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01. O Brasil está no centro de uma placa, a Sul-Americana, portanto não apresenta Dobramentos Modernos.

 Resposta: A

02. Terrenos como o apresentado no lado I do rio são muito suscetíveis aos agentes erosivos, uma vez que, além de inclinados, compõem-se de 
rocha permeável. Nesses casos, recomenda-se a implantação das chamadas “curvas de nível”, técnica muito utilizada pela agricultura 
moderna para evitar, por exemplo, a voçoroca, tipo de erosão comum em terras cultivadas de forma exaustiva e irracional.

 Resposta: D

03. No pantanal Mato-Grossense temos a presença de uma formação cristalina, isto é, rica em minérios de ferro como é o caso do 
manganês. Essa região está localizada no Maciço de Urucum. 

 Resposta: D

04. A questão pede para o aluno considerar o cenário tectônico do Brasil, que favorece uma maior estabilidade tectônica em relação à 
região andina. A alternativa A é correta, pois o Brasil está sobre a placa Sul-Americana.

 Resposta: A

05. Os movimentos orogênicos ocorreram principalmente na Era Pré-Cambriana. Esses movimentos, conhecidos como ciclo brasiliano, 
deram origem a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira e Serra do Espinhaço, todas localizadas na região Sudeste.

 Resposta: A

06. O Brasil tem seu território localizado sobre uma placa tectônica em terreno geologicamente estável, portanto, os tremores de terra 
registrados no Brasil não são oriundos do tectonismo de placas, mas sim de acomodações internas das rochas.

 Resposta: D

07. No tocante ao carvão mineral, as principais jazidas e a quase totalidade da produção encontram-se na Bacia Paranaica, a maioria em Santa 
Catarina e no Rio Grande do Sul.

 Resposta: C

08. A área assinalada pela letra A corresponde a formação cristalina do Quadrilátero Ferrífero. É bom lembrar que a maior jazida de ferro 
do Brasil está na Serra de Carajás.

 Resposta: A

09. Caro aluno, a região destacada foi alvo de erupções vulcânicas que formaram o basalto e soterraram camadas arenosas. É nessa 
camada arenosa onde está confi nado o Aquífero Guarani.

 Resposta: E

10. A imagem da questão retrata as unidades geomorfológicas conhecidas como Mares de Morro, caracterizadas por formações cristalinas 
submetidas ao intemperismo químico

 Resposta: C
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