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1- Usamos a palavra altitude para? 
 
 
a) Medir um objeto. 
b) Medir a distância entre duas cidades. 
c) Medir o relevo a partir do nível do mar. 
d) Medir uma pessoa. 

2- Qual o termo que usamos para medir 
uma pessoa ou objeto 
 
a) altitude 
b) comprimento 
c) distância 
d) altura 
 

3- De acordo com este mapa, quais são as altitudes predominantes no Brasil?  
 
 
 
 
 

                      a)  Predomina as altitudes de 100 a 200 metros 
   b) Predomina as altitudes de 100 e 800 metros 
   c) Predomina as altitudes de 200 e 800 metros 

                                                              d)    Predomina as altitudes de 100 e mais de 
                           800 metros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4- No Globo Terrestre usamos linhas 
imaginárias. Qual o nome do maior paralelo. 
 
a) Tropico de Câncer? 
b) Linha do Equador 
c) Trópico de capricórnio 
d) Hemisfério Sul 

 
5- No Globo Terrestre usamos linhas 
imaginárias. Qual o nome do maior Meridiano. 
 
a) Hemisfério Norte. 
b) Hemisfério Sul 
c) Meridiano de Greenwich 
d) Meridiano Central 
 

6- A linha do Equador divide a Terra em 
quais hemisférios? 
 
a) Hemisférios Norte e Leste 
b) Hemisférios Oeste e Leste 
c) Hemisférios Norte e Sul 
d) Hemisférios Sul e Oeste 

7- O Meridiano de Greenwich divide a 
Terra em quais hemisférios? 
 
       a) Hemisférios Norte e Leste 
       b) Hemisférios Oeste e Leste 
       c) Hemisférios Norte e Sul 
       d) Hemisférios Sul e Oeste 

8- Além da linha do Equador, temos mais 
duas linhas paralelas que são importantes. 
Quais são elas? 
 
Resposta  
 
__________________________________  
 
__________________________________ 
 

9- Além da linha do Equador, qual dos 
Trópicos corta o Brasil e em quais Estados? 
 

a) Trópico de Câncer, Estados de Minas  
      Geras e São Paulo 
b) Trópico de Câncer, Estados de São    
      Paulo e Rio de Janeiro 
c) Trópico de Capricórnio, Estados de Mato 

Grosso do Sul e São Paulo 
  d) Trópico de Capricórnio, Estados do  

        Paraná e São Paulo 
10-  Para que a paisagem seja preservada é 
importante 
 

a) Desmatamento. 
b) Não ter rede de esgoto. 
c) Não recolher o lixo. 
d) Preservação da vegetação. 

11 – O que é ecoturismo? 
  
a) Turismo, de forma não sustentável, da 

natureza 
b) Turismo, de forma sustentável da 

natureza e preservação do meio ambiente 
c) Turismo, explorando a natureza 
d) Turismo, modificando a paisagem natural 

 



 
12- Observando o Mapa das Regiões, de acordo com a  
Numeração, qual a sequência correta: 
 
a) Regiões: Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e  
         Centro-Oeste 
b) Regiões: Norte, Sudeste, Sul, Centro- Oeste e 
         Nordeste 
c) Regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste 
         e Sul 
d) Regiões: Sul, Centro-Oeste, Sudeste, Norte e  
         Nordeste 
 

Observe o Planisfério 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13- Em qual Continente o Brasil esta localizado?     14- Qual é o Oceano que banha o Brasil? 
              
      a)     Afríca                                                      a)   Oceano Indico              
      b)     Ásia                                                        b)   Oceano Atlântico        
      c)     América do Norte                                      c)    Oceano Pacífico 
      d)     América do Sul                                         d)   Oceano Ártico 

 
 

15-     Para o crescimento e turismo da cidade 
é importante: 
 

a) Cuidar do turista e não se importar 
com a paisagem 

b) Modificar a paisagem natural para  
agradar o turista 

c) Explorar a paisagem, sem cuidado  
que a cidade receba muitos turistas 

d) Cuidar da paisagem e fazer dela um  
ponto turístico. 

 

16 – O que podemos fazer de diferente no 
turismo rural? 
 
a) Andar de bicicleta, jogar video game e 

futebol 
b)   Correr, frequentar o clube e nadar 
c)   Nadar em lagos, andar a cavalo e pescar 
d)   Andar de skate, passear pelo campo,  
      dançar 
 

 

   

 


