
 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ens. Fundamental I e II e Ens. Médio. 

Matéria: Geografia   -  Professora: Pollyanna   -    Série: 1º Ens. Médio 

 Aluno (a) : ......................................................................... .......................      

SIMULADO DE GEOGRAFIA 

3º Bimestre - 2020 

 

 

1) Sobre os oceanos, assinale a afirmativa correta. 

 

a) Encontram-se, em média, 50 gramas de sais dissolvidos em 1 litro de água. 

b)  Na plataforma continental, encontra-se grandes concentrações de recursos minerais, como o  

      petróleo. 

c) Ondas são movimentos das águas oceânicas originados da atração gravitacional da Lua e do 

             Sol sobre a Terra. 

d) As correntes marítimas frias partem das áreas equatoriais em direção aos pólos. 

 

 

 

 

 

2) Como se deu a origem dos oceanos? 

 

a)  Há cerca de 4 bilhões de anos, durante o processo de solidificação da crosta terrestre. 

b)  Moléculas de H²O encontradas nos silicatos e em outros minerais hidratados nunca chegaram a ser 

liberadas para a superfície terrestre. 

c)  Pequenas quantidades de vapor foi condensando-se e caindo em forma de chuva. 

d)  As águas depositavam-se nas áreas mais elevadas da superfície terrestre. 

 

 

 

 

3) Os mares podem ser classificados em: 

 

a) Abertos, externos e salgados. 

b) Abertos, interiores e fechados. 

c) Abertos, costeiros e mediterrâneos. 

d) Abertos, fechados e isolados. 

 

 

 

 



 

4) As correntes marítimas correspondem a: 

 

a) Verdadeiros rios de água salgada que se deslocam pelos oceanos. 

b) Verdadeiras massas de ar que se deslocam pelos oceanos. 

c) Verdadeiros rios e massas de ar que se deslocam pelos oceanos. 

d) Verdadeiras massas de ar que se deslocam com o vento. 

 

 

 

5) Justifique a importância dos rios: 

 

I – Para o abastecimento da população. 

II – Irrigação de lavoura 

III – Produção de energia e transporte. 

 

Estão corretas as afirmações: 

a) I e II. 

b) Apenas III. 

c) I e III. 

d) Todas. 

 

 

 

 

 

6) Mais de 70% da poluição dos oceanos são produzidos em terra e encaminhados pelos rios. Com 

base nessa informação, aponte causas para a poluição marinha. 

 

I – Despejo de lixo e esgoto nos rios. 

II – Lixos industriais e domésticos. 

III – Fertilizantes e substancias químicas utilizadas na agricultura e pecuárias são transportadas para o  

        mar. 

Estão corretas as afirmações: 

 

a) I e II. 

b) Apenas III. 

c) I e III. 

d)Todas. 

 


