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GEOGRAFIA – 3º Ano 

 

01) O tempo é o estado momentâneo da atmosfera e o clima é a variação do tempo de um 

determinado lugar. Leia abaixo e escreva se a afirmativa é sobre o tempo ou clima.  

a) _____________ São Paulo tem inverno chuvoso.  

b) _____________ Manaus tem hoje dia ensolarado. 

c) _____________ Porto Alegre tem previsão de tormentas fortes para a madrugada. 

d) _____________ Pelotas possui o inverno chuvoso. 

e) ____________ Curitiba amanheceu com céu nublado, com grandes possibilidades de chuvas 

esparsas. 

 

02 (UNIFESP) Clima corresponde à sequência cíclica das variações das condições atmosféricas, no 

decorrer do ano. É essa sequência que nos permite afirmar o tipo climático de alguma região. Por 

influência de alguns fatores, o clima não é o mesmo em todo o planeta. Responda as questões 

abaixo. 

a) Quais são os elementos que compõem o clima? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

b) Quais os principais fatores modificadores do clima? (Mínimo quatro) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

03) A continentalidade e maritimidade são dois fatores que influenciam no clima. Explique a 

influência desses fatores climáticos no clima brasileiro citando uma cidade ou região que sofre 

influência deles. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

04) Na figura abaixo, indicados pelos algarismos romanos III, II e I, estão representados os três 

tipos de precipitações pluviais. Identifique os tipos de chuvas indicados na figura abaixo: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



I - ____________________________________________________ 

II - ____________________________________________________ 

III - ____________________________________________________ 

 

 

05) (PUC RS) Em 2017, o IBGE apresentou uma estimativa a partir do Censo de 2010 segundo a 

qual a população brasileira atingiu a marca de 207.660.000 habitantes. Apesar de apresentar 

crescimento constante, o ritmo do incremento populacional do País vem diminuindo ano a ano. O 

gráfico abaixo mostra os dados relativos ao crescimento demográfico brasileiro de 1940 a 2010. 

   

 
 

A partir do gráfico, afirma-se: 

 

I. O Brasil apresenta crescimento populacional constante, sendo o pós-Segunda Guerra Mundial 

(1946-1964) o período de maior aceleração, motivada pela política de atração de imigrantes 

promovida pelo Estado brasileiro. 

II. Em 2010, atingimos a marca de 190,7 milhões de habitantes, indicando o risco que o País corre 

com a possibilidade de se tornar superpopuloso no médio prazo. 

III. A desaceleração do crescimento populacional identificada na última década é resultado da 

diminuição da taxa de fecundidade, sem que haja, no País, uma política nacional de controle de 

natalidade. 

IV. A desaceleração do crescimento demográfico, associada a fatores como o aumento da 

longevidade, tem levado ao envelhecimento da população brasileira pela queda do percentual de 

jovens no total de habitantes do País. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas 

 

a) II e IV. 

b) III e IV. 

c) I, II e III. 

d) I, III e IV. 

 

06) (UFRGS) O relatório da Organização das Nações Unidas (ONU, 2015) afirma que a população 

mundial deverá chegar aos 9,7 bilhões em 2050. 
Fonte: ONU projeta que população mundial  

chegue aos 8,5 bilhões em 2030. Disponível em:  <http://www.unric.org/pt/actualidade/31919- onu 

-projeta-que-populacao-mundial-chegue-aos- 85 -mil-milhoes-em-2030>. Acesso em: 30 ago. 2017. 

 



Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes afirmações sobre o crescimento da 

população mundial. 

 

(   )As altas taxas de fertilidade e o aumento da esperança de vida ao nascer influenciam no 

crescimento da população mundial projetado. 

(   )O crescimento da população mundial projetado está relacionado ao aumento do controle de 

natalidade. 

(   )O crescimento da população mundial projetado está ligado ao índice de crescimento natural, o 

qual relaciona apenas taxa de mortalidade e migrações. 

(   )O crescimento da população mundial projetado está relacionado somente ao aumento das 

migrações. 

 

A sequência correta do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 

a) F – V – V – V. 

b) F – V – V – F. 

c) V – V – F – F. 

d) V – F – F – F. 

e) V – F – F – V. 

 

 

07)  Explique a dinâmica da DIT. 

 

08) Apresente características da chamada “antiga ordem mundial” ou “ordem bipolar”. 

 

09) Explique por que foi usado o termo “cortina de ferro”. 

 

10) Apresente características do período pós Guerra Fria. 

 

11) Caracterize o processo de globalização pela perspectiva econômica. 

 

12) Caracterize o processo de globalização pela perspectiva sociocultural. 

 


