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QUESTÃO 10 
Observe o mapa que trata os casos de morte por COVID 19 por estado no Brasil: 

 

 
  

A) É possível depreender do mapa uma distribuição homogênea dos casos e mortes pela infecção do COVID 19? Sim 
ou não? Discorra.  

B) Essa distribuição de casos e mortes refletem as diferenças regionais? Sim ou não? Cite dois fatores que podem 
explicar a espacialização dos casos de COVID 19. 

 
Respostas: 
A) É possível depreender uma distribuição heterogênea dos casos e mortes pela infecção do COVID 19; as regiões 

mais afetadas pela pandemia são: Sudeste e Nordeste, seguidas do Norte, Sul e Centro-Oeste.  
B) A distribuição de casos refletem sim as diferenças regionais; áreas de maior aglomeração populacional são as que 

sofrem mais com pandemia, tendo uma exceção no caso da região Norte de uma menor concentração 
populacional quando comparada a outras regiões do Brasil; além disso, as ações do governo local e estadual como 
lockdow e combate à pandemia podem explicar a espacialização dos casos de COVID 19.   

 
Fonte: Disponível em: https://www.google.com/search?q=mapa+do+coronav%C3%ADrus+por+estado&tbm=isch& 
source=iu&ictx=1&fir=HmLduo_s4GutXM%252CK4pl-EhRtZqyuM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQsjYnTMcVqRVuVcGw 
YErkC1IOBog&sa=X&ved=2ahUKEwjtwILDiK7sAhVcHLkGHcQHC2IQ9QF6BAgJEAw#imgrc=Do71hYjDISFT6M. 
 
 



 
 
QUESTÃO 11 
Analise a imagem que trata de um fenômeno climático característico de grandes centros urbanos e que se 
intensifica a partir do desenvolvimento da cidade:  
  

 
  

 
A) Qual o fenômeno climático retratado? 
B) Cite duas causas possíveis para a ocorrência do fenômeno.  
C) Cite três ações para minimizar os impactos ambientais provocados pela ocorrência do fenômeno retratado na 

imagem.  
 
Respostas: 
A) O fenômeno retratado se refere à ilha de calor.  
B) As causas são a impermeabilização do solo devido à urbanização e à poluição.  
C) Entre as ações destacam-se: reduzir a emissão de poluentes, o plantio de árvores e a preservação de áreas verdes. 
 
Fonte: Disponível em: http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=244. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


