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GEOGRAFIA
Prof. Daniel de Paula
RELEVO EXERCÍCIOS SÉRIE AULA
1–C 2–E 3–A 4–B 5–D 6–D 7–A 8–A

9–C

SÉRIE CASA:
1.
Gabarito: B
Do maior círculo para o menor círculo em ordem crescente indica uma elevação, ou seja, o ponto apresenta as
maiores altiutdes)
2.
Gabarito: E
A profundidade do solo está ligado a pluviosidade, visto que, o intemperismo químico promove a desagregação da
rocha matriz formando os horizontes do solo.
3.
Gabarito: E
A área em destaque no mapa corresponde ao chamado círculo de fogo do pacífico, que venha ser uma região de
colisão de placas tectônicas.
4.
Gabarito: A
São drobramentos modernos do período terciário da era cenozoica.

AULA 2 – URBANIZAÇÃO E CRESCIMENTO URBANO EXERCÍCIOS SÉRIE AULA:
1- C 2 - E 3- C 4- E 5- C 6- E 7- D 8 – B 9 - D
SÉRIE CASA:
1.
Gabarito: B
Fenômeno microclimático resultante do crescimento urbano que existe grande concentração de materiais com
albedo baixo e poluentes que promovem o aumento da temperatura.
2.
Gabarito: E
São problemas urbanos ligados ao crescimento desordenados das cidades, principalmente nos países periféricos.
3.
Gabarito: C
As áreas metropolitanas são criadas por legislação estadual, que corresponde a um conjunto de municípios
ligados a uma cidade central.
4.
Gabarito: B
Segregação sociespacial trata-se de um processo no qual o acesso aos lugares de maior ou menor valorização
dentro de uma cidade é determinado pelo poder aquisitivo.

AULA 3 – POPULAÇÃO SÉRIE AULA
1- B 2 – C 3 – D 4 – D 5 – B 6 – B 7 – B
SÉRIE CASA
1.
Gabarito: B
O processo de urbanização com o ingresso da mulher no mercado de trabalho associado aos métodos
contraceptivos promoveu uma queda da taxa de fecundidade da sociedade brasileira)
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Gabarito: C
A expansão da terceirização, ou seja, empresas prestadoras de serviços é uma tendência no mercado mundial e
brasileiro, gerando uma maior precarização da mão de obra.
3.
Gabarito: A
A poluição atmosférica dos grandes centros urbanos afeta a qualidade do ar, promovendo uma ampliação de
doenças respiratórias.
4.
Gabarito: E
A queda de fecundidade da sociedade brasileira nas ultimas décadas promoveu uma desaceleração do
crescimento populacional

1–C

2–C

3 -A

AULA 4 – GEOPOLÍTICA E ECONOMIA
4–E
5–E
6–D
7–A
8–B

9–C

10 – A

11 - D

SÉRIE CASA:
1.
Gabarito: C
As autocracias, regime predominante nesses países se caracterizam como pelo autoritarismo e as péssimas
condições sociais. A primavera árabe foi um movimento que através de manifestações promoveu a queda de
alguns ditadores.
2.
Gabarito: B
A Guerra do Yom Kippur ocorreu em 1973, quando Egito e Síria atacaram Israel visando reconquistar os territórios
perdidos em 1967.Uma das consequências dessa guerra foi o primeiro choque do petróleo.
3.
Gabarito: C
Nicolás Maduro não participou dessa aproximação e ocorreu uma redução das rivalidades entre os dois países.

4.
Gabarito: C
Esse acordo teve como lema “ terra em troca de paz”, prevendo a devolução da faixa de gaza e da Cisjordânia
aos palestinos.
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