
 

ROTEIRO DE ESTUDOS E EXERCÍCIOS PARA RECUPERAÇÃO EM GEOGRAFIA – ALESSANDRA  

Conteúdos: 

 Páginas 176 a 196 – Anglo 2. 

 Páginas 170 a 186 – Anglo 3. 

 

Questão 1- Considere as frases abaixo: 

I. Fará muito calor hoje em São Paulo. Em Goiânia, as temperaturas serão mais amenas. 

II. As temperaturas em todo o mundo estão cada vez maiores e vêm causando preocupações entre os cientistas. 

III. Costuma chover muito em Salvador nessa época do ano, é melhor estarmos preparados! 

IV. Li no jornal que essa semana será chuvosa em Belém. 

Com base nas afirmações acima, é possível afirmar que: 

a) Todas fazem referência ao clima 

b) I, II e III fazem referência ao clima e IV faz referência ao tempo. 

c) II e III fazem referência ao clima e I e IV fazem referência ao tempo. 

d) II faz referência ao clima e I, III e IV fazem referência ao tempo. 

e) I, II, III e IV fazem referência ao tempo. 

 

Questão 2- Assinale a alternativa correta. 

a) O clima pode mudar várias vezes ao dia. 

b) A previsão do tempo é feita pelos meteorologistas, que não precisam usar os dados dos equipamentos 

meteorológicos para prever o tempo. 

c) Para que possamos definir o clima de uma região faz-se necessária a observação constante das características 

das condições atmosféricas dessa região, num longo espaço de tempo, cerca de 30 anos. 

d) O tempo atmosférico é estável, ou seja, nunca muda. 

e) O tempo atmosférico corresponde às condições permanentes da atmosfera. 

 

Questão 3- Clima é a sucessão habitual dos estados do tempo meteorológico. A grande variação climática no planeta 

é resultante da interação dos fatores climáticos, que são os responsáveis pela grande heterogeneidade climática da 

Terra e estão diretamente relacionados com a geografia de cada porção da superfície terrestre.  

Em qual das alternativas a seguir há APENAS fatores climáticos, isto é, aqueles que contribuem para determinar as 

condições climáticas de uma região do globo? 

a) Correntes marítimas, temperatura do ar, umidade relativa do ar e grau geotérmico. 

b) Temperatura do ar, pressão, altitude, hidrografia e massas de ar. 

c) Hidrografia, correntes marítimas, latitude e relevo. 

d) Altitude, massas de ar, maritimidade e latitude. 

e) Temperatura do ar, umidade relativa do ar, insolação e grau geotérmico. 

 
 



Questão 4- Assinale “C” para os exemplos de clima e “T” para os exemplos de tempo. 

(     )  Hoje o céu amanheceu nublado. 

(     )  O inverno da região Centro-Oeste é seco. 

(     )  Como está quente agora! 

(     )  Em dezembro sempre neva no norte da Europa. 

A opção que indica a sequencia correta é: 

a) T C T C 

b) C C T  T  

c) T C C T  

d) C C T C 

e) C T C T 

 

 

Questão 5- Existem duas formas principais de se abordar o quantitativo populacional em um espaço. De um lado 

temos as taxas de __________________, que representam o número de habitantes por quilômetro quadrado; de 

outro, temos as taxas de __________________, que estão relacionais ao número de habitantes independente do 

tamanho do território. 

A alternativa que completa corretamente as lacunas acima é: 

a) densidade demográfica e superpovoamento 

b) crescimento vegetativo e população absoluta 

c) população local e população geral 

d) densidade demográfica e população absoluta 

e) crescimento vegetativo e população geral. 

 

 

Questão 6 - Explique por que o Brasil é considerado um país populoso e pouco povoado. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 
Questão 7- Que fatores justificam a desigual distribuição da população brasileira? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Questão 8 - Analise o gráfico e responda: 

 

Com base nas informações das últimas décadas representadas no gráfico, o que se pode concluir sobre a tendência 

de distribuição da população brasileira?  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Questão 9- Observe a previsão e responda: 

 

 

 

 

a. Qual a maior temperatura registrada? 

_________________________________________ 

 

b. Em que cidade foi registrada esta temperatura? 

_________________________________________ 

 
 

 

Questão 10- Cite o nome de dois importantes fenômenos atmosféricos que podem influenciar o clima no planeta. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 


