
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professora Sueli 
 
01. (UNIUBE MG) As áreas destacadas no mapa caracterizam-se por apresentar as seguintes características: 

formação geológica recente, 

 
a) baixas altitudes e grande estabilidade tectônica. 
b) baixas altitudes e pequena instabilidade tectônica. 
c) altas altitudes e grande instabilidade tectônica. 
d) altas altitudes e grande estabilidade tectônica. 
e) médias altitudes e pequenas instabilidade tectônica. 

 
02. (Mackenzie SP) Na área assinalada no mapa com o número 1, verifica-se a interação entre duas placas 

tectônicas onde: 

 
a) ocorre o movimento tangencial, responsável pela formação de cadeia montanhosa. 
b) as mesmas estão em movimento divergente, resultando em frequentes terremotos. 
c) ocorrem movimentos convergentes, responsáveis pela origem de uma cadeia montanhosa. 
d) as mesmas encontram-se em estado de repouso. 
e) ocorrem movimentos tangenciais responsáveis pela instabilidade tectônica da área. 
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03. (Mackenzie SP) Do ponto de vista geológico, a parte centro-oriental do mapa pode ser caracterizada por: 

 
 
a) áreas que se encontram dentro das faixas tectônicas ativas. 
b) áreas que apresentam embasamento geológico bastante instável. 
c) áreas que se encontram fora das faixas tectônicas ativas. 
d) áreas que estão sujeitas a intenso processo de tectonismo no presente. 
e) áreas que são ocupadas por dobramentos modernos originados do entrechoque de placas. 

 
04. (UFPI) A tundra é um bioma terrestre que se desenvolve em áreas de altas latitudes. Entre suas principais 

características geográficas está correto afirmar que: 
a) possui um clima temperado e sua vegetação é composta por árvores de grande porte, como pinheiros 

e sequoias. 
b) Apresenta um clima frio com arbustos invernos e é desprovida de árvores exibindo apenas plantas 

herbáceas e pequenos arbustos. 
c) Desenvolve-se em áreas intertropicais e apresenta uma vegetação caducifólia e espinhenta. 
d) Estende-se ao longo da região mediterrânea, tendo uma vegetação latifoliada e de grande porte. 
e) É típica de clima equatorial, sendo uma variável de floresta latifoliada presente nas altas montanhas. 

 
05. (FUVEST SP) A tundra e a taiga desenvolvem-se em zonas de alta latitude e, caracteristicamente, nas 

proximidades dos círculos polares. Descreva a tundra, a taiga. 
 
06. (UEPB) “Se você cruzasse, a pé, o Alasca e o Canadá, a Escandinávia e a Sibéria, estaria sempre na 

mesma floresta’, diz o ativista Dom Sullivan.” 

 
Esta Floresta descrita, que representa 1/3 das matas existentes na terra e está representada no 
cartograma, é: 
a) A floresta Galeria  
b) A floresta Tropical  
c) A floresta Temperada 
d) A floresta Amazônica 
e) A floresta Boreal 

 
 


