
 

 

TAREFA MÍNINA 01 –8 ANO EFII 
PROF. SUELI VASCONCELOS 

 
01. (UNESP SP) Os chamados rios voadores são correntes de ar carregadas de vapor de água. A imagem 

representa a dinâmica desses rios em parte da América do Sul, sobretudo no Brasil. 
 

Rios voadores 

 
(www.petrobras.com. Adaptado.) 

Considerando a imagem e o fenômeno dos rios voadores, é correto afirmar que: 
a) em 2, verifica-se o fornecimento de umidade às massas de ar pela evaporação da água do oceano. 
b) em 4, verifica-se a evapotranspiração na Amazônia que absorve a umidade dos ventos que a 

percorrem. 
c) em 1, verifica-se a precipitação que participa da formação dos rios voadores que correm pela Bacia do 

Amazonas. 

d) em 3, verifica-se a barreira geográfica dos Andes que redireciona os ventos para o centro do 
continente. 

e) em 5, verifica-se a chegada das massas de ar ao extremo sul do Brasil e seu redirecionamento ao 
Paraguai e à Argentina. 

 
02. (UEPG PR)    Sobre a América Central, assinale o que for correto.  

01. Pode ser dividida em continental e insular. Entre alguns de seus países insulares, estão Jamaica, 

República Dominicana e Cuba.  
02. Algumas das ilhas deste continente possuem, historicamente, paraísos fiscais, onde o dinheiro pode 

ser depositado sem, necessariamente, declaração de sua origem, como nas Ilhas Cayman.  
04. O Canal do Panamá, construído neste país no início do século XX, foi administrado pelos EUA e atual-

mente é gerenciado pelos próprios panamenhos. Está localizado no norte da América Central, na divisa 
com o México.  

08. A língua mais falada oficialmente pelos centro-americanos é o inglês, seguido pelo espanhol e pelo 
francês.  

16. É uma região considerada climaticamente calma no planeta, desprovida de furacões, pois as águas do 
Caribe possuem correntes marítimas frias. 
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03. (PUC RS) Considere as afirmativas referentes ao istmo que liga a América do Norte à América do Sul. 

Sobre o istmo e seu contexto, afirma-se: 
I. Banhado pelo Mar do Caribe e pelo oceano Pacífico, apresenta o Canal do Panamá, o qual facilita a 

comunicação entre a Europa e o Oeste norte-americano.  
II. Seu território, por estar localizado na área de contato entre as placas do Caribe e do Pacífico e a placa 

de Cocos, sofre com constantes terremotos e erupções vulcânicas.  
III. Os países que o constituem, alinhados ao capital estadunidense desde os tempos da Doutrina Monroe 

(1823), passaram a associar-se recentemente à política expansionista chinesa, rompendo com os 
Estados Unidos.  

IV. A população, predominantemente branca, tem origem europeia, com exceção da Costa Rica, onde 
predominam negros, descendentes de escravos empregados na lavoura açucareira. 

 
Estão corretas apenas as alternativas 
a) I e II.  

b) I e III.  
c) II e III.  

d) II e IV.  
e) III e IV. 

 
04. (Faculdade de Direito de Franca SP) “A mobilidade de pessoas e de informações está no coração do 

fenômeno da globalização. Assim, a imigração no Canadá (como, por exemplo, no Québec) tornou-se hoje 

em dia uma realidade social incontornável [...] para o Canadá a imigração internacional é mais 
diversificada [...] a paisagem sócio-religiosa do Québec se diversificou fortemente a partir dos anos 1970: 
o islã, o budismo, o hinduísmo, o sikismo, o evangelismo protestante e outras religiões orientais, assim 
como novos movimentos religiosos (seitas) [estão presentes].” 

(Michel Nyabenda. Impactos da interculturalidade sobre os  

cuidados com a saúde. Lyon: Université Jean Moulin, 2010. p. 115. Adaptado.) 

 
No Québec (Canadá) exemplificam-se várias consequências da globalização, o que nos permite dizer que 
a) a presença num mesmo espaço de culturas diferentes, com religiões e línguas distintas, tem um 

potencial explosivo grande, como no caso tratado. 

b) a globalização não é só veiculação de algumas poucas culturas para o mundo todo, ela é também o 

encontro de culturas diversas num mesmo local. 
c) a nova mobilidade de pessoas tende a fazer com que elas tenham que abandonar suas culturas 

próprias e aderir à cultura do local onde vão morar. 
d) o multiculturalismo num único local resulta em intolerância, pois não é possível convívio democrático 

entre pessoas tão diferentes. 

e) tanto a imigração quanto a circulação de informações de origens culturais distintas têm degradado a 
cultura ocidental, que está perdendo sua coesão. 

 
05. (UNIRG TO) No último dia 28 de setembro, um terremoto de magnitude 7,5 graus atingiu a cidade de 

Palu, capital da província de Celebes Central, na Indonésia, causando o desmoronamento de residências, 
ondas na forma de tsunamis e, consequentemente, fazendo milhares de vítimas. No que se refere às 
causas, aos locais de ocorrência desses fenômenos e a suas consequências, analise os itens a seguir e 

assinale a alternativa correta. 
a) A ocorrência de terremotos é um fenômeno inerente à dinâmica interna da Terra, tendo em vista a 

constante geração de energia responsável pela dinâmica do nosso planeta; 

b) Os abalos sísmicos de grande abrangência e magnitude decorrem do acúmulo de energia potencial 
elástica no limite entre duas placas tectônicas com limites divergentes; 

c) O lineamento de montanhas conhecido como cordilheira dos Andes fica no limite entre as placas 
tectônicas do Pacífico e Sul-Americana; 

d) A Terra é um corpo em processo de resfriamento, e uma das principais resultantes desse processo é a 
formação de imensos volumes rochosos situados no manto superior. 

e) A Cordilheira dos Andes não é afetada por grande eventos catastróficos, como vulcões e abalos 
sísmicos, devido a estabilidade do seu terreno 

 
06. (UNITAU SP) A Cordilheira dos Andes é uma cadeia montanhosa formada por um sistema contínuo de 

montanhas ao longo da costa ocidental da América do Sul. Assinale a alternativa que completa 
CORRETAMENTE a frase “A Cordilheira dos Andes...” 
a) cruza o Peru, Chile, Uruguai e a Argentina, os chamados países andinos. 
b) foi geologicamente formada no período précambriano. 
c) é o resultado do encontro de placas tectônicas de Nazca e do Pacífico. 

d) tem seu ponto culminante no deserto de Atacama. 
e) estende-se desde a Venezuela até a Patagônia, no extremo sul do continente sul-americano. 
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