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ENSINO FUNDAMENTAL - GEOGRAFIA 

As questões de 01 a 03 devem ser respondidas após a 
leitura e a compreensão do texto abaixo. 

 
LUAR DO SERTÃO 

 
(Música e letra de Catulo da Paixão Cearense)  

 
Não há, oh gente, oh não 

Luar como esse do sertão 
Não há, oh gente, oh não 

Luar como esse do sertão. 
 

Oh que saudade do luar da minha terra 
Lá na serra branquejando folhas secas pelo chão 

Esse luar, cá da cidade, tão escuro 
Não tem aquela saudade do luar lá do sertão 

 
Se a lua nasce por detrás da verde mata 

Mais parece um sol de prata, 
Prateando a solidão! 

E a gente pega na viola que ponteia 
E a canção é lua cheia 

A nos nascer do coração.   

 
1. Pelo  que você entendeu da letra da música acima, 

qual o sentido da palavra sertão?   
 
A) Tem o significado de interior, de vida no campo. 
B) Refere-se a qualquer lugar longe das cidades. 
C) Tem o sentido de coisas passadas e saudosas. 
D) Tem relação, apenas, com o interior de Pernambuco. 
 
2. O luar do sertão é mais claro que o da cidade, 

porque 
 
A) no sertão, a lua tem mais brilho. 
B) na cidade, é difícil enxergar a lua. 
C) no sertão, o céu é mais limpo, pois existe menos 

poluição. 
D) no sertão, existe mais luz artificial. 
 
3. O luar da cidade  é mais escuro, o do sertão é mais 

claro. Isso acontece, porque 
 
A) percebemos a lua de formas diferentes na cidade e no 

campo. 
B) na cidade, há mais luz artificial e mais poluição no ar. 
C) o luar do sertão não é o mesmo da cidade. 
D) a diferença está apenas na imaginação do poeta. 
 

4. A Geografia se utiliza de alguns conceitos-chaves, 
para melhor explicar os fenômenos que acontecem 
no espaço geográfico. Três desses conceitos são 
fundamentais e se refere à(s) ao(s):  

 
A) extensão, limites e arredores. 
B) lugar, paisagem e território. 
C) cidades, país e região. 
D) pontos de referência e distância. 
 
5. A Terra executa dois movimentos importantes. Um 

deles, responsável pela sucessão dos dias e das 
noites, denomina-se 

 
A) Translação. C) Revolução. 
B) Rotação. D) Conjunção. 
 
6. Observe as escalas cartográficas e marque a única 

opção correta. 
 

escala 1 escala 2 
 
A) A escala 1 é gráfica, e a escala 2 é numérica. 
B) Tanto a escala 1 como a 2 são numéricas. 
C) A escala 1 é numérica, e a escala 2 é gráfica. 
D) Tanto a escala 1 como a escala 2 são gráficas. 
 
7. Considerando a distância em relação ao litoral (mar) 

e as características da paisagem, podemos afirmar 
que Recife é uma cidade 

 
A) costeira. C) montanhosa. 
B) continental. D) ribeirinha. 
 
8. Desde a Antigüidade, os oceanos e os mares foram 

importantes para o progresso da humanidade. No 
século XVI, os portugueses chegaram a terra que 
hoje é o Brasil, navegando pelo Oceano 

 
A) Atlântico. C) Índico. 
B) Pacífico. D) Glacial Antártico.  
 
9. Podemos identificar como sendo elementos naturais 

do meio ambiente: 
 
A) lavouras,  estradas e água. 
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B) moradias, cataventos e  solos. 
C) ar,  água e vegetação. 
D) solos,  lavouras e estradas. 
 
10. A água é muito importante para a Terra. Ela se 

apresenta nos estados  líquido, sólido e gasoso e 
está em constante movimentação de um estado para 
outro. A isso chamamos de 

 
A) ciclo da água. C) recurso natural. 
B) ciclo da natureza. D) recurso hídrico. 
 
11. A fonte de energia elétrica mais utilizada no Brasil 

é a do tipo 
 
A) hidráulica, gerada pelas hidrelétricas. 
B) térmica, produzida pelas usinas. 
C) nuclear, gerada pelos reatores. 
D) petrolífera, produzida pela extração do petróleo. 
 
12. A floresta litorânea, intensamente explorada desde 

o início da colonização do Brasil, também é 
conhecida pelo nome de 

 
A) Mata dos Cocais. C) Cerrados. 
B) Floresta Temperada. D) Mata Atlântica. 
 
13. Leia a seguinte afirmação. 
 
(...) com a modernização do campo, os pequenos 
produtores acabaram ficando sem terra e sem trabalho, o 
que explica o surgimento de movimentos sociais como os 
dos trabalhadores sem terra (MST). 
O texto refere-se, com certeza, aos países 
 
A) desenvolvidos, como os EUA. 
B) socialistas, como Cuba. 
C) subdesenvolvidos, como o Paquistão. 
D) em desenvolvimento, como o Brasil. 
 
14. Grandes fazendas no Brasil precisam de mão-de-

obra temporária nas épocas do plantio e da colheita 
e costumam contratar os _________________, isto 
é, trabalhadores temporários que vivem nas 
cidades, mas ganham seu sustento no campo. 

 
A(s) palavra(s) que completa(m), corretamente, o texto 
acima é 

 
A) trabalhadores sem terra. C) bóias-frias. 
B) posseiros. D) meeiros. 
 
15. Do ponto de vista do ritmo de crescimento 

econômico e do grau de integração territorial, 
podemos encontrar, no espaço brasileiro, três 
grandes conjuntos regionais diferenciados que são 

 
A) Nordeste, Sudeste e Sul. 
B) Centro-Sul, Nordeste e Sudeste. 
C) Amazônia, Sul e Nordeste. 
D) Centro-Sul, Nordeste e Amazônia. 
 

16. Para melhorar e facilitar as relações comerciais 
entre eles, o Brasil, o Paraguai, o Uruguai e a 
Argentina formaram um tratado de cooperação 
econômica denominado de 

 
A) Pacto Andino.  B) Nafta.  C) Alça. D) Mercosul. 
 
17. Essa região apresenta um quadro natural 

privilegiado. É cortada pelo Trópico de Capricórnio 
na altura da cidade de São Paulo. A localização e o 
relevo da região permitem a predominância do clima 
tropical, que apresenta maior regularidade no regime 
das chuvas, com verão quente e chuvoso e inverno 
com temperaturas amenas. 

 
À qual região do Brasil se referem as características 
acima? 

 
A) Amazônia. C) Nordeste. 
B) Sudeste. D) Centro-Oeste. 
 
18. Com relação à região Nordeste, correlacione a 

coluna da direita com a da esquerda. Em seguida, 
marque a opção correta. 

 
1 – Agreste (     ) Zona de transição climática 

entre a Amazônia úmida e o  
Nordeste seco. 

2 – Zona da Mata (     ) Região semi-árida, com 
chuvas irregulares e 
períodos secos. 

3 – Meio-Norte (     ) Situa-se no litoral, com 
clima tropical úmido e 
vegetação original de Mata 
Atlântica. 

4 – Sertão (     ) Zona de transição entre o 
litoral úmido e o Sertão 
seco, onde predomina a 
policultura. 

 
A ordem correta, de cima para baixo, é 

 
A) 3, 4, 2 e 1. C) 1, 3, 2 e 4. 
B) 4, 2, 3 e 1. D) 2, 3, 4 e 1. 
 
19. A política do ________ que vigorou na África do Sul 

até a eleição de Nelson Mandela, um negro africano, 
em 1994, foi um dos problemas que dificultou a 
integração racial no continente africano. 

 
A palavra que completa corretamente o texto acima é 
 
A) colonizador. C) desenvolvimento. 
B) conflito social. D) apartheid. 
 
20. A camada superficial da crosta terrestre, que tem 

vida microbiana, permitindo o crescimento das 
plantas, chama-se 

 
A) intemperismo. C) solo. 
B) húmus. D) areia. 


