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01. A legenda de número 1 representa a geomorfologia da Amazônia caracterizado por planaltos nas bordas norte e sul, no meio predomínio 
de depressão baixos platôs e a planície que acompanha o rio Amazonas. A legenda de numero 2 representa o perfil geomorfológico do 
Nordeste, marcado pelo predomínio da depressão, presença de chapada no extremo oeste e planície no litoral. A legenda de número 
3 representa o perfil geomorfológico que se estende da planície do Pantanal até o extremo leste cuja presença de morros cristalinos 
é predominante.

 Resposta: C

02. A condição geomorfológica (relevos íngremes), combinada a fatores termopluviométricos e urbanização desordenada, forma um palco 
propício para tragédias de deslizamentos.

 Resposta: E

03. As chapadas estão associadas às rochas sedimentares. O planalto e chapada do Maranhão-Piauí é marcada pela geologia sedimentar 
com a presença de chapadas com geometria e cuesta, isto é, abrupta e escarpada de um lado e no lado reverso a inclinação é suave. 

 Resposta: B

04. A imagem da questão contempla a Depressão Sertaneja e Sanfranciscana, por onde passa o Velho Chico (Nilo brasileiro).

 Resposta: A

05. As áreas próximas dos rios conhecidas como várzea são áreas de inundação, é uma planície inundável onde ocorre o movimento de 
ida e vinda do rio entre períodos de cheia e vazante do rio.

 Resposta: A

06. A imagem ilustra os planaltos sedimentares (chapadas) muito presentes nas regiões Centro-Oeste e Nordeste. Vale destacar que muitos 
rios brasileiros têm suas nascentes nos planaltos dos Cerrados, considerados “berçários das nascentes”.

 Resposta: E

07. As formações cristalinas da era Pré-Cambriana, das serras do Atlântico leste e sudeste, sofreram entre a Mesozoica e a Cenozoica 
movimentos epirogênicos, esses movimentos formaram a escarpa da Serra da Mantiqueira e Serra do Mar e o Vale do Paraíba.

 Resposta: B

08. O domínio morfoclimático amazônico tem o predomínio de planaltos, sendo as planíceis das áreas de sedimentação mais recentes 
situadas ao longo das várzeas fluviais.

 Resposta: B

09. O mapa é a classificação do relevo realizado pelo geógrafo Jurandyr Ross, que se utilizou das imagens fornecidas pelo Projeto 
Radambrasil. É bom lembrar que, de acordo com essa classificação, há onze planaltos, que podem ser cristalinos (era Pré-Cambriana) 
ou sedimentares (a partir da era Mesozoica), onze depressões (marginal, periférica e interplanáltica) e planícies (era Cenozoica).

 Respota: E

10. O sudeste é marcado pela presença de um cinturão orogênico da era Pré-Cambriana, são os Planaltos e Serras do Atlântico leste e 
sudeste. Corresponde ao maior conjunto de terras altas do Brasil.

 Resposta: A
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