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01. Falésia é uma forma geográfica litoral, caracterizada por um abrupto encontro da terra com o mar. Formam-se escarpas na vertical que 
terminam ao nível do mar e encontram-se permanentemente sob a ação erosiva do mar. Ondas desgastam constantemente a costa, 
o que por vezes pode provocar desmoronamentos ou instabilidade da parede rochosa. No Nordeste brasileiro são conhecidas como 
formações do grupo barreira. Aparecem no litoral meridional do Brasil: no Rio de Janeiro e no litoral do Rio Grande do Sul, como por 
exemplo na Praia de Torres (proximidade da Serra do Mar com o litoral), há também as falésias do Rio Grande do Norte, localizadas 
na praia de Pipa.

Resposta: C

02. As áreas continentais mais interiorizadas, tendem a ser as mais estáveis, ou seja, menos sujeitas a abalos sísmicos e deformações. 
Nessas áreas há uma forte tendência à ocorrência de aplainamento das formas de relevo, decorrente do intemperismo e da erosão.

Resposta: A

03. O deslizamento, movimentos de massa ou escorregamento de terras é um fenômeno comum em áreas de relevo íngreme, sobretudo 
nas encostas dos mares de morros. Esse processo pode ocorrer em locais onde não há ocupação humana, devido ao solo de origem 
cristalina, no entanto, são mais comuns em terrenos onde houve a retirada da cobertura vegetal original.

Resposta: E

04. O deslizamento, movimentos de massa ou escorregamento de terras é um fenômeno comum em áreas de relevo íngreme, sobretudo 
nas encostas dos mares de morros. Esse processo pode ocorrer em locais onde não há ocupação humana, devido ao solo de origem 
cristalina, no entanto, são mais comuns em terrenos onde houve a retirada da cobertura vegetal original.

Resposta: D

05. A imagem representa um ambiente geomorfológico cujo processo de deposição supera o de erosão. A deposição é realizada pelo 
agente externo fluvial. Essas formações são recentes e datam da Era Cenozoica.

Resposta: D
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