
ESA 2010 
08. Devido à sua grande extensão_____________ , o território brasileiro é abrangido por diferentes 
fusos horários que conferem ao País horários_______________ em relação à hora de Greenwich. 
Assinale a única alternativa que completa de forma correta as lacunas acima.  
a) latitudinal - atrasados  
b) latitudinal – adiantados  
c) longitudinal – adiantados  
d) longitudinal – atrasados  
e) geográfica – atrasados  
 
09. Identifique a Região onde está localizado o Cinturão Carbonífero do Brasil.  
a) Sul.  
b) Sudeste.  
c) Nordeste.  
d) Norte.  
e) Centro-oeste.  
 
10. Marque a alternativa correspondente ao domínio vegetal que cobria vastas extensões dos 
Planaltos e Serras da Região Sul e trechos da Região Sudeste do Brasil. a) Mata de Araucária.  
b) Pantanal.  
c) Floresta Equatorial.  
d) Cerrado.  
e) Caatinga.  
 
11. O período de maior crescimento vegetativo da população brasileira ocorreu:  
a) entre os anos de 1960 e 1990, devido às mudanças estruturais ocorridas na economia brasileira.  
b) nos primeiros anos do século XX, em decorrência das medi- das sanitárias implantadas em todo 
o território nacional.  
c) entre os anos 1940 e 1970, devido ao rápido declínio das taxas de mortalidade e manutenção, em 
patamares elevados, das taxas de natalidade.  
d) entre os anos de 1988 e 2008, em decorrência do planejamento familiar sugerido na última 
Constituição Federal.  
e) entre 1972 e 1940, devido à entrada de milhares de imigrantes no país.  
 
12. Devido à relativa escassez de chuvas, o domínio em que quase todas as espécies são decíduas e 
apresentam folhas de tamanho reduzido e os solos são pouco profundos em virtude do baixo nível de 
decomposição química das rochas é o do(a):  
a) Cerrado.  
b) Caatinga.  
c) Araucária.  
d) Pradaria.  
e) Amazônia. 

ESA 2011 
 
11. A população brasileira sempre teve um histórico de grande mobilidade desde a colonização. Cerca 
de um terço da população brasileira não reside onde nasceu. Entre as características da mobilidade 
da população nacional na década de 90, está a(o)  
a) queda do movimento migratório interno em direção ao Sudeste.  
b) aumento do crescimento populacional de São Paulo, principal região a tratora.  
c) redução drástica da corrente migratória em direção à Amazônia.  
d) involução dos municípios de médio e pequeno porte que tiveram suas populações atraídas pelas 
metrópoles.  
e) grande onda migratória de sulistas em direção ao Nordeste.  
 
12. “Em abril de 2007, durante a Cúpula Energética Sul Americana, foi criado(a) o(a) , integrado(a) 
por vários países da América do Sul, tendo o Panamá e o México como observadores.” (TERRA, Lygia; 
ARAUJO, Regina; GUIMARÃES, Raul Borges. Conexões: estudos de geografia do Brasil).  
O texto refere-se ao(à)  
a) Mercosul.   
b) Banco da América do Sul.  
c) Unasul.  
d) Conesul.  
e) Alca.  



 
13. No território brasileiro, o clima subtropical é predominante na região  
a) Nordeste e trechos de maior altitude da região Norte.  
b) Sudeste, além do extremo norte da Serra da Mantiqueira.  
c) Sul, além de todo o extremo norte de Minas Gerais.  
d) Sul, excluindo toda a parte serrana do Planalto Meridional.  
e) Sul, além do extremo sul de São Paulo e Mato Grosso do Sul.  
 
14. No Nordeste do Brasil, os polos produtores de grãos, entre eles a soja, associados aos fluxos 
migratórios de agricultores do Sul do País, estão concentrados no(a)  
a) Zona da Mata Pernambucana.  
b) entorno de Petrolina-PE e de Juazeiro-BA.  
c) região do Seridó, no Rio Grande do Norte.  
d) Oeste baiano, no sul do Maranhão e do Piauí.  
e) agreste da Paraíba e de Pernambuco.  
 
15. A formação vegetal na qual predominam espécies de palmeiras como a carnaúba, o babaçu e o 
buriti, e que é considerada uma zona de transição entre os domínios da Amazônia e o da Caatinga é 
a(o)  
a) Mata dos Cocais.  
b) Pantanal.  
c) Manguezal.  
d) Restinga.  
e) Pradaria. 

ESA 2012 
07. O índice de Desenvolvimento Humano (IDH) serve para aferir as condições de vida de uma 
população. Assim, o Brasil que, em 2011, obteve 0,718 de IDH, ficou na 84ª posição no ranking de 
187 países, deve promover ações para melhorar sobretudo os seguintes indicadores socioeconômicos:  
a) expectativa de vida e nível de instrução.  
b) renda per capita e taxa de mortalidade infantil.  
c) índice de desemprego e esperança de vida.  
d) taxa de alfabetização e taxa de fecundidade.  
e) dívida externa e PIB per capita.  
 
08. Assinale a alternativa que apresenta os estados brasileiros que compõem a Amazônica Ocidental.  
a) Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.  
b) Amazonas, Roraima e Piauí.  
c) Maranhão, Amazonas e Tocantins.  
d) Mato Grosso do Sul, Acre e Pará.  
e) Acre, Rondônia e Mato Grosso.  
 
09. Nas áreas muito úmidas da Amazônia, típicas de clima Equatorial, os solos são lavados e têm 
seus minerais e nutrientes escoados pela água das chuvas, causando o empobrecimento do solo em 
curto prazo. A este processo de degradação do solo denominamos  
a) antropização.  b) ravinamento.  c) laterização.   d) lixiviação. e) desertificação.  
 
10. Nas últimas décadas, o crescimento populacional e econômico resultou em contínuo aumento da 
demanda por energia no Brasil. O grande destaque no consumo final de energia no País tem sido o 
setor  
a) residencial.  
b) comercial.  
c) industrial.  
d) de transporte.  
e) agropecuário.  
 
11. O clima que abrange as terras do sudeste, nas regiões serranas do Rio de Janeiro, São Paulo, 
Espírito Santo e Minas Gerais, caracterizado por invernos mais rigorosos sob influência da massa de 
ar Polar Atlântica, trata-se do clima  
a) litorâneo úmido.  
b) equatorial úmido.  
c) tropical semiárido.  
d) subtropical úmido.  
e) tropical de altitude. 



12. O Aquifero Guarani constitui-se num grande reservatório subterrâneo de água doce e distribui-
se por oito estados brasileiros. Dentre eles encontra-se o estado  
a) de Minas Gerais.  
b) do Rio de Janeiro.  
c) do Amazonas.  
d) da Bahia.  
e) do Pará. 

ESA 2013 
10. A classificação do relevo brasileiro em grandes unidades, ou compartimentos, é uma síntese dos 
processos de construção e modelagem da superfície terrestre e das formas resultantes. Esta 
classificação distingue três tipos de compartimentos, que são:  
a) Planaltos, Planícies e Dobramentos Modernos  
b) Escudos Cristalinos, Bacias Sedimentares e Dobramentos Modernos  
c) Planaltos, Planícies e Depressões  
d) Plataforma Continental, Talude Continental e Fossa Abissal  
e) Chapadas, Depressões e Bacias Sedimentares  
 
11. Em relação às bacias hidrográficas no Brasil, assinale a assertiva correta.  
a) A região hidrográfica do Paraná é a bacia hidrográfica com maior capacidade instalada de geração 
de energia hidrelétrica.  
b) A região hidrográfica do São Francisco é a terceira em volume de escoamento superficial.  
c) A região hidrográfica do Uruguai é a segunda mais importante da Região Nordeste. d) Na região 
hidrográfica do Atlântico leste, situa-se o Aquífero Guarani.  
e) A região hidrográfica do Parnaíba é formada por córregos que nascem nas vertentes da Serra do 
Mar.  
 
12. Assinale a principal atividade econômica da Campanha Gaúcha:  
a) Pecuária extensiva  b) Extrativismo vegetal  c) Mineração   
d) Turismo   e) Pesca  
 
13. Assinale a alternativa que apresenta as duas grandes rodovias previstas no Projeto de Integração 
Nacional (PIN) do Governo Médici.  
a) Transamazônica e Via Dutra             b) Cuiabá-Santarém e BR 101   
c) Cuiabá-Santarém e Transamazônica  d) Transamazônica e BR116  
e) BR101 e BR 040  
14. As cactáceas, tais como o xique-xique e o mandacaru , são espécies de vegetação brasileira que 
apresentam folhas de tamanho reduzido para minimizar a perda de água pela transpiração. Tais 
espécies podem ser encontradas na/no (s)  
a) Mata Atlântica.   b) Manguezais.   c) Mata dos Cocais.  
d) Araucária.    e) Caatinga. 
 
15. A carnaúba é uma árvore (palmeira) esguia, que se apresenta em formações espaçadas e atinge 
até 20 metros de altura. Indique a alternativa que apresenta três estados brasileiros onde esta espécie 
pode ser encontrada.  
a) Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte  
b) Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná  
c) Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina  
d) São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro  
e) Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo  
 
16. A vegetação brasileira, com espécie de conífera tipicamente sul-americana, é encontrada na(o)  
a) Mata Atlântica.  
b) Manguezais.  
c) Mata dos Cocais.  
d) Araucária.  
e) Cerrado.  
 
 
 
 
 
 
 



ESA 2014 
07. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é utilizado como referência em estudos comparativos 
das condições de vida das populações. Seus três grandes indicadores são:  
a) Expectativa de vida ao nascer, nível de instrução e quantidade de trabalhadores abaixo da linha 
da pobreza.  
b) Nível de instrução, PIB per capta e número de empregos com carteira assinada.  
c) Expectativa de vida ao nascer, PIB per capta e a quantidade de trabalhadores domésticos.  
d) PIB per capta, nível de instrução e taxa de fecundidade.  
e) Expectativa de vida ao nascer, nível de instrução e PIB per capta.  
 
 
08. Sobre a atual dinâmica demográfica brasileira, assinale a afirmativa correta:  
a) O Brasil está deixando de ser um país jovem.  
b) A participação relativa dos idosos vem declinando desde a década de 1980.  
c) O crescimento vegetativo compreendido entre 1940 e 1970, não foi afetado pela redução da 
mortalidade.  
d) A migração é um dos fatores de maior impacto na composição atual da estrutura etária do Brasil.  
e) A Taxa de mortalidade infantil equipara-se a dos padrões do conjunto dos países desenvolvidos.  
 
09. Podemos classificar as fontes de energia como tradicionais, modernas e alternativas. Sobre as 
fontes de energia alternativas ou renováveis, que causam menos impactos ao meio ambiente, 
podemos citar os seguintes exemplos:  
a) carvão vegetal, lenha e petróleo.    b) eólica, solar e biomassa.  
c) hidráulica, solar e lenha.     d) biomassa, gás natural e petróleo.  
e) os principais combustíveis fósseis – petróleo e carvão mineral. 
 
10. No romance “O Tempo e o Vento”, o escritor Érico Veríssimo descreve a história do Rio Grande 
do Sul e suas paisagens, que marcam a formação territorial da região. Identifique e marque o clima 
predominante desse estado brasileiro:  
a) Equatorial.   b) Tropical.   c) Subtropical.  
d) Semiárido.   e) Temperado.  
 
11. As migrações _________________ são realizadas temporariamente, em uma determinada época do 
ano. É o caso de trabalhadores rurais que se deslocam em certas épocas do ano (por exemplo na 
colheita de algum produto) e retornam após alguns meses, com o término do trabalho. O termo 
(deslocamento populacional) que completa corretamente o texto acima é:  
a) pendulares    b) sazonais    c) de êxodo rural  
d) intrarregionais   e) inter-regionais  
 
12. O território brasileiro possui vários tipos de florestas e de vegetação arbustiva e herbácea. São 
exemplos de formações arbustivas:  
a) Mata dos Cocais e Mata de Araucárias   b) Mata de Cocais e Caatinga  
c) Mata Atlântica e Floresta Amazônica   d) Cerrado e Caatinga  
e) Campos e Mata de Araucárias  
 
13. Segundo a classificação de ROSS, Jurandyr L.S., podemos citar como exemplos de Depressão:  
a) Depressão Sertaneja e Depressão dos Parecis   
b) Depressão da Amazônia Ocidental e Depressão Marginal Sul- -Amazônica  
c) Depressão do Rio Amazonas e Depressão do Tocantins  
d) Depressão do Alto Paraguai e Depressão do Miranda  
e) Depressão Sertaneja e Depressão da Borborema. 
 

2015 
 
 
06. A Lei de Terras (1850) regulamentou questões relacionadas à propriedade privada da terra e à 
mão de obra agrícola. Tal legislação atendeu aos interesses dos grandes fazendeiros da Região 
Sudeste, que cultivavam:  
a) cacau.   b) cana-de-açúcar.   c) soja.  
d) café.   e) algodão.  
 
08. O setor que possui o maior consumo final de eletricidade no Brasil é:  
a) Agropecuário.  b) Residencial.  c) Comercial.  d) Industrial.  e) Público.  



 
09. Na faixa leste do Brasil, desde o século XVI, um domínio natural sofreu extensiva devastação, 
provocada por extração de paubrasil, plantio de cana e café, expansão urbana e implantação de eixos 
de transporte. Atualmente, restam apenas 8% desse domínio natural denominado:  
a) Pampas.   b) Mata Atlântica.   c) Complexo do Pantanal.  
d) Cerrado.   e) Floresta Amazônica.  
 
10. Nas últimas décadas, o processo de transformação do uso do solo, em função de uma expansão 
rápida e intensiva da agropecuária provoca inúmeros impactos ambientais no Cerrado, entre os quais 
erosões profundas que atingem o lençol freático que denominamos:  
a) voçorocas.   b) assoreamentos.   c) laterização.  
d) lixiviação.   e) arenização.  
11. A concessão de áreas florestais para exploração econômica por empresas privadas está prevista 
na(o):  
a) Lei de Gestão de Florestas Nacionais.  b) Constituição Federal.  
c) Estatuto da Terra.     d) Plano Amazônia Sustentável.  
e) Projeto Calha Norte.  
 
12. Um navio estava em Angra dos Reis (44º O), saiu para fazer uma viagem em direção à Fernando 
de Noronha (30º O), às 6 horas, no período da manhã, e teria uma duração de 8 horas. Que horas 
será na ilha de Fernando de Noronha quando o navio atracar, considerando as convenções:  
a) 15 horas.   b) 12 horas.   c) 13 horas.    
d) 14 horas.   e) 8 horas. 
 
13. Processo de integração física das manchas urbanas de duas ou mais cidades que cresceram 
horizontalmente até os seus limites municipais, podendo ser também uma integração funcional com 
intensos fluxos pendulares diários de trabalhadores. Esse processo é denominado:  
a) segregação sócio-espacial.   b) hierarquia urbana.  
c) gentrificação.     d) conurbação.  
e) aglomerado subnormal.  
 
14. A Mata de Araucárias ou Mata dos Pinhais dominava vastas extensões da região sul e sudeste do 
Brasil. São características desse bioma, EXCETO:  
a) ser constituído por floresta pluvial subtropical.  
b) ocorrer originalmente em terrenos de altitudes médias a elevadas nos planaltos e serras.  
c) sua espécie predominante ser conhecida como pinheiro-do-paraná.  
d) apresentar folhas aciculifoliadas.  
e) ser constituído por vegetação estacional, predominantemente arbustiva. 
 

2016 
 
01. Analisando a dinâmica relativa aos climas que atuam no Brasil, percebe-se que em toda a 
região Sul ocorre o clima:  
a) tropical semiárido.   b) subtropical úmido.    
c) litorâneo úmido.    d) equatorial úmido.  
e) tropical.  
 
02. Os ventos alísios são correntes de ar que sopram constantemente das proximidades dos 
trópicos para o Equador. Em razão do movimento da Terra, os ventos, que se deslocam em linha 
reta, sofrem um desvio aparente na sua trajetória, chamado:  
a) Efeito de Coriolis.   b) Massa de ar.   c) El Nino.  
d) La Nina.    e) Doldrums.  
 
03. A sub-região nordestina que se estende do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, localizada 
entre o litoral úmido e o semiárido é chamada de:  
a) Sertão.   b) Zona da Mata.   c) Agreste.  
d) Meio Norte.  e) Recôncavo Baiano. 
 
04. Um programa conjunto dos governos de 12 países da América do Sul que visa promover a 
integração física entre eles, por meio da modernização da infraestrutura de transporte, energia e 
telecomunicações, ampliando a área de atuação do Mercosul, é conhecido pela sigla:  
a) IIRSA.   b) ALCA.   c) OTAN.  d) IBGE.  e) ALADI.  
 



 
05. A segunda maior região hidrográfica brasileira em termos de vazão, que apresenta a maior ilha 
fluvial do mundo – Ilha do Bananal – e a usina hidrelétrica de Tucuruí, é a região hidrográfica do:  
a) Paraná.     b) Amazonas.   c) São Francisco.  
d) Tocantins-Araguaia.   e) Atlântico Sul.  
 
06. A região brasileira, que desde o final da década de 1960, tornou-se a segunda mais urbana do 
país é a:  
a) Região Sudeste.   b) Região Sul.   c) Região Centro-Oeste.  
d) Região Nordeste   e) Região Norte 
 
 

2017 
1 - A terceira região ou bacia hidrográfica com a terceira em volume de escoamento superficial, com 
a maior capacidade instalada de energia hidrelétrica é a região hidrográfica: 
a) Paraná   b) São Francisco  c) Amazônica 
d) Tocantins-araguaia e) Parnaíba 
 
2 - A unidade de proteção integral que se destina a preservação integral dos atributos naturais 
existentes em seus limites, sem interferência humana direta, e proibida à visitação pública, com a 
exceção de atividades educacionais, corresponde a: 
 
a) reserva extrativista.  b) refúgio da vida silvestre. 
c) parques nacionais.   d) monumento natural. 
e) reserva biológica. 
 
 
3 - A Zona Franca de Manaus nasceu como um porto livre, ou seja, uma zona de armazenamento 
ou depósito de mercadorias provenientes do estrangeiro destinadas ao consumo interno da 
Amazônia ou países limítrofes ao Brasil no ano de: 
 
a) 1933   b) 1999   c) 1997 
d) 1957   e) 1920 
 
4 - Vários fatores interferem nas dinâmicas climáticas presentes no território brasileiro. Neste 
contexto, assinale a única associação incorreta: 
 
a) regiões de maior latitude - clima subtropical 
b) regiões de maiores altitudes - clima tropical de altitude 
c) regiões de maiores latitudes - clima tropical semiárido 
d) regiões de menor latitude - clima equatorial 
e) ausência de maritimidade - clima tropical continental 
 
5 - No território brasileiro, em decorrência de diversos fatores que se combinam, encontramos várias 
formações vegetais caracterizadas como arbustivas, nas quais predominam vegetais arbustivos e 
herbáceos. A única formação que não se enquadra nesse contexto é: 
 
a) complexo do Pantanal, de clima quente e úmido no verão e inverno seco. 
b) a caatinga, das regiões de clima semiárido. 
c) os manguezais, das regiões costeiras, de solo salino e lodoso. 
d) o cerrado, das áreas de clima tropical. 
e) a floresta amazônica, que compõe o maior bioma do nosso país. 
 
6 - Em 1966 foi criada uma lei redefinindo a Amazônia Brasileira, em uma região de superfície de 
mais de 5,2 milhões de Km², cerca de 61% do território nacional. Essa região não coincide com os 
limites da região Norte, pois compreende também os estados do Mato Grosso e parte do Maranhão. 
Essa redefinição da Amazônia Brasileira recebeu o nome de:  
a) Bioma Amazônia.  b) Região Norte .  c) Amazônia Legal. 
d) Zona Franca de Manaus. e) Floresta Amazônica. 
 
 
 
 



2018 
 
7 - O período entre 1968 e 1973, conhecido como "milagre econômico brasileiro", permitiu um 
acelerado crescimento da economia brasileira. Nesse período, diversos programas na área de 
transportes, infraestrutura e energia foram implementados, visando a acabar com a estagnação e 
estimular o desenvolvimento do pais. Dentre os projetos iniciados no período citado acima, a única 
alternativa correta é: 
 
a) Usina de ltaipu    b) Ferrovia Norte-Sul 
c) Estrada de Ferro Vitória a Minas  d) Usina Hidrelétrica de Belo Monte 
e) Usina Hidrelétrica de Jirau 
 
8 - O processo de integração funcional, que ocorre entre dois ou mais núcleos urbanos limítrofes 
cuja população compartilha a infraestrutura urbana e a rede de distribuição de bens e serviços, 
provoca uma dinâmica de fluxos, na qual muitos trabalhadores se movimentam diariamente entre 
os municípios da região metropolitana, retornando aos seus lares após a jornada de trabalho. Esse 
movimento pode ser denominado migração: 
 
a) perene.  b) inter-regional.  c) pendular. 
d) êxodo-rural. e) sazonal. 
 
9 - Sudene, Sudam e Codevasf são exemplos de: 
 
a) empresas estatais de siderurgia. 
b) planos econômicos para controle de inflação. 
c) órgão de desenvolvimento regional. 
d) hidrelétricas situadas no Nordeste, Amazônia e vale do São Francisco. 
e) empresas privadas de siderurgia. 
 
10 – O fenômeno influenciado pela massa de ar polar atlântica e responsável por provocar queda 
brusca de temperatura e ventos frios no Centro-Oeste do Brasil é chamado de: 
a) Frente fria   b) Convecção   c) Orográfica 
d) Friagem   e) Inversão térmica 
 
11 -  No que diz respeito aos modais de transporte e aos eixos de circulação de pessoas e mercadorias 
no Brasil, a única alternativa considerada verdadeira é: 
a) A inexistência de hidrovias no Brasil é um reflexo direto da ausência de grandes rios navegáveis. 
b) De veias de integração, as ferrovias estão se transformando em atrações turísticas. 
c) A partir da década de 1930, os espaços brasileiros foram cada vez mais rasgados pelas ferrovias. 
d) Atualmente, as hidrovias respondem por cerca de 59% da matriz de transportes no brasil. 
e) O setor de transportes, praticamente, não vem recebendo incrementos financeiros nas últimas 
décadas. 
 
12 - Dentre as opções abaixo, a correta ordem crescente da oferta interna de energia por fonte no 
Brasil é: 
 
a) derivados da cana-de-açúcar; carvão mineral e hidráulica. 
b) carvão mineral; hidráulica; petróleo; gás e derivados. 
c) petróleo, gás e derivados ; hidráulica ; biomassa. 
d) hidráulica; biomassa; carvão mineral. 
e) hidráulica; petróleo, gás e derivados, nuclear. 
 
 
 
 

 


