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1) Relevo Brasileiro

 a) Presença de Escudos cristalinos e Bacias 

Sedimentares

 b) Ausência de dobramentos modernos 
PROVA: NO BRASIL OS 

DOBRAMENTOS 

MODERNOS..... 
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2) Climas no Brasil







3) Domínios 

Morfoclimáticos



4) Bacias hidrográficas no Brasil



(PAS 2016) Assinale as alternativas corretas:

01) O fenômeno El Niño causa aquecimento anormal das águas superficiais no Oceano Pacífico. No

Brasil, a ação do El Niño acentua a seca no Nordeste e a chuva no Sul.

02) O fenômeno La Niña provoca um resfriamento das águas do Atlântico e acentua o frio e a umidade,

durante o inverno, no Centro-Sul do Brasil, causando geadas que afetam os cultivos de soja e de café

nesta região.

04) Um dos sistemas atmosféricos tropicais mais atuantes no Brasil, especialmente nas regiões Norte e

Nordeste, é denominado Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Esse sistema causa aumento das

temperaturas e das chuvas dependendo do seu deslocamento sazonal ao norte ou ao sul do Equador.

Além disso, é o responsável pela formação de nuvens espessas que provocam fortes tempestades e

acentuam o calor nas regiões tropicais.

08) As chuvas de monções, características do verão, causam inundações devastadoras, afetando milhares

de pessoas, provocando prejuízos na agricultura e na área urbana. As monções atingem as regiões do

Sudeste brasileiro, especialmente São Paulo.

16) As temperaturas no sertão semiárido do Nordeste brasileiro são sempre elevadas e com pequena

variação ao longo do ano. A curta estação das chuvas ocorre no inverno. Para o sertanejo, inverno ruim é

aquele no qual as chuvas ficam abaixo do normal. Nesse caso, sobrevém a seca e perdem-se as

plantações.

Soma:



(PAS 2012) Bacias hidrográficas constituem, em linhas gerais, as terras drenadas por um conjunto de

cursos d´água que apresentam importância geomorfológica, ambiental, econômica, social, cultural e

religiosa. Refletindo sobre esse conceito, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

01) Os recursos hídricos e sua apropriação são vistos como um problema geopolítico mundial,

particularmente no Oriente Médio.

02) A formação de um rio tem relação direta com a distribuição do lençol freático no terreno.

04) Bacias hidrográficas situadas no litoral brasileiro são menos poluídas por esgotos doméstico e

industrial do que aquelas situadas no interior do continente.

08) A bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia, em relação à bacia Amazônica, é a que mais sofre

impacto decorrente do desmatamento da floresta amazônica.

16) A bacia hidrográfica não é a melhor unidade para o manejo dos recursos naturais.
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(PAS 2010) O Brasil possui uma grande extensão territorial com uma diversidade de 

aspectos naturais. Sendo os domínios morfoclimáticos extensões de terra com 

características próprias, assinale o que for correto.

01) Os planaltos subtropicais com as depressões semiáridas e as coxilhas formam o 

domínio da araucária.

02) As terras baixas e as florestas equatoriais compreendem o domínio amazônico.

04) As depressões tropicais interiores com cerrado e matas de galeria formam o 

domínio do cerrado.

08) As depressões intermontanas e interplanálticas semiáridas originam o domínio da 

caatinga.

16) As depressões intermontanas com as terras baixas e as pradarias constituem o 

domínio dos mares de morros.
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