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SEMANA 1 – CONTENÇÃO COVID-19 
MATERIAL EXTRA FÍSICA, MATEMÁTICA E GEOGRAFIA 

DATA: 19/03/2020 
 

 
FÍSICA 
 

1. (G1 - cps)  Um escritório utiliza uma fragmentadora de papéis, que corta em tiras muito finas documentos cujo conteúdo não 
se deseja tornar público. 
 
Suponha que a fragmentadora desse escritório só aceite uma folha por vez, sendo capaz de fazer sua função a uma velocidade 
de 3 metros por minuto. Sendo assim, para que um documento com 25  folhas seja fragmentado, levando em consideração que 

cada folha desse documento tem comprimento de 30 cm,  o tempo mínimo para realizar a completa fragmentação desse 

documento é de  
a) 1min 40 s.     
b) 2 min 20 s.     
c) 2 min 30 s.     
d) 3 min 50 s.     

e) 3 min 40 s.     

  
2. (G1 - ifsul)  Uma partícula realizou um movimento unidimensional ao longo de um eixo ox  e o comportamento da sua 

posição x,  em função do tempo t,  foi representado em um gráfico, ilustrado na figura a seguir.  

 

 
 
Analise as seguintes afirmativas referentes ao movimento realizado por essa partícula:  
 

I. Entre os instantes 3 s  e 6 s,  a partícula realizou um movimento uniforme.  

II. Entre os instantes 0 s  e 3 s,  a partícula realizou um movimento acelerado.  

III. Entre os instantes 3 s  e 6 s,  a partícula estava em repouso.  

IV. No instante 8 s,  a partícula estava na origem do eixo x.  

 
Estão corretas apenas as afirmativas   
a) I e II.     
b) I e IV.     
c) II e III.     
d) III e IV.     
  
3. (Ufpr)  A utilização de receptores GPS é cada vez mais frequente em veículos. O princípio de funcionamento desse 
instrumento é baseado no intervalo de tempo de propagação de sinais, por meio de ondas eletromagnéticas, desde os satélites 

até os receptores GPS. Considerando a velocidade de propagação da onda eletromagnética como sendo de 300.000 km s  e 

que, em determinado instante, um dos satélites encontra-se a 30.000 km  de distância do receptor, qual é o tempo de 

propagação da onda eletromagnética emitida por esse satélite GPS até o receptor?   
a) 10 s.     
b) 1s.     
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c) 0,1s.     
d) 0,01s.     
e) 1ms.     

  
4. (Ufjf-pism 1)  Recentemente foi divulgado pela revista norte-americana Nature a descoberta de um planeta potencialmente 
habitável (ou com capacidade de abrigar vida) na órbita de Próxima Centauri, a estrela mais próxima do nosso sistema solar. 

Chamado de Próxima-b, o nosso vizinho está a “apenas” 4,0  anos-luz de distância e é considerada a menor distância entre a 

Terra e um exoplaneta. 
 
Considerando que a sonda espacial Helios B (desenvolvida para estudar os processos solares e que atinge uma velocidade 

máxima recorde de aproximadamente 250.000 km h)  fosse enviada a esse exoplaneta, numa tentativa de encontrar vida, qual 

a ordem de grandeza, em anos, dessa viagem? 
 

Considere que o movimento da sonda é retilíneo uniforme, que 131ano-luz 1 10 km=   e que 1  ano terrestre tenha exatos 

365  dias. 

 
Fonte: adaptado de http://www.newsjs.com – redação olhardigital.uol.com.br. Acesso em 01/09/2016.  

a) 010  anos.    

b) 110  anos.    

c) 210  anos.    

d) 310  anos.    

e) 410  anos.    
  
5. (Feevale)  Atualmente, a luz, na fibra óptica utilizada nas redes de internet, viaja a uma velocidade de aproximadamente 

1200.000 km s .−  Suponha que você digite uma informação no seu computador e que ela deva chegar a um servidor que está 

localizado a 400 km  de sua casa. 

 
O tempo aproximado, em milissegundos, para essa informação chegar ao servidor será  
a) 2     
b) 20     
c) 200     
d) 0,5     
e) 5     
  
6. (Uefs)  Dois carros, A  e B,  entram simultaneamente em um túnel retilíneo. Sabe-se que o carro A  atravessa todo o túnel 

em movimento uniforme, com velocidade de 20 m s,  e que o carro B  entra no túnel com velocidade de 10 m s  e o atravessa 

em movimento uniformemente acelerado. 
 

 
 

Desprezando as dimensões dos carros e sabendo que eles saem juntos do túnel 40 s  após terem entrado, a velocidade do 

carro B  no instante em que ele sai do túnel é de  
a) 22 m s.     
b) 24 m s.     
c) 26 m s.     

d) 28 m s.     
e) 30 m s.     
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7. (Uece)  Considere que um vagão de metrô sofre uma aceleração de 25 m s  durante a partida. Assuma que a aceleração da 

gravidade é 210 m s .  Assim, é correto afirmar que, durante esse regime de deslocamento, a cada segundo, a velocidade (em 

m s)  aumenta  

a) 5.     
b) 10.     
c) 50.     
d) 2.     
  
8. (Ufjf-pism 1)  Uma pequena aeronave não tripulada, de aproximadamente dois metros de comprimento, chamada X-43A, foi a 
primeira aeronave hipersônica que utilizou com sucesso um sistema de propulsão por foguete chamado Scramjet. Ao contrário 
de foguetes, que devem carregar tanto o combustível quanto o comburente, os Scramjets transportam apenas combustível e 
utilizam como comburente o oxigênio da atmosfera. Isso reduz o peso, aumentando sua eficiência. Assim, durante os testes, o X-

43A, partindo do repouso, conseguiu atingir incríveis 12.150 km h  (3.375 m s)  durante os dez primeiros segundos de voo. 

 
Fonte: adaptado de http://www.tecmundo.com.br/veiculos/13811-os-10-objetosmais- 

velozes-construidos-pelo-homem.htm.  
Acesso em 01/09/2016. 

 
 
Com base nessa notícia, e considerando que a aceleração da aeronave permaneceu constante durante todo o teste, podemos 
dizer que o X-43A percorreu uma distância de:  
a) 16,875 km.     
b) 33,730 km.     
c) 242,850 km.     

d) 3.337,0 km.     

e) 12.446,0 km.     

  
9. (Upf)  Um vaso de cerâmica cai da janela de um prédio, a qual está a uma distância de 31m  do solo. Sobre esse solo, está um 

colchão de 1m de altura. Após atingir o colchão, o vaso penetra 0,5 m  nesse objeto. Nessas condições e desprezando a 

resistência do ar durante a queda livre, a desaceleração do vaso, em 2
m s ,  depois de atingir o colchão é de, aproximadamente 

(Adote: 2
g 10m s )=   

a) 600     
b) 300     
c) 15     
d) 150     
e) 30     
  
10. (Mackenzie)  Nos testes realizados em um novo veículo, observou-se que ele percorre 100 m  em 5 s,  a partir do repouso. A 

aceleração do veículo é constante nesse intervalo de tempo e igual a  

a) 22 m s     

b) 24 m s     

c) 26 m s     

d) 28 m s     

e) 210 m s     

  

11. (G1 - cftmg)  Deixa-se uma bola cair e ela desce com uma aceleração de 210 m s .  

 
Se a mesma bola é jogada para cima, na vertical, no instante em que ela atinge a máxima altura, a sua aceleração é  
a) zero.    

b) igual a 210 m s .     

c) maior que 210 m s .     
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d) menor que 210 m s .     

  
12. (G1 - cftmg)  Um objeto é lançado para baixo, na vertical, do alto de um prédio de 15 m  de altura em relação ao solo. 

Desprezando-se a resistência do ar e sabendo-se que ele chega ao solo com uma velocidade de 20 m / s,  a velocidade de 

lançamento, em m / s,  é dada por  
a) 10.     
b) 15.     
c) 20.     
d) 25.     
  
13. (Mackenzie)  Vários corpos idênticos são abandonados de uma altura de 7,20m  em relação ao solo, em intervalos de 

tempos iguais. Quando o primeiro corpo atingir o solo, o quinto corpo inicia seu movimento de queda livre. Desprezando a 

resistência do ar e adotando a aceleração da gravidade 2g 10,0 m / s ,=  a velocidade do segundo corpo nessas condições é  

a) 10,0 m / s     
b) 6,0 m / s     
c) 3,0 m / s     

d) 9,0 m / s     

e) 12,0 m / s     

  
14. (Ufsm)  A castanha-do-pará (Bertholletia excelsa) é fonte de alimentação e renda das populações tradicionais da Amazônia. 
Sua coleta é realizada por extrativistas que percorrem quilômetros de trilhas nas matas, durante o período das chuvas 

amazônicas. A castanheira é uma das maiores árvores da floresta, atingindo facilmente a altura de 50m.  O fruto da castanheira, 

um ouriço, tem cerca de 1kg  e contém, em média, 16  sementes. Baseando-se nesses dados e considerando o valor padrão da 

aceleração da gravidade 29,81m / s ,  pode-se estimar que a velocidade com que o ouriço atinge o solo, ao cair do alto de uma 

castanheira, é de, em m / s,  aproximadamente,  

a) 5,2.     
b) 10,1.     
c) 20,4.     
d) 31,3.     
e) 98,1.     
  
15. (G1 - ifce)  Uma esfera de dimensões desprezíveis é largada, a partir do repouso, de uma altura igual a 80 m do solo 
considerado horizontal e plano. Desprezando-se a resistência do ar e considerando-se a aceleração da gravidade constante e 

igual a 
210 m / s , é correto afirmar-se que a distância percorrida pela esfera, no último segundo de queda, vale  

a) 20 m.    
b) 35 m.    
c) 40 m.    
d) 45 m.    
e) 55 m.    
  
16. (Ufpr)  Cecília e Rita querem descobrir a altura de um mirante em relação ao nível do mar. Para isso, lembram-se de suas 
aulas de física básica e resolvem soltar uma moeda do alto do mirante e cronometrar o tempo de queda até a água do mar. 
Cecília solta a moeda e Rita lá embaixo cronometra 6 s. Considerando-se g = 10 m/s2, é correto afirmar que a altura desse 
mirante será de aproximadamente:  
a) 180 m.    
b) 150 m.    
c) 30 m.    
d) 80 m.    
e) 100 m.    
  
17. (Espcex (Aman))  Uma esfera é lançada com velocidade horizontal constante de módulo v=5 m/s da borda de uma mesa 
horizontal. Ela atinge o solo num ponto situado a 5 m do pé da mesa conforme o desenho abaixo.  
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Desprezando a resistência do ar, o módulo da velocidade com que a esfera atinge o solo é de:  
 
Dado: Aceleração da gravidade: g=10 m/s2   
a) 4 m / s     
b) 5 m / s     

c) 5 2 m / s     

d) 6 2 m / s     

e) 5 5 m / s     

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Um trem em alta velocidade desloca-se ao longo de um trecho retilíneo a uma velocidade constante de 108 km/h. Um 
passageiro em repouso arremessa horizontalmente ao piso do vagão, de uma altura de 1 m, na mesma direção e sentido do 
deslocamento do trem, uma bola de borracha que atinge esse piso a uma distância de 5 m do ponto de arremesso.   

 
 
18. (Uerj)  Se a bola fosse arremessada na mesma direção, mas em sentido oposto ao do deslocamento do trem, a distância, em 
metros, entre o ponto em que a bola atinge o piso e o ponto de arremesso seria igual a:  
a) 0    
b) 5    
c) 10    
d) 15    
  
19. (Uerj)  Um avião sobrevoa, com velocidade constante, uma área devastada, no sentido sul-norte, em relação a um 

determinado observador. 

A figura a seguir ilustra como esse observador, em repouso, no solo, vê o avião. 

Quatro pequenas caixas idênticas de remédios são largadas de um compartimento da base do avião, uma a uma, a pequenos 

intervalos regulares. Nessas circunstâncias, os efeitos do ar praticamente não interferem no movimento das caixas. 

O observador tira uma fotografia, logo após o início da queda da quarta caixa e antes de a primeira atingir o solo. 

A ilustração mais adequada dessa fotografia é apresentada em: 

 

  

a)     

b)     
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c)     

d)     
  
20. (Pucrj)  Uma bola é lançada com velocidade horizontal de 2,5 m / s  do alto de um edifício e alcança o solo a 5,0 m  da base 

do mesmo. 
Despreze efeitos de resistência do ar e indique, em metros, a altura do edifício. 
 

Considere: 2g 10 m / s=   

a) 10     
b) 2,0     
c) 7,5     
d) 20     
e) 12,5     

 
 
MATEMÁTICA 
 
 

1. (G1 - ifpe)  Analise a figura a seguir e responda o que é solicitado.  
 

 
 
Um avião está voando paralelamente ao solo conforme demonstrado na figura. Marcelinho, cuja distância dos olhos até o solo é 

de 1,5 m,  avista o avião com um ângulo de visão de 30 .  Nesse momento, a distância do avião ao solo é igual a  

a) 6,5 3 m.     
b) 5 m.     

c) 5 3.     
d) 6,5 m.     

e) 11,5 m.     

  
2. (G1 - cftmg)  Seja a função real definida por f(x) 2 2 sen (x),= +  no intervalo 0 x 2 .π   O ponto de mínimo de f(x),  nesse 

intervalo, tem coordenadas  

a) , 0 .
2

π 
 
 

    

b) , 2 .
2

π 
− 

 
    

c) 
3

, 2 .
2

π 
− 

 
    

d) 
3

, 0 .
2

π 
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3. (Insper)  Em estudo divulgado recentemente na The Optical Society of America, pesquisadores da Tong University revelaram 
uma forma de transmitir dados de comunicação de forma segura utilizando as águas dos mares como meio de transporte das 
informações. No artigo, os cientistas apresentam o seguinte gráfico como parte dos resultados. 
 

 
 
 
Uma função trigonométrica que modela razoavelmente bem a curva indicada por A no gráfico do artigo, com x  em graus e y  

em “coincidências em 1s",  é  

a) y 22.000 cos (x).= +     
b) y 22.000 10.000 cos (2x).= +     
c) y 22.000 sen (4x).= +     
d) y 11.000 sen (2x).= +     
e) y 11.000 10.000 sen (4x).= +     

  
4. (G1 - ifal)  Determine o valor da expressão: 
 
y cos ( 3) tg ( 4) sen ( 6).π π π= − +   

a) 2.−     
b) 1.−     
c) 0.     
d) 1.     
e) 2.     
  

5. (Uece)  Seja f : →  definida por 
3

f(x) .
2 sen x

=
+

 Se M  e m  são respectivamente os valores máximo e mínimo que a 

função f  assume, o valor do produto M m  é  
a) 2,0.     
b) 3,5.     
c) 3,0.     
d) 1,5.     
  
6. (Imed)  A atração gravitacional que existe entre a Terra e a Lua provoca, entre outros fenômenos, o da chamada maré 
astronômica, que se caracteriza pelo periódico aumento e diminuição do nível do mar. Medindo e tabulando essas variações, os 
estudiosos do assunto podem descrever matematicamente o comportamento do nível do mar em determinado local por meio 
de uma função. 
 
A fórmula a seguir corresponde a medições feitas na cidade de Boston, no dia 10 de fevereiro de 1990. 
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h(t) 1,5 1,4 cos t
6

π 
= +   

 
 

 

Nessa função, h(t)  (em metros) corresponde à altura do nível do mar, e t,  ao tempo transcorrido desde a meia-noite (em 

horas). Com base nessas informações, quantas horas se passaram desde o início da medição até que o nível do mar tenha 

atingido 2,2  metros pela primeira vez?  

a) 2  horas    
b) 3  horas    
c) 4  horas    
d) 5  horas    
e) 6  horas    
  
7. (Unicamp)  Considere que o quadrado ABCD,  representado na figura abaixo, tem lados de comprimento de 1cm,  e que C  

é o ponto médio do segmento AE.  Consequentemente, a distância entre os pontos D  e E  será igual a 
 

  
a) 3 cm.     
b) 2 cm.     

c) 5 cm.     

d) 6 cm.     

  
8. (Enem (Libras))  A famosa Torre de Pisa, localizada na Itália, assim como muitos outros prédios, por motivos adversos, sofrem 
inclinações durante ou após suas construções. 
Um prédio, quando construído, dispunha-se verticalmente e tinha 60  metros de altura. Ele sofreu uma inclinação de um ângulo 

,α  e a projeção ortogonal de sua fachada lateral sobre o solo tem largura medindo 1,80  metro, conforme mostra a figura. 

 

 
 
O valor do ângulo de inclinação pode ser determinado fazendo-se o uso de uma tabela como a apresentada. 
 

Ângulo α  

(Grau) 
Seno 
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0,0  0,0  

1,0  0,017  

1,5  0,026  

1,8  0,031 

2,0  0,034  

3,0  0,052  

 
Uma estimativa para o ângulo de inclinação ,α  quando dado em grau, é tal que  

a) 0 1,0α      
b) 1,0 1,5α      
c) 1,5 1,8α      
d) 1,8 2,0α      
e) 2,0 3,0α      
  
9. (Upf)  Considere o triângulo ABC  representado na figura. 

 

 
 
Sabe-se que: 

AB 8

ˆACB 30

=

= 
 

 

Qual das expressões seguintes representa BC,  em função de ?α   
a) 16senα     
b) 8senα     

c) 4 3 senα     
d) 16cosα     
e) 4cosα     
  
10. (Pucrs)  A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. Ela atinge o valor máximo (pressão 
sistólica) quando os ventrículos se contraem, e o valor mínimo (pressão diastólica) quando eles estão em repouso. Suponhamos 

que a variação da pressão arterial (em mmHg)  de um cidadão portoalegrense em função do tempo (em segundos) é dada por 

8
P(t) 100 20 cos t .

3

π 
= −   

 
 Diante disso, os valores da pressão diastólica e sistólica, em mmHg,  são iguais, 

respectivamente, a  
a) 60  e 100     
b) 60  e 120     
c) 80  e 120     
d) 80  e 130     
e) 90  e 120     
  
11. (Espm)  Em uma classe há 25  alunos. Podemos afirmar, com certeza, que:  
a) Algum aluno faz aniversário em janeiro.    
b) Em algum mês haverá 4  aniversários.    
c) Pelo menos 3  alunos fazem aniversário no mesmo mês.    
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d) Pelo menos 2  alunos aniversariam em dezembro.     
e) No máximo 4  alunos fazem aniversário em um mesmo mês.    
  
12. (G1 - ifba)  De acordo com o DETRAN de uma certa cidade, ainda estão disponíveis os prefixos de placa de automóveis com 
três letras, conforme modelo a seguir: 
 

M   

 
Se estiverem disponíveis para o 2º espaço as letras X, Y e Z, e para o 3º espaço as letras letras A, B, C, D, E, F, G e H, então o 
número de prefixos disponíveis para emplacamento é:  
a) 18    
b) 24    
c) 28    
d) 36    
e) 60    
  
13. (Uepa)  Um jovem descobriu que o aplicativo de seu celular edita fotos, possibilitando diversas formas de composição, 
dentre elas, aplicar texturas, aplicar molduras e mudar a cor da foto. Considerando que esse aplicativo dispõe de 5 modelos de 
texturas, 6 tipos de molduras e 4 possibilidades de mudar a cor da foto, o número de maneiras que esse jovem pode fazer uma 
composição com 4 fotos distintas, utilizando apenas os recursos citados, para publicá-las nas redes sociais, conforme ilustração 
abaixo, é: 
 

  
a) 424 120 .     

b) 4120 .     
c) 24 120.     
d) 4 120.     
e) 120.     
  
14. (Enem)  O diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que 
existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos; um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos 
da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o 
objeto foi escondido. 
Todos os alunos decidiram participar. A cada vez um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre 
distintas das anteriores, e um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele 
é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada.  
O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há   
a) 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.    
b) 20 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.    
c) 119 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.    
d) 260 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.    
e) 270 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.    
  
15. (Pucrj)  Seja A o conjunto dos números inteiros positivos com três algarismos. Seja B o subconjunto de A dos números 
ímpares com três algarismos distintos. Quantos elementos tem o conjunto B?  
a) 125    
b) 168    
c) 320    
d) 360    
e) 900    
  
16. (Unigranrio - Medicina)  Quantos são os anagramas da palavra VESTIBULAR, em que as consoantes aparecem juntas, mas em 
qualquer ordem?  
a) 120     
b) 720     
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c) 17.280     
d) 34.560     
e) 86.400     
  
17. (Feevale)  Considerando a ordem crescente dos números com cinco algarismos distintos que podemos formar com os 

algarismos 3, 5, 6, 7  e 8,  em qual posição está o número 57.638?   

a) 33ª posição.     
b) 38ª posição.     
c) 39ª posição.     
d) 40ª posição.     
e) 41ª posição.     
  
18. (Pucrj)  Seja n  a quantidade de anagramas da palavra FILOSOFIA que possuem todas as vogais juntas. 
 
Temos que n  vale:  
a) 1.800     
b) 3.600     
c) 4.800     
d) 181.440     
e) 362.880     
  
19. (Fgv)  Uma senha de internet é constituída de seis letras e quatro algarismos em que a ordem é levada em consideração. Eis 

uma senha possível: (a, a, b, 7, 7, b, a, 7, a, 7).  

Quantas senhas diferentes podem ser formadas com quatro letras “a”, duas letras “b” e quatro algarismos iguais a 7?  
a) 10!    
b) 2 520    
c) 3 150    
d) 6 300    

e) 
10!

4!6!
    

  
20. (G1 - ifpe)  Uma urna contém 10  bolas, sendo 3  bolas pretas iguais, 3  bolas brancas iguais, 2  bolas verdes iguais e 2  

bolas azuis iguais. Quantas são as maneiras diferentes de se extrair, uma a uma, as 10  bolas da urna, sem reposição?  
a) 25.200     
b) 10!     
c) 144     
d) 3.600     
e) 72.000     
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GEOGRAFIA 
 

1. (Enem)   

 
 
A geração de imagens por meio da tecnologia ilustrada depende da variação do(a):  
a) Albedo dos corpos físicos.    
b) Profundidade do lençol freático.     
c) Campo de magnetismo terrestre.     
d) Qualidade dos recursos minerais.     
e) Movimento de translação planetária.    
  
2. (Enem)   

 
 
A divisão política do mundo como apresentada na imagem seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade do(a)  
a) ciclo hidrológico.     
b) processo erosivo.     
c) estrutura geológica.     
d) índice pluviométrico.     
e) pressão atmosférica.     
  
3. (Mackenzie)  Observe o mapa. 
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Considerando que a distância entre Seul, na Coreia do Sul, e Pyongyang, na Coreia do Norte, em linha reta, é de 

aproximadamente 195 km,  em um mapa, na escala de 1: 2.000.000,  essa distância seria de  

a) 3,9 cm     

b) 97,5 cm     
c) 39 cm     
d) 9,75 cm     

e) 19,5 cm     

  
4. (Uerj simulado)   

 
 
FORTE TERREMOTO ATINGE A ITÁLIA E DEIXA MORTOS 
 
 Equipes de resgate buscam por sobreviventes de um forte terremoto que foi registrado nesta madrugada no centro da 
Itália e provocou danos severos em algumas regiões e pelo menos 159 mortes. Muitas pessoas ainda estão debaixo de 
escombros, e o balanço de vítimas deve se agravar nas próximas horas. O serviço geológico dos Estados Unidos informou que o 
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tremor teve magnitude de 6,2 graus na escala Richter. Segundo a rede de televisão, o epicentro foi situado entre as cidades de 
Perúgia e Rieti, pouco mais de 150 km a nordeste de Roma. 
 

Adaptado de noticias.bol.uol.com.br, 24/08/2016. 
 
 
Analisando o mapa, as áreas do território italiano com maiores possibilidades de abalos sísmicos caracterizam-se pela seguinte 
formação geológica:  
a) falhas tectônicas    
b) escudos cristalinos    
c) bacias sedimentares    
d) dobramentos antigos    
  
5. (Fgv)  Observe o mapa a seguir. 
 

 
 
Pautado na linguagem cartográfica e em aspectos naturais do planeta, o mapa reúne informações acerca  
a) da escassez hídrica, com predomínio nas parcelas meridionais das terras emersas.    
b) do impacto antrópico, com ocupações urbanas concentradas nas bordas continentais.    
c) do desmatamento, com maior ocorrência em áreas próximas à faixa equatorial.    
d) do perigo sísmico, com maior suscetibilidade em áreas de limite de placas.    
e) da poluição dos solos, com maior impacto em parcelas densamente povoadas.    
  
6. (Mackenzie)   

 
 

Considerando que o segmento AB  possui 2 cm  no mapa acima e equivale a 565 km  (distância real), a escala do mapa é  
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a) 1: 28.250.000     
b) 1: 113.000.000     
c) 1: 56.500.000     
d) 1: 2.825.000     
e) 1: 282,5     
  
7. (Fgv)  Observe o gráfico a seguir. 
 

 
 
Os eixos X e Y que compõem a construção do perfil topográfico dizem respeito, respectivamente,  
a) à altitude e à distância.    
b) à longitude e à latitude.    
c) à distância e à altitude.    
d) à altitude e à latitude.    
e) à distância e à longitude.    
  
8. (Enem PPL)   

 
 
As características morfológicas do terreno estão representadas no bloco diagrama, que mostra uma região acometida por 
processos erosivos decorrentes da  
a) resistência geológica.     
b) instabilidade do terreno.     
c) profundidade do solo.     
d) intervenção antrópica.     
e) ação de cursos de água.     
  
9. (Enem (Libras))  De repente, ouve-se uma explosão. Espanto! Num instante, todos estão na rua. Espetáculo alucinante, o topo 
do Vesúvio havia se partido em dois. Uma coluna de fogo escapa dali. Logo depois é a agitação. Em volta começa a desabar uma 
chuva de projéteis: pedras-pomes, lapíli e, às vezes, pedaços de rochas — fragmentos arrancados do topo da montanha e da 
tampa que obstruía a cratera. 
 

GUERDAN, R. A tragédia de Pompeia. Disponível em: www2.uol.com.br. Acesso em: 24 out. 2015 (adaptado). 
 
 
A destruição da cidade relatada no texto foi decorrente do seguinte fenômeno natural:  
a) Atuação de epirogênese recente.     
b) Emissão de material magmático.     
c) Rebaixamento da superfície terrestre.     
d) Decomposição de estruturas cristalinas.     
e) Metamorfismo de horizontes sedimentares.    
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10. (Pucrj)  Nos trechos da crosta terrestre onde as placas tectônicas colidem e a placa mais densa penetra por baixo da de 
menor densidade, forma-se uma fossa chamada de:  
a) justaposição.    
b) geossinclinal.    
c) subducção.    
d) indução.    
e) abissal.    
  
11. (Enem)  O terremoto de 8,8  na escala Richter que atingiu a costa oeste do Chile, em fevereiro, provocou mudanças 

significativas no mapa da região. Segundo uma análise preliminar, toda a cidade de Concepción se deslocou pelo menos três 
metros para a oeste, enquanto Santiago, mais próxima do local do evento, deslocou-se quase 30  centímetros para a oeste-

sudoeste. As cidades de Valparaíso, no Chile, e Mendoza, na Argentina, também tiveram suas posições alteradas 

significativamente (13,4  centímetros e 8,8  centímetros, respectivamente). 

 
Revista InfoGNSS, Curitiba, ano 6, n. 31, 2010. 

 
 
No texto, destaca-se um tipo de evento geológico frequente em determinadas partes da superfície terrestre. Esses eventos 
estão concentrados em  
a) áreas vulcânicas, onde o material magmático se eleva, formando cordilheiras.    
b) faixas costeiras, onde o assoalho oceânico recebe sedimentos, provocando tsunamis.    
c) estreitas faixas de intensidade sísmica, no contato das placas tectônicas, próximas a dobramentos modernos.    
d) escudos cristalinos, onde as rochas são submetidas aos processos de intemperismo, com alterações bruscas de temperatura.    
e) áreas de bacias sedimentares antigas, localizadas no centro das placas tectônicas, em regiões conhecidas como pontos 

quentes.    
  
12. (Mackenzie)  Observe a imagem. 
 

 
 
Na representação, pode-se observar a presença de duas elevações no relevo, identificadas pelas letras A e B. Tendo a imagem 
como base e seus conhecimentos, julgue as afirmativas a seguir: 
 
I. As linhas representadas, esquematicamente na imagem, são denominadas de Isoípsas ou curvas de nível, pois unem pontos de 

mesma altitude. 
II. A porção mais íngreme do Morro A aparece na imagem identificada como Vertente 2, pois as linhas se apresentam mais 

próximas umas das outras nesse compartimento do relevo. 

III. Sabendo-se que a distância linear entre os morros A e B é de 4 cm,  a distância real entre os dois pontos, utilizando-se a 

Escala indicada no mapa será de, aproximadamente, 2.000  metros. 

 
É correto o que se afirma em  
a) I, apenas.    
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b) I e II, apenas.     
c) II e III, apenas.     
d) I e III, apenas.     
e) I, II e III.     
  
13. (Mackenzie)   

 
 
Suponha que a escala cartográfica do mapa seja 1: 50.000  e a distância, em linha reta, entre os pontos Braço Rio Grande e 

Braço Taquacetuba, 4 cm.  No plano real, essa distância seria de aproximadamente  

a) 2 km     
b) 2,5 km     

c) 4 km     
d) 4,5 km     
e) 5 km     

  
14. (Uerj)  As usinas geotérmicas são uma forma alternativa de geração de energia elétrica por utilizarem as elevadas 
temperaturas do próprio subsolo em algumas regiões. Considere as informações do esquema e do mapa a seguir: 
 

 
 
O país cuja localização espacial proporciona condições ideais para amplo aproveitamento da energia geotérmica é:  
a) Islândia    
b) Nigéria    
c) Uruguai    
d) Austrália    
  
15. (Pucrj)   
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Sabendo-se que a Federação da Rússia tem nove fusos horários, e que cada faixa apresentada no cartograma corresponde a 
uma hora de diferença para a outra subsequente (para Leste ou Oeste), é correto afirmar que, em relação às cidades russas 
apresentadas, quando forem:  
a) 11 horas em Moscou, serão 09 horas em Omsk e 07 horas em Irkutsk.    
b) 23 horas em Magadan, serão 22 horas em Vladvostok e 16 horas em Moscou.    
c) 15 horas em Kaliningrado, serão 16 horas em Moscou e 20 horas em Vladvostok.    
d) 20 horas em Krasnoyarsk, serão 21 horas em Omsk e 22 horas em Ecaterimburgo.    
e) 06 horas em Ecaterimburgo, serão 04 horas em Kaliningrado e 02 horas em Yakutsk.    
  
16. (Fuvest)  Observe a figura, com destaque para a Dorsal Atlântica.  
 

 
 
Avalie as seguintes afirmações:  
  
I. Segundo a teoria da tectônica de placas, os continentes africano e americano continuam se afastando um do outro.  
II. A presença de rochas mais jovens próximas à Dorsal Atlântica comparada à de rochas mais antigas, em locais mais distantes, é 

um indicativo da existência de limites entre placas tectônicas divergentes no assoalho oceânico.  
III. Semelhanças entre rochas e fósseis encontrados nos continentes que, hoje, estão separados pelo Oceano Atlântico são 

consideradas evidências de que um dia esses continentes estiveram unidos.  
IV. A formação da cadeia montanhosa Dorsal Atlântica resultou de um choque entre as placas tectônicas norte-americana e 

africana.  
  
Está correto o que se afirma em   
a) I, II e III, apenas.     
b) I, II e IV, apenas.     
c) II, III e IV, apenas.     
d) I, III e IV, apenas.     
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e) I, II, III e IV.    
  
17. (Fgv)  Examine a seguinte figura: 
 

 
 
A figura acima contém diferentes representações da América do Sul extraídas de mapas-múndi. Isso se deve  
a) à existência de diversas formas de projeções cartográficas, que constituem a técnica variável de se trazer para o plano o que é 

curvo na realidade.    
b) à multiplicidade de projeções cartográficas, todas igualmente precisas na representação das formas e dos tamanhos dos 

continentes.    
c) à permanência das antigas projeções por costume problemático do sistema escolar, pois as tecnologias informatizadas 

tornaram as projeções obsoletas.    
d) às escolhas marcadas por interesses dos cartógrafos que definem as projeções, visando a projetar imagens do mundo mais 

favoráveis aos países mais ricos.    
e) à herança do passado das técnicas cartográficas, quando ainda não havia sido solucionado definitivamente a questão de 

como projetar o plano no curvo.    
  
18. (Enem)   
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A partir da análise da imagem, o aparecimento da Dorsal Mesoatlântica está associado ao(à)  
a) separação da Pangeia a partir do período Permiano.    
b) deslocamento de fraturas no período Triássico.    
c) afastamento da Europa no período Jurássico.    
d) formação do Atlântico Sul no período Cretáceo.    
e) constituição de orogêneses no período Quaternário.    
  
19. (Unicamp)  A imagem abaixo mostra um local por onde passa o Trópico de Capricórnio. Sobre o Trópico de Capricórnio 
podemos afirmar que: 
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a) É a linha imaginária ao sul do Equador, onde os raios solares incidem sobre a superfície de forma perpendicular, o que ocorre 

em um único dia no ano.    
b) Os raios solares incidem perpendicularmente nesta linha imaginária durante o solstício de inverno, o que ocorre duas vezes 

por ano.    
c) Durante o equinócio, os raios solares atingem de forma perpendicular a superfície no Trópico de Capricórnio, marcando o 

início do verão.    
d) No início do verão (21 ou 22 de dezembro), as noites têm a mesma duração que os dias no Trópico de Capricórnio.    
  
20. (Unicamp)   

 
 
Eventos sísmicos de grande magnitude causam imensos danos. As ondas sísmicas que se originam nesses eventos e que se 
propagam no interior da Terra são de dois tipos: longitudinais e transversais. A figura anterior representa um tipo de contato 
entre placas que dá origem a ondas sísmicas. Esse tipo de contato ocorre  
a) na Califórnia (EUA), e as ondas longitudinais são aquelas em que a oscilação se dá na direção de propagação.     
b) nos Andes (Chile), e as ondas transversais são aquelas em que a oscilação se dá perpendicularmente à direção de propagação.     
c) na Califórnia (EUA), e as ondas longitudinais são aquelas em que a oscilação se dá perpendicularmente à direção de 

propagação.     
d) nos Andes (Chile), e as ondas transversais são aquelas em que a oscilação se dá na direção de propagação.     
  


