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01. (Mackenzie SP) Espaço agrícola dos Estados Unidos. 
 

 
 

Trigo - As áreas especializadas configuram dois cinturões, no médio vale do Rio Missouri (trigo de 
primavera) e nas pradarias centrais (trigo de inverno). Essas terras, mais baratas, estão ocupadas por 
grandes fazendas que alcançam elevados índices de produtividade. 
Milho - Os Estados Unidos produzem mais de 40% do milho colhido do mundo. O cultivo de milho, matéria-
prima básica das indústrias de ração animal e de óleos vegetais, destina-se a abastecer tanto o mercado 
interno quanto o mercado mundial. A localização do cinturão especializado, no alto e médio vale do Rio 
Mississipi, facilita o abastecimento das áreas de pecuária leiteira intensiva dos Grandes Lagos. 
Demétrio Magnoli e Regina Araújo - Geografia - paisagem e território 

 
Os produtos agrícolas trigo e milho estão representados no mapa, respectivamente, pelos números: 
a) 3 e 5.  
b) 2 e 7.  
c) 3 e 1.  
d) 4 e 1.  
e) 5 e 6. 

 
02. (Mackenzie SP)     

Mapa Físico dos Estados Unidos 

 
 

A identificação correta, de 1 a 5, é, respectivamente, 
a) 1- Montanhas Rochosas; 2- Golfo da Flórida; 3- Montes Apalaches; 4- Península de São Francisco; 5- 

Península Atlântica. 
b) 1- Sierra Madre Oriental; 2- Golfo do México; 3- Planalto Laurenciano; 4- Península da Califórnia; 5- 

Península do Caribe. 
c) 1- Cadeia da Costa; 2- Golfo do Caribe; 3- Montes Apalaches; 4- Península de São Francisco; 5- 

Península do Atacama. 
d) 1- Grande Vale Central; 2- Golfo do México; 3- Planalto Atlântico; 4- Península da Califórnia; 5- 

Península da Flórida. 
e) 1- Montanhas Rochosas; 2- Golfo do México; 3- Montes Apalaches; 4-Península da Califórnia; 5- 

Península da Flórida. 
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03. (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. 

 
04. (UCB DF) Cada tipo de vegetação possui fatores que determinam a germinação, o crescimento, a floração 

e a frutificação. Entre esses fatores estão a temperatura do ar e do solo, os ventos, a luminosidade, a 
umidade do ar e do solo e o próprio solo, com as respectivas características de profundidade e de 
disponibilidade de nutrientes. Esses fatores agem conjuntamente, estabelecendo as fronteiras entre cada 
grupo de vegetal. 

GUERINO, Luiza Angélica. Geografia: a dinâmica do espaço geográfico. Volume 1. Curitiba: Positivo, 2013, com adaptações. 
 

Em relação à diversidade vegetal e aos respectivos fatores determinantes, assinale a alternativa correta. 
a) A tundra, uma floresta aberta, possui árvores decíduas, ou seja, que perdem suas folhas durante o 

outono e o inverno, adaptação que permite suportarem o frio e a baixa pluviosidade, característica do 
clima temperado. 

b) A floresta de coníferas, presente na extensa faixa equatorial do planeta, possui árvores que chegam a 
atingir 60 metros de altura. No interior dessas florestas, são encontrados diversos estratos 
denominados sub-bosques. 

c) Na vegetação mediterrânea, cujo clima recebe o mesmo nome, as plantas são xerófilas, adaptação 
necessária para evitar ao máximo a evapotranspiração. 

d) As pradarias frias formam um tipo de vegetação associado ao clima semiárido, no qual as 
temperaturas apresentam grande amplitude térmica diária. 

e) Na região do cerrado brasileiro, o clima tropical apresenta duas estações bem definidas: uma estação 
seca e outra chuvosa. Os solos são, frequentemente, ácidos e de baixa fertilidade. As árvores do 
cerrado formam bosques fechados e abertos e possuem longas raízes para extrair águas de grandes 
profundidades. 

 
05. (IBMEC RJ) Utilizado pela primeira vez por José A. Marengo, cientista do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), o termo “Rios Voadores” é dado às correntes de ar de baixa altitude que sopram entre 
um e três quilômetros de altura, transportando umidade, gerada da região amazônica, para praticamente 
todo o Brasil. Este termo se refere aos ventos úmidos que circulam a leste dos Andes da Amazônia até o 
norte da Argentina. 

 
Sobre o fenômeno “Rios Voadores”, e considerando a dinâmica das massas de ar que atuam no Brasil, 
pode-se afirmar que: 
I. O aquecimento da água do mar cria uma corrente de ar conhecida como ventos alíseos que sopram do 

mar para o continente praticamente o ano todo. 
II. Seguindo em direção aos Andes, a corrente de ar encontra a cordilheira e não consegue atravessá-la. 

O fluxo é então refletido para o Sul. 
III. Grande parte das chuvas do Centro-Oeste, do litoral do Nordeste e litoral do Sudeste é consequência 

deste fenômeno. 
IV. A imensa cobertura vegetal da floresta pode causar redução da evaporação, ocasionando a alteração 

na atração aos ventos alíseos. 
 

De acordo com as afirmativas acima, assinale a opção correta: 
a) I e II estão corretas. 
b) II e III estão corretas. 
c) I e IV estão corretas. 
d) III e IV estão corretas. 
e) I, II e IV estão corretas. 

 
06. (IFCE) O México possui importantes reservas de petróleo e gás natural concentradas 

a) na Serra Madre Ocidental. 
b) nas planícies litorâneas do Oceano Pacífico. 
c) nas planícies litorâneas do Golfo do México. 
d) no planalto Mexicano. 
e) na península da Califórnia. 

 
 


