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01. Ao ler todos os itens, concluímos que todos estão corretos.

 Resposta: E

02. De acordo com a figura, temos no horizonte C a transição do solo e da rocha, apresentando normalmente, em seu interior, fragmentos 
de rochas não alteradas. As outras alternativas não têm ligação direta com a figura.

 Resposta: C

03. Na região Sul (norte do Paraná e oeste de São Paulo), ocorreu derrame magmático em eras geológicas passadas. Essa lava se transformou 
em basalto que, quando decomposto, gerou o solo de terra roxa.

 Resposta: D

04. O assoreamento ocorre a partir do acúmulo de sedimentos depositados por correntes de água em fundo de lagos, rios e barragens, 
sendo um elemento ligado diretamente à falta de vegetação da mata ciliar ou de galeria, que defende os cursos desse processo.

 Resposta: B

05. O predomínio do intemperismo físico nas regiões de clima seco favorece a formação de um solo litólico e pedregoso.

 Resposta: C

06. Técnica utilizada em relevos de altitude, bastante praticada na Ásia, onde países como a China, que possuem relevos montanhosos, 
trabalham terraceando o relevo, com a finalidade de disciplinar a erosão da água.

 Resposta: A 

07. O solo é formado a partir de um somatório de fatores, bem como: clima, microrganismos, água, ar e o tipo de rocha-mãe. É um 
processo lento, 1 cm de solo gasta 10.000 anos para ser formado.

 Resposta: D

08. Alguns dos resultados do desmatamento é o assoreamento, a poluição atmosférica e o aumento da temperatura.

 Resposta: C

09. Os fenômenos expostos no enunciado levarão à subida de sais para a superfície por capilaridade. A acomodação desses sais na superfície 
formará uma capa ferruginosa, fenômeno conhecido como laterização.

 Resposta: A

10. A matéria orgânica, quando decomposta pelos microrganismos, forma o húmus, elemento vital para a fertilidade do solo.

 Resposta: A
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