
 
 
 
 

REVISÃO GEOGRAFIA - 1º BIMESTRE 

 

 

1 - Hipótese mais aceita pela ciência, de qual continente a humanidade teria surgido é: 
 
a) América 
b) Ásia 
c) Europa 
d) África 
 
2 - Sobre nossos ancestrais podemos afirmar: 
 
a) o meio natural não afetou a vida dos nossos antepassados 
b) nossos primeiros ancestrais viviam nas árvores 
c) dos primatas só tivemos os macacos no Novo Mundo 
d) NRA 
 
3 - Motivo que levou o Homo Erectus e Sapiens a iniciar sua migração: 
 
a) Intensas chuvas 
b) Surgimento de uma nova raça que os expulsou 
c) Intensa seca que a África sofreu 
d) Surgimento do aumento de animais predadores na região 
 
4 - Um indivíduo é forçado a sair do seu país por um motivo grave, ele é considerado um: 
 
a) refugiado 
b) imigrante 
c) emigrante 
d) TRA 
 
5 - Principal causa de migração recente é: 
 
a) clima 
b) cultura 
c) relevo 
d) economia 
 
6 - A expressão "fuga de cérebros" muito utilizada nas migrações recentes, quer dizer: 
 
a) resistência aos imigrantes ilegais 
b) resistência aos refugiados 
c) transferências para países desenvolvidos de profissionais altamente qualificados 
d) resistência aos imigrantes legais 
 
 
 
 
 



7 - Sobre o Ártico é correto afirmar: 
 
a) Está localizado na extremidade do HN 
b) Possui 29 bases científicas no seu território 
c) Predomina uma vegetação de cactos e gramíneas 
d) Suas banquisas permanecem congeladas e seguras durante todo o ano. 
 
8 - Sobre a Antártida é correto afirmar: 
 
a) Alguns dos seus povos nativos - esquimós e lapões - resistem ao lugar inóspito da região 
b) Quase não existe mais recursos minerais como petróleo e ouro 
c) Faz parte da fragmentação do supercontinente Gondwana. 
d) Sua fauna é muito rica com uma única espécie - os pinguins. 
 
9 - O Tratado da Antártida feito pelos países que estudam este novo continente ao sul do HS consiste: 
 
a) proibir testes nucleares 
b) proibir resíduos radioativos 
c) proibir qualquer operação militar 
d) TRA 
 
10 - O gelo, na região da Antártida, está derretendo 6 vezes mais rápido do que há 40 anos, isso pode 
influenciar diretamente: 
 
a) formação de tsunamis 
b) aumento do nível médio das marés 
c) redução da fauna específica 
d) redução das massas de ar polares 
 
Questões abertas 
 
1 - Por que a Geografia é importante para entendermos os primeiros fluxos migratórios? 
2 - Qual é o nome das linhagens que derivam do gênero "Homo"? 
3 - Qual a linhagem que descendemos diretamente? Qual sua característica principal? 
4 - Formule uma frase em que você mostre a diferença das expressões : emigrante / imigrante 
5 - O que significa xenofobia? 
6 - Resuma em 3 tópicos como é a vida de um refugiado 
7 - Escreva 3 características da região do Ártico 
8 - Escreva 3 características da região da Antártida 
9 - Escreva: 
a) 3 nomes de países que elaboraram e assinaram o Tratado de Antártida, desde o princípio deste acordo. 
b) 3 nomes de países que assinaram posteriormente este Tratado 
10 - Qual o nome da base científica brasileira na Antártida? 
a) escreva duas importantes pesquisas realizadas pelo Brasil na Antártida. 


