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01. A Dorsal Atlântica é o testemunho do afastamento entre os continentes americano e africano, onde afl oram rochas mais jovens 
em relação as mais antigas. A região também fornece evidências, por intermédio de rochas fósseis, das semelhanças entre os dois 
continentes que, no passado, estiveram unidos.

 Resposta: A

02. A imagem do enunciado aborda a topografi a das formações cristalinas em ambiente que sofrem o intemperismo químico, fato esse 
que explique a topografi a ser do tipo mamelonar.

 Resposta: C

03. Os agentes modifi cadores do relevo são internos, esses são mais formadores de relevo que destruidores, e temos também os agentes 
externos, esses são destruidores de relevo do que formadores.

 Resposta: B

04. O fi lósofo inglês Francis Bacon percebeu o perfeito encaixe entre as linhas da costa atlântica da América do Sul e da África, porém, será 
o alemão Alfredo Wegener o responsável por comprovar cientifi camente a teoria tectônica de placas, isto é, a existência do movimento 
das placas, que ocasionou dentre várias unidades geomorfológicas, a Dorsal Meso-Atlântica. 

 Resposta: B

05. A topografi a do relevo representada na imagem aponta para uma geomorfologia típica de climas úmidos que favorecem a irregularidade 
do topo do relevo.

 Resposta: C

06. A Cordilheira dos Andes é um Dobramento Moderno formado na Era Cenozoica no período Terciário. Essas unidades são resultados 
de movimentos orogenéticos convergentes, isto é, do choque entre duas placas.

 Resposta: D

07. A transgressão marinha ou eustasia positiva é o processo de avanço do oceano, resultado do período interglacial (Era do Calor) que 
leva ao derretimento de geleiras.

 Resposta: A

08. O mapa de curvas de níveis são aplicados em relevos topográfi cos. Quanto maior for a distância entre as linhas, mais suave é a inclinação 
do relevo e, quanto menor for a distância entre as linhas, mais abrupto e íngreme é o relevo.

 Resposta: A

09. A questão cita uma área continental mais interiorizada, onde a atuação das forças endógenas (associadas às forças internas da 
Terra) é praticamente inexistente, enquanto a das exógenas, ou seja, o intemperismo causado pelas chuvas, ventos ou mudanças de 
temperatura, desgasta a rocha e forma sedimentos que serão erodidas (transportados) para menores altitudes pelos ventos ou pelas 
águas. Esse intemperismo, com a consequente erosão, vai progressivamente aplainando e rebaixando o relevo. 

 Resposta: A

10. Quanto maior a declividade do relevo maior será a força erosiva em função da gravidade, favorecendo assim um maior escavamento 
do relevo e a formação de vales em V.

 Resposta: B

Rodrigo Rocha – Rev.: JA
09183315_Pro_Aula06_A Dinâmica Geomorfológica da Terra


