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1) Quais são os principais fatores modeladores ou formadores do relevo terrestre? 

 

a) (   ) Fatores, endógenos e exógenos  

b) (   ) Fatores, internos e externos 

c) (   ) Todas as alternativas estão corretas 

 

2) Qual região brasileira apresenta a maior média de chuva anual? 

 

a) (   ) Região Sudoeste 

b) (   ) Região Nordeste 

c) (   ) Região Norte 

 

3) O que é um rio perene e intermitente? 

 

a) (   ) Os rios perenes possuem águas em seus leitos durante todo o ano. Os rios intermitentes secam em determinados 

períodos do ano.  

 

b) (   )  Os rios intermitentes possuem águas em seus leitos durante todo o ano. Os rios perenes secam em determinados 

períodos do ano. 

 

c) (   ) São nomes de dois rios importantes no Brasil, devido seu grande volume de água que possibilita a navegação e 

a instalação de usinas hidrelétricas  
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4)       Quais são as principais características do clima tropical?  

 

a)   (   ) Quente e seco 

 

b)   (   ) Quente e úmido 

 

c)   (   ) Seco com períodos úmidos 

 

 

5) Quais são os principais tipos de climas no Brasil? 

 

a)  (   ) Equatorial, Tropical, Tropical de altitude, Tropical Atlântico e Semiárido. 

 

b)  (   ) Equatorial, Tropical, Tropical de altitude, Tropical Atlântico, Semiárido e Subtropical. 

 

c)  (   ) Equatorial, Tropical, Tropical de altitude e Tropical Atlântico. 

 

 

6) O que significa a expressão “vegetação nativa”? 

 

a) (  ) São as vegetações que se desenvolveram espontaneamente em determinada região, seguindo as 

características de solo, clima e ecossistema de determinada área. 

 

b)  (   )  São as vegetações que não se desenvolveram espontaneamente em determinada região, seguindo as 

características de solo, clima e ecossistema de determinada área. 

 

c)        (   ) São as vegetações que se desenvolveram através do manejo humano na transposição de um ecossistema de 

determinada área. 

 

7) Qual a formação vegetal está mais evidente no estado em que você vive? 

 

a) (   ) Mata de cocais  

b) (   ) Mata Atlântica 

c) (   ) Floresta Amazônica 

 

 

8) Quais são as principais características da agricultura familiar? 

 

a) (   ) Uma das características da agricultura familiar é a produção a partir de pequenos agricultores, com maior 

diversidade produtiva, onde normalmente a família tem o papel de proprietária, gestora e ainda é responsável por toda 

a logística de produção e comercialização. 

 

b) (   ) Uma das características da agricultura familiar é a produção a partir de grandes agricultores, com pouca 

diversidade produtiva, onde normalmente a família não é a proprietária, e não é responsável pela logística de produção 

e comercialização. 

 

9) Qual unidade da federação (UF) é responsável pela maior parte da produção nacional de cana-de-açúcar? 

 

a) (   ) Minas Gerais 

b) (   ) Mato Grosso 

c) (   ) São Paulo 

 

10)   Que impacto a expansão da pecuária traz para a floresta amazônica? 

 

a) (   ) Geração de desenvolvimento sustentável  

b) (   ) A floresta passa a receber maior proteção 

c) (   ) O avanço do desmatamento sobre a floresta amazônica  

 


