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01. A pedogênese é o processo de formação dos solos. Laterização é fenômeno típico de áreas tropicais que consiste no acúmulo de óxido 
de ferro e alumínio no horizonte superior do solo. Calagem é o método de neutralização da acidez com o acréscimo de calcário ao 
solo. Nas áreas de maior declividade os solos são rasos. A irracional utilização do solo tem levado à sua deteriorização, sobretudo nos 
países pobres.

Resposta: A

02. O movimento das massas de ar é responsável pelo desgaste do relevo terrestre, provocando lentamente o processo de erosão eólica.

Resposta: B

03. O clima tropical semiúmido do Centro-Oeste, com chuvas concentradas no verão e forte estiagem no inverno, colabora para a lixiviação 
dos solos. A elevada acidez dos solos do Centro-Oeste são corrigidos com o uso do calcário, ou seja, pela calagem dos solos.

Resposta: B

04. O mapa nos traz a distribuição dos biomas existentes ao longo do território brasileiro, distinguindo-os por meio da legenda. Há também 
o destaque de áreas que se estendem basicamente pela Região Nordeste do país, nas quais um problema ambiental se expande; ela 
possui em grande parte clima tropical semiárido, caracterizado por altas temperaturas e chuvas escassas e irregulares. Isso favorece a 
existência de uma vegetação adaptada a ambientes mais secos, a caatinga, que hoje corresponde a um dos biomas mais ameaçados 
do País em razão do intenso processo de desmatamento para exploração da madeira e para a prática da pecuária. Esse processo expõe 
os solos e provoca a diminuição gradativa da umidade no ambente, levando à desertifi cação.

 Resposta: A

05. Os escorregamentos ou deslizamentos de solos são movimentos de massa, resultante da dinâmica natural dos agentes externos do 
relevo. Esses fenômenos podem ser acentuados pela ação humana a partir da ocupação irregular de áreas com declive acentuado, 
provocando graves danos à economia e perda de vidas humanas. A contaminação dos rios, não possui relação com o fenômeno de 
escorregamento de solos. O relevo brasileiro é  marcado pela presença de baixas altitudes, devido à ausência de fenômenos formadores 
do relevo como Tectonismo, Vulcanismos e grandes abalos sísmicos.

 Resposta: C
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