____________, menor é a temperatura. 
(___) Deixa as temperaturas mais rigorosas e a umidade menor no interior do continente. 
 
Assinale a ordem correta das afirmativas. 
 
a) 3, 1, 2 e 4             
b) 3,2, 1 e 4              
c) 2, 3, 4 e 1                
d) 1, 2, 4 e 3         
e) 4, 2, 1 e 3 
 
 
9 - A respeito das massas de ar, pode-se afirmar: 
 
a) Os seus deslocamentos ocorrem de uma zona de alta pressão atmosférica para uma de baixa pressão. 
b) Os valores originais de pressão, temperatura e umidade são mantidos no decorrer de seu deslocamento. 
c) Aumentam sua umidade, ao passarem sobre as correntes marítimas frias, e provocam chuvas intensas no 

continente. 
d) Ao se formarem próximo às altas latitudes, são quentes e, em áreas de baixas latitudes, são frias. 
 
 
 
 



 
10 - O uso das linhas imaginárias permite estabelecer uma série de princípios e consequências, entre os quais é 
errado afirmar que 
 
a) é possível estabelecer um conjunto de informações matemáticas que permitem determinar as localizações de 

acidentes geográficos na superfície da Terra. 
b) se consegue estabelecer zonas climáticas a partir do uso dos paralelos. 
c) o uso dos meridianos permite estabelecer o conceito de fusos horários. 
d) as coordenadas geográficas são o produto do cruzamento de dois conjuntos de linhas: os paralelos e os 

meridianos. 
e) os movimentos do planeta Terra, como a rotação e a translação, são o produto do uso das coordenadas 

geográficas. 
 
 
11 - Nos mapas do globo terrestre, são apresentadas linhas imaginárias, que têm a função de localizar qualquer 
ponto em sua superfície. Essas linhas constituem as chamadas coordenadas geográficas, determinadas a partir dos 
paralelos e dos meridianos. 
 
Sobre essas linhas, assinale a opção incorreta. 
 
a) Os trópicos e os círculos polares são paralelos que servem de referências para o estabelecimento dos 24 fusos 

horários da Terra. 
b) A latitude 0° é a linha imaginária traçada na parte mais larga da Terra e corresponde ao círculo máximo 

perpendicular ao eixo terrestre. 
c) Os meridianos são linhas imaginárias que dão volta sobre a Terra, passando pelos dois polos, e têm sempre a 

mesma medida. 
d) O meridiano 0° ou de referência – que passa pelo observatório astronômico de Greenwich, em Londres, na 

Inglaterra – divide a Terra nos hemisférios ocidental e oriental. 
 
 
12 - as coordenadas geográficas são conceituadas como um conjunto de linhas imaginárias denominadas paralelos e 
meridianos que servem para localizar um ponto ou um acidente geográfico na superfície terrestre. 
 

 
 
A partir das informações acima, assinale a alternativa correta. 
 
a) O ponto “D” está localizado a 80º de latitude norte e a 140º de longitude leste. 
b) O ponto “C” está localizado a 160º de latitude norte e a 30º de longitude oeste. 
c) O ponto “A” está localizado a 50º de latitude sul e a 100º de longitude leste. 
d) O ponto “B” está localizado a 20º de longitude sul e a 60º de latitude oeste. 
 
 
13 - Num mapa de escala cartográfica 1:500.000, a distância, em linha reta, entre duas cidades é de 20 cm. No 
terreno, a distância entre essas cidades, medida em quilômetros, é de: 
 
a) 10 
b) 20 
c) 50 
d) 100 
e) 200. 



 
14 - Foram entregues a um grupo de alunos de uma Faculdade cinco mapas temáticos, em projeção cilíndrica, para 
servirem como material de apoio didático a um estudo populacional e socioambiental de uma determinada região 
brasileira. 
 
Assinale a escala do mapa que apresenta condições de fornecer uma maior riqueza de detalhes. 
a) 1: 1.000.000 
b) 1: 100.000 
c) 1: 600.000 
d) 1: 500.000 
e) 1: 250.000. 
 
 
15 - A escala cartográfica que se apresenta sob a forma de um segmento de reta graduado é denominada Escala 
 
a) Numérica. 
b) Gráfica. 
c) Equivalente. 
d) Temática. 
e) Topográfica. 
 
 
16 - Analisando um mapa temático cuja escala é de 1: 1.000.000,  a distância, em linha reta  entre duas cidades é 
de, aproximadamente, 8 cm. A partir dos dados citados, determine a distância real em km entre as localidades.  
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
17 - Analise o mapa e responda. 
 

 



 
Identifique pela letra no mapa a massa de ar mais atuante no território brasileiro durante o verão e comente sobre 
suas características. 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
 
 

18 - Sabe-se que a distância real, em linha reta, de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade 
B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2 000 km. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua 
que a distância entre essas duas cidades, A e B, era 8 cm. 
 
a) Determine a escala numérica a partir das informações anteriores. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) Determine a escala gráfica com a relação km/cm.  0_____X km. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
 
 

19 - Observe o mapa e responda. 

 



 
Identifique pelo número a mPa. Comente sobre suas consequências no território brasileiro. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
20 - Observe a imagem a seguir: 
 

Vista do Monte Everest 

 
 
 
Qual o fator climático retratado na imagem. Comente sobre suas características. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 


