
        

 

1º - ROTEIRO DE RECUPERAÇÃO – 3º TRIMESTRE 

GEOGRAFIA – PROF. HÉLITON 

 

1) O Brasil tem um grande potencial em sua rede hidrográfica, por apresentar rios caudalosos, grande 

volume d’água, predomínio de rios perenes, de foz em estuário, de regime pluvial de drenagem 

exorreica, de grande potencial hidráulico e outros. Observe o mapa das bacias hidrográficas brasileiras 

 
A linha que vai de “A” a “B” passa sobre três bacias hidrográficas, que são 

A) Amazônica, do Tocantins-Araguaia, do Nordeste. 

B) do São Francisco, do Nordeste, do Leste. 

C) Platina, do São Francisco, do Sul-Sudeste. 

D) do Tocantins-Araguaia, do São Francisco, do Leste. 

E ) do Norte, Platina, do Leste. 

 

2) Observe o texto e os mapas que seguem: 

Responsável por 12% das reservas de água doce disponíveis no mundo, o Brasil possui oito principais 

bacias hidrográficas, distribuídas desigualmente em seu território. Enquanto 70% do volume da água 

brasileira se concentra na ______________, um volume inferior a 5% das reservas estão na região 

Nordeste do País. Tal divisão dificulta o acesso nacional à água tratada e exige ainda mais de cada 

estado nos cuidados com o recurso natural. 

 
A bacia hidrográfica que preenche o espaço no texto está representada pela letra: 

A) A 

B) B 

C) C 

D) D 

E) E 

 

 

 



        

 

3) Entendemos por domínio morfoclimático e fitogeográfico um conjunto espacial de certa ordem de 

grandeza territorial (…) onde haja um esquema coerente de feições de relevo, tipos de solos, formas 

de vegetação e condições climático-hidrológicas. (…) 
AB’SÁBER, Aziz. Os domínios da natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. 4. ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2007. p. 11-12.Disponível em: <https://pt.scribd.com/doc/94538576/AB-SABER-Aziz-Nacib-Osdominios-de-natureza-no-

Brasil-potencialidadespaisagisticas>.Acesso em: 26 dez. 2017. 

Com base nas informações do texto e em seus conhecimentos sobre os domínios morfoclimáticos, 

considere as seguintes afirmativas. 

1. O domínio morfoclimático do Cerrado é considerado o maior dos domínios e tem sofrido uma 

grande devastação pelo avanço da agropecuária da região. 

2. O domínio morfoclimático das Araucárias está localizado na parte subtropical do país e apresenta 

uma vegetação de galhos retorcidos e casca grossa. 

3. O domínio morfoclimático amazônico é o maior dos seis domínios existentes e detém uma pequena 

amplitude térmica anual. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 

B) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 

C) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 

D) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 

E) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 

4) Analise as informações a seguir. 

Por suas condições físicas, o Brasil possui inúmeras bacias hidrográficas, muitas das quais 

aproveitadas como fonte de produção energética, fator imprescindível ao incremento socioeconômico 

nacional. 

Sobre as principais bacias hidrográficas brasileiras, são feitas as afirmativas a seguir. 

I. Localizada integralmente no território nacional, a Bacia Amazônica, cujo potencial hidroelétrico é 

pouco explorado em função da sua natureza tipicamente de planície, acaba por dificultar o 

desenvolvimento regional. 

II. A Bacia do Tocantins-Araguaia, considerada a maior bacia genuinamente brasileira, ocupando 

quase 9% das terras do país, possui grande importância na geração de energia, destacando-se a usina 

hidrelétrica de Tucuruí. 

III. Inserida totalmente em território nacional, a Bacia do São Francisco, tipicamente planáltica, pouco 

contribui para a produção energética regional, uma vez que atravessa o semiárido, sendo suas águas 

destinadas à irrigação de lavouras de subsistência. 

IV. Com grande participação junto à produção hidroenergética nacional, a Bacia do Paraná também 

se destaca por possuir uma importante hidrovia, a Tietê-Paraná, que é uma importante via de 

escoamento de uma das mais produtivas regiões agrícolas do país. 

Assinale a opção correta.  

A) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.  

B) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.  

C) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.  

D) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.  

E) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras. 

 

5) O mapa abaixo está destacando uma das principais bacias hidrográficas do Brasil. Marque a 

alternativa que corresponde a essa bacia de drenagem. 

 



        

 

A) Bacia Hidrográfica do São Francisco 

B) Bacia Hidrográfica do Atlântico Leste 

C) Bacia Hidrográfica do Paraná 

D) Bacia Hidrográfica Amazônica 

E) Bacia Hidrográfica do Tocantins-Araguaia 

 

6) O bioma Cerrado foi considerado recentemente um dos 25 hotspots de biodiversidade do mundo, 

segundo uma análise em escala mundial das regiões biogeográficas sobre áreas globais prioritárias 

para conservação. O conceito de hotspot foi criado tendo em vista a escassez de recursos direcionados 

para conservação, com o objetivo de apresentar os chamados “pontos quentes”, ou seja, locais para os 

quais existe maior necessidade de direcionamento de esforços, buscando evitar a extinção de muitas 

espécies que estão altamente ameaçadas por ações antrópicas. 
PINTO, P. P.; DINIZ-FILHO, J. A. F. In: ALMEIDA, M. G. (Org.). Tantos cerrados: múltiplas abordagens sobre a biogeodiversidade e singularidade cultural. Goiânia: Vieira, 2005 (adaptado). 

A necessidade desse tipo de ação na área mencionada tem como causa a 

A) intensificação da atividade turística. 

B) implantação de parques ecológicos. 

C) exploração dos recursos minerais. 

D) elevação do extrativismo vegetal. 

E) expansão da fronteira agrícola. 

 

7) A Mata dos Cocais, o Agreste nordestino e o Complexo do Pantanal Mato-grossense, embora se 

localizem em pontos não complementares do território brasileiro, fazem parte de um mesmo 

agrupamento morfoclimático, que corresponde à área ocupada pelo domínio: 

A) das Pradarias 

B) dos Mares de Morros 

C) das Faixas de Transição 

D) dos Cerrados 

E) Amazônico 

 

8) Considerando os principais domínios morfoclimáticos do Brasil, podemos inferir que na região 

A) da Caatinga predomina a ocorrência de clima tropical. 

B) da Floresta Amazônica predomina a ocorrência do clima equatorial úmido. 

C) da Mata Atlântica predomina a ocorrência do clima subtropical úmido. 

D) do Cerrado predomina a ocorrência do clima tropical semiárido. 

E) dos Pampas Gaúchos predomina a ocorrência do clima tropical de altitude. 

 

9) Com cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, essa é a maior bacia hidrográfica do mundo, 

compreendendo porções dos territórios do Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Bolívia e 

Brasil. Possui grande potencial de navegação, e seus rios principais são: Huallaga, Napo, Xingu, 

Negro, entre tantos outros. 

Essas características são da bacia hidrográfica: 

A) São Francisco 

B) Tocantins-Araguaia 

C) Parnaíba 

D) Amazônica 

E) Paraná 

 

 

 

 

 

 



        

 

10) Leia as afirmativas abaixo sobre a hidrografia brasileira: 

I. É a maior das três bacias que formam a Bacia Platina, pois possui 891.309 km2, o que corresponde 

a 10,4%  da área do território brasileiro. 

II.  Possui a maior potência instalada de energia elétrica, destacando-se algumas grandes usinas. 

III. Em virtude de suas quedas d'água, a navegação é difícil. Entretanto, com a instalação de usinas 

hidrelétricas, muitas delas já possuem eclusas para permitir a navegação. 

Estas características referem-se à bacia do: 

A) Uruguai 

B) São Francisco 

C) Paraná 

D) Paraguai 

E) Amazonas 

 

11) A vasta rede hidrográfica é um elemento natural muito marcante na paisagem brasileira. As bacias 

hidrográficas, no mapa com os números 1, 2, 3 são respectivamente: 

 
A) São Francisco, Araguaia-Tocantins, Paraguai 

B) Parnaíba, Paraná, Pantanal 

C) Nordeste, do Norte, Uruguai 

D) Paraíba do Sul, da Prata, Rio Grande 

E) Sul-Sudeste, Madeira, Platina  

 

 

12) As características naturais da bacia hidrográfica do Paraná favorecem, principalmente, a: 

A) Pesca. 

B) Construção de hidrovias. 

C) Turismo. 

D) Construção de usinas hidrelétricas. 

E) Construção de cidades. 

 

13) “Nesse domínio predominam os planaltos antigos, intensamente desgastados e aplainados por 

processos erosivos, que o caracterizam como um dos domínios brasileiros de formação mais antiga, 

tanto do ponto de vista geomorfológico quanto biológico. Nele predominam os solos bem 

desenvolvidos com grau elevado de acidez, que exigem a adoção de métodos corretivos como a 

calagem para viabilizar a produção agrícola […]”. 
(Adaptado de: JOIA, A. L., GOETTEMS, A A. Geografia: leituras e interação. Volume 01. 1º ed. São Paulo: Leya, 2013. p.223). 

 

O domínio morfoclimático brasileiro descrito pelo trecho acima é o: 

A) Cerrado 

B) Amazônico 

C) Pradarias 

D) Caatinga 

E) Faixas de transição do meio norte. 

 

 



        

 

14) Analise o mapa a seguir: 

 
Considerando o trajeto A-B no mapa, um turista que se deslocou de Manaus (AM) até Recife (PE) 

terá presenciado ao longo de sua viagem vários aspectos singulares que envolvem as inter-relações 

dos domínios morfoclimáticos brasileiros. A seguir, foram apontados determinados aspectos naturais 

que abrangem alguns domínios morfoclimáticos brasileiros presenciados pelo turista ao longo do 

trajeto A-B. 

I) Domínio Amazônico, com clima equatorial, floresta equatorial e terras baixas com grande 

sedimentação. 

II) Domínio das Caatingas, com presença de formações cristalinas, de áreas depressivas intermontanas 

e domínio de clima semiárido. 

III) Domínio dos Cerrados, presença de grandes chapadões, solos ácidos e predomínio de clima 

subtropical. 

IV) Domínio das Pradarias, com clima tropical, depressões interplanálticas, denominadas      coxilhas 

subtropicais e vegetação perenifólia. 

Está correto apenas o indicado na alternativa 

A) I e II. 

B) I, II e III. 

C) I,II,III e IV. 

D) I e IV. 

E) III e IV. 

 

 

GABARITO 
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