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Observe a imagem a seguir, que faz referência ao movimento de translação, e responda às 
questões 1 e 2. 

Reprodução/NASA 

 

Movimento de translação da Terra 
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1. Explique como o movimento da Terra apresentado na imagem interfere na formação de 
diferentes padrões climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Os movimentos terrestres, o eixo de inclinação do planeta e a sua forma interferem na circulação 
geral da atmosfera. Com base nisso, explique como a distribuição desigual da energia vinda do 
Sol na superfície terrestre interfere na circulação geral da atmosfera. 
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3. Observe a imagem a seguir, que representa um perfil topográfico do Morro da Urca, no Rio de 
Janeiro. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Perfil topográfico do Morro da Urca, Rio de Janeiro (RJ). 

Explique a importância das curvas de nível para a elaboração de um perfil como o apresentado 
na imagem. 
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4. Leia o texto a seguir, que se refere a uma importante bacia hidrográfica brasileira. 

Bacia do Paraguai 

O rio Paraguai nasce na Chapada dos Parecis, no Mato Grosso. Ao longo do 

seu percurso rumo ao sul, recebe vários afluentes importantes como o Cuiabá, o São 

Lourenço, o Taquari, o Miranda e o Negro. Sua bacia hidrográfica abrange uma área 

de 1.095.000 km², sendo 33% no Brasil – Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – e o 

restante na Argentina, Bolívia e Paraguai. 

BRASIL. Rios e bacias do Brasil formam uma das maiores redes fluviais do mundo. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/editoria/meio-ambiente/2009/10/rios-e-bacias-do-brasil-formam-uma- 

das-maiores-redes-fluviais-do-mundo>. Acesso em: 2 set. 2018. 

Com base na leitura do texto e em seus conhecimentos, explique a importância da preservação 
das nascentes para a manutenção dos rios. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Leia o texto a seguir, que revela os padrões climáticos ideais para a produção da fruta manga. 

Temperatura do ar 

De maneira geral, não havendo excesso de precipitação pluvial, quanto mais 

elevada for a temperatura da região, dentro dos limites críticos de cultivo, maior será 

a concentração de açúcares e menor a acidez nos frutos, favorecendo a qualidade. 

LIMA FILHO, José Moacir; TEIXEIRA, Antonio Heriberto de C. Temperatura do ar. Agência de Informação Embrapa. Disponível em: 

<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia22/AG01/arvore/AG01_79_24112005115223.html>. Acesso em: 2 set. 2018. 

Com base na leitura do texto e em seus conhecimentos, explique como acontece a relação entre 
a planta e o clima. 
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6. Leia a notícia a seguir, que trata do efeito estufa. 

Emissão de gases do efeito estufa sobe 3,5% no país 

De acordo com o Sistema de Estimativa de Emissão de Gases de Efeito Estufa 

(SEEG), o país emitiu 1,927 bilhão de tonelada de CO2 no ano passado, contra 1,861 

bilhão de toneladas em 2014.  

O desmatamento foi, segundo o estudo, o principal responsável pelo aumento, 

o que contrariou a tendência de queda no lançamento de poluentes, esperada em um 

ano de recessão, com retração de 3,8% do Produto Interno Bruto (PIB). 

MELLO, Daniel. Emissão de gases do efeito estufa sobe 3,5% no país. Agência Brasil, 26 out. 2016. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-10/emissoes-de-gases-estufa-crescem-35-no-brasil-desmatamento-e-

responsavel>. Acesso em: 2 set. 2018. 

O texto apresenta o desmatamento como o principal responsável pelo aumento da emissão de 
gases do efeito estufa. Com base na leitura e em seus conhecimentos, indique três outras 
atividades humanas que aumentam a emissão desses gases. 

 

 

 

 

 

7. Leia o texto a seguir, que apresenta a classificação das fontes de poluição do ar: 

As fontes que provocam a poluição do ar são divididas em três principais: as 

fixas, que são as indústrias e os aterros; móveis, que têm origem em meios de transporte 

em geral; e as agrossilvipastoris, como a agricultura, queimadas e o desmatamento. 

BRASIL. Programa Nacional de Controle de Qualidade do Ar estabelece metas para a área. 11 abr. 2012. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/editoria/meio-ambiente/2012/04/programa-nacional-de-controle- 

de-qualidade-do-ar-estabelece-metas-para-area>. Acesso em: 2 set. 2018. 

Com base na leitura e em seus conhecimentos, explique quais são as consequências ambientais e 
sociais do tipo de poluição citado no texto. 
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8. Leia o texto a seguir, que indica algumas características de uma importante cobertura vegetal 
brasileira. 

Cerrado: Em Minas Gerais, predomina a vegetação de Cerrado, que aparece 

em cerca de 50% do Estado, especialmente nas bacias dos rios São Francisco e 

Jequitinhonha. As estações seca e chuvosa são bem definidas. A vegetação compõe-

se de gramíneas, arbustos e árvores.  

MINAS GERAIS. Clima, vegetação e relevo. 13 jan. 2017. Disponível em: 

<http://mg.gov.br/conteudo/conheca-minas/geografia/clima-vegetacao-e-relevo>. Acesso em: 2 set. 2018. 

Sobre as características desse bioma, é correto afirmar que o Cerrado: 

a) apresenta tronco reto em sua vegetação. 

b) conta com a maioria das árvores em grande porte. 

c) é conhecido como a Savana brasileira. 

d) tem como solo predominante o permafrost. 

 

9. Leia o texto a seguir, que faz referência a uma técnica utilizada na agricultura. 

Conceitualmente a rotação de culturas consiste em alternar espécies vegetais 

no decorrer do tempo, numa mesma área agrícola, numa sequência planejada de 

cultivo de diferentes culturas, preferencialmente com sistemas de raízes diferentes 

entre si, como por exemplo, gramíneas e leguminosas, no inverno ou no verão [...]. 

AGEITEC – Agência Embrapa de Informação Tecnológica. Conceitos e benefícios da rotação de cultura. 

Disponível em: <http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/soja/arvore/CONT000fuv8p84w02wx5eo0c9slraiowshib.html>. 

Acesso em: 2 set. 2018. 

A rotação de culturas é uma técnica que tem como objetivo: 

a) favorecer a recuperação dos nutrientes do solo. 

b) aprimorar o uso intensivo do solo pela agricultura. 

c) incentivar a utilização de agrotóxicos. 

d) promover o desenvolvimento de transgênicos. 
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10. Leia o texto a seguir e, depois, analise as afirmativas: 

Viagens que podem durar horas, dias ou até semanas. Na Amazônia, rios são 

estradas que ligam as principais cidades. No lugar de terra e asfalto, águas dos mais 

de sete mil rios da Bacia Amazônica. Juntos, eles somam mais de 25 mil quilômetros 

de vias navegáveis. Em vez de caminhões, cargueiros e balsas trafegam pelas vias. 

TV BRASIL. Amazônia, estrada de rios. 18 mar. 2015. Disponível em: 

<http://tvbrasil.ebc.com.br/novaamazonia/episodio/amazonia-estrada-de-rios>. Acesso em: 2 set. 2018. 

I.  Os rios na Amazônia funcionam como canais de escoamento de produtos. 

II.  A região da bacia apresenta um grande potencial hidrelétrico. 

III. A bacia Amazônica pertence exclusivamente ao Brasil.  

IV.  Os rios da bacia são utilizados no abastecimento das comunidades. 

V.  As nascentes da bacia hidrográfica estão no estado da Amazônia. 

É correto o que se afirma em: 

a) I, II e III. 

b) I, II e IV. 

c) I, III e V. 

d) II, IV e V. 


