
PROF. BRUNO QUEIROZ 
GEOGRAFIA 

DETERMINANTE PRÉ-VESTIBULAR 
 
 

PLACAS TECTÔNICAS, INTEMPERISMO E RELEVO 
 

TEMA: TEMPO GEOLÓGICO 
1) (Fuvest 2005) Analise as informações geológico-estruturais do quadro. 

 

 
Fonte: Adapt. SCHOBBENHAUS, 1984. 

O item III corresponde à gênese 
A) do Escudo Brasileiro. 
B) da Depressão Periférica. 
C) dos Dobramentos Terciários. 
D) da Bacia do Paraná.  

 
2) No decorrer do tempo geológico, apenas uma porcentagem muito pequena das 

espécies que um dia habitaram a biosfera terrestre preservou-se nas rochas. Muitas 
espécies surgiram e desapareceram sem deixar vestígios.  

Em rochas muito antigas, não são encontrados vestígios de animais atuais, o que sugere que 
eles apareceram muito depois. Porém, nessas camadas antigas, são encontrados restos de 
animais que não existem mais, o que poderia indicar que se extinguiram. 
Os vestígios de organismos que existiram no passado e se mantiveram preservados, como 
pedaços de troncos de árvores, conchas, ossos, dentes, cascas de ovos, esqueletos e 
carapaças são denominados fósseis. O modo de fossilização pode ser determinado por vários 
fatores como, por exemplo, a rapidez do soterramento e da decomposição bacteriológica, após 
a morte dos organismos; a composição química e estrutural do esqueleto e as condições 
químicas, que imperavam no meio ambiente durante esse processo. Assim, quando um 
organismo morre e suas partes moles são decompostas, as partes duras, como os ossos, ao 
longo do tempo, podem ser encobertas por camadas de sedimentos, sofrendo fossilização. 
 
Como base nessas informações, é correto afirmar que  
a) os fósseis representam os restos preservados somente dos animais que viveram no 
passado.    
b) os fósseis evidenciam que todos os organismos existentes no passado desapareceram sem 
deixar vestígios.    
c) as camadas de rochas mais antigas apresentam fósseis dos seres vivos atuais, 
evidenciando que eles se extinguiram.    
d) os registros fósseis se formaram apenas a partir de organismos que, depois de mortos, 
foram totalmente decompostos.    
e) os fósseis podem ser originados a partir de organismos que, depois de mortos, sofreram 
decomposição, e suas partes duras foram preservadas.    
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3) (Ufrgs)  Com base nos estudos dos fósseis e da dinâmica terrestre, os geocientistas 
procuram compreender as transformações do ambiente, organizadas em uma ordem 
cronológica expressa na escala de tempo geológico. 

Associe adequadamente as características apresentadas no bloco inferior com os intervalos de 
tempo geológico do bloco superior. 
 
1 - Mesozoico 
2 - Paleozoico 
3 - Cenozoico 
4 - Pré-Cambriano 
 
(     ) Surgimento das primeiras formas de vida. 
(     ) Formação das cadeias de montanhas atuais, como os Alpes, o Himalaia e os Andes. 
(     ) Início da fragmentação do continente primitivo (pangea), dando origem a duas massas 
continentais: Gondwana e Laurásia. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é  
a)  4 - 1 - 3.    
b)  4 - 3 - 1.    
c)  2 - 4 - 3.    
d)  3 - 4 - 1.    
e)  1 - 2 - 4.    
 

4) (Fuvest)  Observe a escala do tempo geológico para identificar os processos naturais 
que ocorreram, respectivamente, nas eras Paleozoica e Cenozoica. 

 
  
a) Formação de jazidas carboníferas e dobramentos do tipo alpino-himalaio.    
b) Oscilações do nível do mar nos últimos períodos glaciais e formação das bacias petrolíferas 
do Oriente Médio.    
c) Configuração atual dos continentes e oceanos e dobramentos do tipo alpino-himalaio.    
d) Formação das bacias petrolíferas do Oriente Médio e soterramento das florestas que 
originaram o carvão mineral.    
e) Oscilações do nível do mar nos últimos períodos glaciais e configuração atual dos 
continentes e oceanos.    
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TEMA: TECTÔNICA DE PLACAS 
 

5) (UFMG 1997 - adaptada) Analise o mapa. 

 
 
Os blocos diagramas I, II, III e IV representam, esquematicamente, a configuração das placas 
tectônicas nas áreas assinaladas no mapa. Assinale o bloco diagrama que representa de 
maneira INCORRETA a configuração dessas placas tectônicas. 
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6) (UFMG 1999 - adaptada) Analise a figura. 

 
FONTE: Adaptado de McKNIGHT, T.L. Physical Geography - a landscape appreciation. New Jersey: Prentice Hall, 1996. p. 10. 

 
Em X e Y, indicados nessa figura, estão representadas duas feições de relevo. 
Com relação a essas feições, é CORRETO afirmar que 
A) X foi formada em conseqüência da separação de placas tectônicas e Y, em conseqüência 
da colisão delas. 
B) X e Y foram formadas em conseqüência da separação de placas tectônicas. 
C) X foi formada em conseqüência da colisão de placas tectônicas e Y, em conseqüência da 
separação delas. 
D) X e Y foram formadas em conseqüência da colisão de placas tectônicas. 
 

7) (UFMG 2004 - adaptada) Analise esta figura, em que está representada, 
esquematicamente, a distribuição espacial de massas continentais e oceânicas – X, Y 
e Z – em diferentes momentos do tempo geológico: 
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A partir da análise feita, é INCORRETO afirmar que, nessa figura, 
A) é mostrada a interação dinâmica de placas tectônicas – formadas por fragmentos da 
litosfera –, que se manifesta por meio de processos de colisão e de separação. 
B) estão retratadas condições dinâmicas associadas à deriva dos continentes e à expansão do 
assoalho oceânico. 
C) é proposto que a atual distribuição de terras, oceanos e mares do Planeta tem sua origem 
associada à fragmentação de um supercontinente. 
D) é sugerido que, hoje, estão encerradas as diversas etapas evolutivas a que continentes e 
bacias oceânicas foram submetidos. 
 

8) (UFMG 2009 - adaptada) Leia estes trechos: 
 
O interior do Ceará voltou a ser atingido por tremores de terra na madrugada de ontem, com 
abalos sísmicos que alcançaram até 3,9 graus na escala Richter. 

Folha de S. Paulo, 10 mar. 2008. p. C1. (Adaptado) 

 
A terra voltou a tremer na região de Caraíbas, no Norte de Minas Gerais. O abalo sísmico de 
4,0 graus na escala Richter ocorreu anteontem à noite, onde, em dezembro de 2007, terremoto 
causou a morte da primeira vítima de um tremor de terra no País. 

Estado de Minas, 21 de mar. 2008. p. 22. (Adaptado) 

 
Por volta das 21h de anteontem, um tremor de terra de 5,2 graus na escala Richter assustou 
moradores de São Paulo, Rio, Paraná e Santa Catarina. Com epicentro na costa brasileira, a 
cerca de 270 km da capital paulista, o terremoto foi considerado moderado por cientistas e 
geólogos do País. 

Folha de S. Paulo, 24 abr. 2008. p. C4. (Adaptado) 

 
Considerando-se essas informações e outros conhecimentos sobre o assunto, é INCORRETO 
afirmar que 
A) a ausência de vítimas no terremoto que afetou parte de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e 
Santa Catarina é explicada pelo fato de, no Centro-Sul do País, a construção civil empregar 
técnicas antiterremotos eficazes em países como o Japão. 
B) a escala Richter é utilizada para quantificar a magnitude sísmica de um terremoto ocorrido 
em continente ou em oceano, desde aqueles registrados somente pelos sismógrafos, até 
aqueles outros sentidos pelo homem e causadores de grande destruição. 
C) a mídia, ao fazer uso das expressões “tremor de terra”, “abalo sísmico” e “terremoto”, está 
se referindo a um fenômeno geológico, que tem sua origem associada à mobilidade e ao 
deslocamento das placas litosféricas. 
D) as áreas continentais distantes das bordas de placas tectônicas – como é o caso de grande 
parte do território brasileiro –, se revelam, também, sismicamente instáveis, embora, nelas, os 
terremotos apresentem magnitude e freqüência reduzidas. 
 

9) (Espcex) Após uma aula de Geografia, um professor lembra da obra “Viagem ao 
Centro da Terra”, escrita por Júlio Verne em meados do século XIX. Neste livro, Verne 
faz seus personagens descerem ao centro do Planeta através de uma cratera 
vulcânica na Islândia. Contudo, o professor explica que, do ponto de vista científico e 
considerando-se a tecnologia disponível, tal viagem seria inviável. Após apresentar 
esses fatos, ele solicita aos alunos justificativas para tal impossibilidade. Os alunos 
apresentaram as seguintes idéias: 

 
ANA: “Seres humanos não suportariam a elevada pressão do interior da Terra”. 
JOÃO: “Apesar de o manto oferecer condições ambientais favoráveis à vida humana, seria 
necessário transpor a grande espessura da crosta terrestre”. 
ANDRÉIA: “Apesar de a cratera vulcânica comunicar-se com o núcleo, este apresenta-se 
totalmente fluido”. 
JOSÉ: “As altas temperaturas no interior da Terra impediriam o homem de atingir o núcleo do 
Planeta”. 
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Considerando as características geológicas do Planeta, pode-se afirmar que são coerentes 
apenas as idéias apresentadas por 

A) Ana e João.  
B) Andréia e José.  
C) João e José.  
D) Ana e José. 

 
 
A partir da figura abaixo responda às questões 14 e 15 
 

 
 

10) A partir da observação do mapa, assinale a alternativa CORRETA sobre as placas 
tectônicas. 

 
A) Os movimentos divergentes e transformadores com pouca atividade no interior das 

placas são predominantes. 
B) O rift continental no Leste Africano está provocando a divisão da placa em duas. 
C) As placas tectônicas podem apresentar movimentos paralelos e gerar cadeias 

montanhosas. 
D) Todos os movimentos das placas acontecem no sentido Norte-Sul. 

 
11) Analise as duas afirmativas a seguir. 

 
I. As áreas do planeta atualmente localizadas em limites de placas tectônicas – sejam 

estes divergentes, convergentes ou conservativos –, são caracterizadas por intensas 
atividades sísmicas, comumente acompanhadas por manifestações vulcânicas. 

 
II. Os principais exemplos disso são as cadeias de montanha, também denominadas 

dobramentos jovens, que ocorrem, sobretudo, nas áreas onde colidem placas 
tectônicas, resultando na deformação da litosfera e, conseqüentemente, no 
soerguimento de áreas continentais – por exemplo, os Andes e o Himalaia. 

 



PROF. BRUNO QUEIROZ 
GEOGRAFIA 

DETERMINANTE PRÉ-VESTIBULAR 
 
 
As duas afirmativas são 

A) corretas, sendo que a II é um exemplo completo da I. 
B) corretas, sendo que a II é um exemplo parcial da I. 
C) incorretas e não podem ser comprovadas pela ciência. 
D) incorretas, e elas não têm ligação direta entre si. 

 
12) Várias teorias foram estabelecidas com o intuito de explicar a dinâmica da crosta 

terrestre no que se refere a aspectos internos. Uma delas “vem ao encontro de um 
outro, formulada por Wegener no final do século XIX, quando, ao observar a 
coincidência do contorno do continente africano e do americano, sugeriu que estes já 
tinham sido unidos e que, por deriva, se teriam separado. A concepção de Wegener foi 
reforçada pelas contribuições de H. Hess, em meados do século XX, a respeito da 
expansão do assoalho dos oceanos, pela descoberta de Vine Matheus referente ao 
magnetismo das rochas dos fundos oceânicos e por informações obtidas pelas 
pesquisas dos fundos oceânicos nas três últimas décadas.” 

ROSS, Jurandyr L. Sanches. Geografia do Brasil. São Paulo: EDUSP, 1996. P. 24. 

 
As formulações elaboradas no século XX a partir da concepção de Wegener fundamentam a 
base da teoria denominada 

A) “A Terra se Expande” 
B) “Deriva dos Continentes” 
C) “Orogenismo Terrestre” 
D) “Tectônica de Placas” 
 

13) No mapa, é apresentada a distribuição geográfica de aves de grande porte e que não 
voam. 

 

 
 

Há evidências mostrando que essas aves, que podem ser originárias de um mesmo 
ancestral, sejam, portanto, parentes. Considerando que, de fato, tal parentesco ocorra, 
uma explicação possível para a separação geográfica dessas aves, como mostrada no 
mapa, poderia ser: 

 
A) a grande atividade vulcânica, ocorrida há milhões de anos, eliminou essas aves do 

Hemisfério Norte. 
B) na origem da vida, essas aves eram capazes de voar, o que permitiu que 

atravessassem as águas oceânicas, ocupando vários continentes. 
C) o ser humano, em seus deslocamentos, transportou essas aves, assim que elas 

surgiram na Terra, distribuindo-as pelos diferentes continentes. 
D) o afastamento das massas continentais, formadas pela ruptura de um continente único, 

dispersou essas aves que habitavam ambientes adjacentes. 
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14) O cientista Alfred Wegener elaborou, em 1912, a Teoria das Derivas Continentais, 
observando que as formas dos continentes de cada lado do Oceano Atlântico pareciam 
se encaixar perfeitamente. Ele sugeriu que os continentes estiveram unidos no 
passado. Com relação às derivas continentais, é INCORRETO afirmar que 

 
A) os sismos não devem ser relacionados aos movimentos tectônicos da Terra, por se tratarem 
de um fenômeno de vibração brusca e passageira da superfície terrestre. Além disso, não 
devem ter sua origem associada a processos vulcânicos ou no deslocamento de gases no 
interior da Terra. 
B) existe uma semelhança entre as rochas localizadas nos litorais da América, Europa e África. 
Esse fato ajuda a comprovar que, num passado muito distante, os continentes estiveram 
unidos em um único bloco. 
C) a crosta terrestre é descontínua e fragmentada em vários blocos, os quais são formados por 
partes continentais e oceânicas que se deslocam pelos movimentos de convecção do magma. 
D) o contato entre as placas pode se dar por subducção nas zonas de convergência, quando 
elas se movem uma em direção à outra, e a placa oceânica, mais densa, submerge sob a 
continental, menos densa. 
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TEMA: AGENTES MODELADORES DO RELEVO - INTEMPERISMO E EROSÃO 
 

15) (UFMG 2007 - adaptada) Analise estes fluxogramas, em que está representado o ciclo 
hidrológico de uma mesma bacia hidrográfica, antes (I) e depois (II) de sua 
urbanização: 

 

 
 

A partir dessa análise e considerando-se outros conhecimentos sobre o assunto, é 
INCORRETO afirmar que, depois da urbanização dessa bacia hidrográfica, ocorreu: 
 
A) alteração do volume de água armazenada em subsuperfície, o que pode dificultar sua 
obtenção a partir de poços. 
B) aumento considerável da vazão de córregos e rios durante o período das chuvas, o que 
pode contribuir para maior frequência e volume de inundações. 
C) diminuição no nível das águas dos córregos e rios durante os períodos de menor 
pluviosidade, o que pode comprometer tradicionais formas de uso da água. 
D) redução generalizada na velocidade de circulação da água em superfície, o que pode 
aumentar, em termos relativos, o volume de água disponível ao homem. 
 

16) (UFMG 2007 - adaptada) Analise esta sequência de figuras, em que está representada 
a formação do solo ao longo do tempo geológico, sabendo que as divisões que 
aparecem em cada figura e na legenda representam as etapas dessa evolução: 
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A partir dessa análise, é INCORRETO afirmar que essa seqüência de figuras sugere que: 
A) a evolução e o aumento da espessura do solo estão condicionados à escala do tempo 
geológico. 
B) o crescimento aéreo e subterrâneo da vegetação é inversamente proporcional ao 
desenvolvimento do solo. 
C) o desenvolvimento do solo, ao longo do tempo, resulta na sua diferenciação em horizontes. 
D) o material inorgânico presente no solo resulta de alterações ocorridas na rocha. 
 

17) (ESPCEX – 2002 - adaptada) Somente 11% das terras agricultáveis do mundo não 
necessitam de técnicas de drenagem, correção ou outro tipo de melhoria, conforme 
mostra o gráfico abaixo.  

 
Considerando o gráfico e fundamentado em seus conhecimentos, é CORRETO afirmar que os 
solos: 

 
A) sem limitações se restringem às regiões de planícies de baixas e médias latitudes. 
B) com problemas químicos recobrem boa parte da zona intertropical e sofrem o processo de 
laterização. 
C) rasos são encontrados em regiões de baixas altitudes, onde há predomínio de deposição 
sedimentar. 
D) muito secos aparecem, em sua maior parte, nas áreas de altas latitudes, onde o 
intemperismo físico é pouco ativo. 
 

18) Analise a figura 
Evolução do uso do solo no noroeste do Estado do Paraná 

e suas conseqüências ambientais 
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A partir da análise dessa figura e de conhecimentos sobre o assunto, é INCORRETO afirmar 
que, na região apresentada, 
 
A) a deposição de sedimentos arenosos no vale aumentou consideravelmente a área ocupada 

pela planície de inundação. 
B) A vazão do rio foi progressivamente ampliada em conseqüência da intensificação das 

atividades antrópicas. 
C) A biodiversidade foi significativamente reduzida, tendo-se em vista a substituição da 

vegetação de mata por cultivos agrícolas. 
D) A cobertura vegetal foi parcialmente substituída pela cafeicultura e, posteriormente, por 

pastagens. 
 

19) (UFV – MG) No esquema a seguir, aparecem lacunas a serem preenchidas em 1, 2, 3 
e 4. Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE essas lacunas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 1. externos, 2. internos, 3. vulcanismo, 4. intemperismo 
B) 1. terremotos, 2. erosão, 3. vulcanismo, 4. tectonismo 
C) 1. internos, 2. externos, 3. vulcanismo, 4. intemperismo 
D) 1. externos, 2. internos, 3. intemperismo, 4. Vulcanismo 

 
20) Os solos amazônicos, nos quais está sustentada a densa floresta equatorial úmida, 

podem ser caracterizados pela 
A) grande profundidade, permitindo a sustentação prolongada da vegetação nativa e das 

culturas que a substituem. 
B) grande fertilidade, relacionada aos nutrientes originários dos sedimentos trazidos pelos 

rios. 
C) grande fragilidade, relacionada a sua pouca espessura e dependência da camada de 

material orgânico proveniente de plantas. 
D) baixa acidez, facilitando a adaptação de projetos de reflorestamento à medida que 

certas áreas vão sendo devastadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formas de relevo 

Processos 

1. ___________ 

Erosão 
3. ___________ 

2. ___________ 

Terremotos 
4. ___________ 
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21) (PUC MG) Analise as figuras a seguir. 

 
As figuras ilustram a adoção de técnicas distintas de aproveitamento de encostas para a 
produção agrícola. Analisando-as, marque a afirmativa 
CORRETA. 
A) Na área representada pela figura I, o plantio preserva os padrões de fertilidade do solo, ao 
respeitar o alinhamento e o distanciamento preciso entre as plantas. 
B) Na área representada pela figura II, o plantio procurou respeitar as curvas de nível do 
terreno, reduzindo a ação destrutiva das águas pluviais e amenizando os processos erosivos. 
C) Na área representada pela figura II, o cultivo paralelo mantém as diferenças de altitude entre 
os alinhamentos, acentuando o processo erosivo. 
D) Nas áreas das figuras I e II, os processos erosivos apresentarão a mesma intensidade, pois 
em ambas houve a preocupação de preservar a vegetação nativa nos pontos mais elevados do 
terreno. 
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TEMA: RELEVO 
 

22) Não se pode jamais confundir o que é idade e gênese das formas com idade e gênese 
das estruturas. Se as estruturas e litologias são predominantemente antigas, o mesmo 
não se pode dizer das formas de relevo, que são muito mais recentes.  

(ROSS, Jurandir, 1990, p. 25). 

A partir do comentário e da análise do relevo brasileiro, é CORRETO afirmar: 
A) As estruturas geológicas que formam o arcabouço natural do território brasileiro pertencem 
ao período pré-cambriano, sendo exemplos de relevo deste período as serras da Mantiqueira e 
do Espinhaço. 
B) A paisagem característica de mares de morros (elevações suavemente arredondadas), 
comum na Serra da Mantiqueira, testemunha a ausência do intemperismo no processo de 
formação do relevo. 
C) O relevo brasileiro atual é fruto de um trabalho de modelagem realizado nos tempos 
recentes sobre um arcabouço geológico também recente, ambos da Era Cenozóica. 
D) O caráter residual do modelado é muito marcante nos planaltos e serras de Goiás-Minas. 
Suas formas foram elaboradas ainda no período pré-cambriano e não sofreram grandes 
alterações em períodos posteriores. 
 

23) Leia o texto e analise a figura abaixo. 
O dinamismo da superfície da Terra é fruto da atuação antagônica de duas forças ou de duas 
fontes energéticas - as forças endógenas ou internas e as forças exógenas ou externas. Do 
jogo dessas duas forças opostas resulta toda dinâmica da crosta terrestre ou litosfera.[...] Esse 
processo de criação de formas estruturais pelas forças endógenas e de esculturação pelas 
forças exógenas é permanente ao longo do tempo e do espaço. 

 
(ROSS, Jurandyr L. S. (Org.). "Geografia do Brasil". Edusp: São Paulo, 1995. p. 17.) 

Com base na imagem, no texto e utilizando de seus conhecimentos sobre o assunto, é 
CORRETO afirmar: 
A) A orogênese, processo causado pela ação das forças exógenas, é responsável pelo padrão 
de esculturação das formas de relevo mostradas na imagem. 
B) Os morros com topos convexos apresentados na imagem são causados pelas forças 
endógenas próprias de climas áridos, atuantes no Sudeste brasileiro. 
C) As formas de relevo apresentadas na imagem decorrem da ação de forças exógenas, 
relacionadas a climas úmidos, sobre áreas de dobramentos antigos nas quais estão presentes 
rochas cristalinas. 
D) As formas de relevo presentes na imagem decorrem da predominância do intemperismo 
físico, força endógena que, por meio da desagregação mecânica, atua sobre as rochas 
sedimentares da região. 
 

24) (UFMG 2005 - adaptada) Leia o trecho abaixo: 
Um estudante de Geografia, durante a elaboração de trabalho escolar que tratava do relevo 
brasileiro, encontrou, em um livro didático, esta definição: 
 Planalto: Relevo plano e alto, situado acima dos 1.000 m de altitude, cuja formação 
ocorreu no Pré-Cambriano. Nesse relevo, os processos de erosão superam os de acumulação 
de sedimentos.  
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Considerando-se esse tipo de relevo, conclui-se que essa definição está 
A) CORRETA, uma vez que os planaltos, no Brasil, se situam acima dos 1.000 m de altitude. 
B) CORRETA, uma vez que os planaltos foram esculpidos por processos bastante antigos, 
que, na escala do tempo geológico, ocorreram no Pré-Cambriano. 
C) INCORRETA, uma vez que atuam, nos planaltos, processos de acumulação de sedimentos, 
que superam os de erosão. 
D) INCORRETA, uma vez que o modelado dos planaltos - ou seja, sua forma - nem sempre é 
plano. 
 

25) O relevo é o resultado da atuação de forças de origem interna e externa, as quais 
determinam as deformações na superfície terrestre. Sobre o relevo e os processos que 
atuam na sua formação e modelagem, é CORRETO afirmar: 

A) Feições do macro-relevo terrestre, como o constituído pelas grandes cordilheiras, têm suas 
formas explicadas pela ação da gravidade. 
B) Os processos de erosão e deposição de materiais estão na dependência do movimento das 
placas tectônicas. 
C) Os distintos tipos de intemperismo são fatores de natureza externa que contribuem para a 
modelagem do relevo terrestre. 
D) Antes da atuação antrópica, nos últimos 10 mil anos, o relevo era estático, isto é, não sofria 
grandes transformações. 
 

26) (FGV 2007 - adaptada) Analise o mapa apresentado. 

 
 
A partir dos dados apresentados, assinale a alternativa CORRETA. 
A) A maior quantidade de minerais concentra-se em áreas sedimentares, situadas em região 
de clima tropical de estações contrastadas e, em menor grau, na Amazônia. 
B) As áreas de escudos são responsáveis por grandes reservas de minerais, sendo as 
localizadas no Brasil-Central e no Atlântico as mais abundantes. 
C) Na Bacia do Paraná, encontram-se as maiores reservas de manganês no Brasil, associadas 
também a reservas de ouro e prata. 
D) O clima semi-árido encontrado no Nordeste é um dos principais responsáveisl pela ausência 
de grandes reservas de minerais metálicos. 
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27) (UFMG 2004) Analise este mapa, em que está representada a distribuição de uma das 
grandes unidades geológicas da América do Sul: 
 

 
FONTE: SCHOBBENHAUS, Carlos et al. (Coords.). Geologia do Brasil. Brasília: Departamento Nacional da Produção Mineral, 1984. Cap. I, p. 10. 

 

A partir da análise feita, é CORRETO afirmar que, nas áreas hachuradas nesse mapa, 
predominam 
A) bacias sedimentares paleozóicas e mesozóicas, que abrigam importantes jazidas de 
petróleo e gás, o que as torna áreas alvo de interesse para a exploração econômica. 
B) escudos e maciços antigos submetidos a intensa e prolongada ação erosiva ao longo do 
tempo geológico. 
C) cadeias de montanha localizadas em limites de placas litosféricas, que, em razão de seu 
posicionamento latitudinal, quebram a zonalidade climática. 
D) derrames vulcânicos atualmente modelados em planaltos de topografia pouco acidentada e 
revestidos por solos de fertilidade elevada. 
 

28) Observe a figura. 
 

 
 

(Suertegaray, D. M. A. - "Terra: Feições Ilustradas". Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2003.) 

 
Sobre a forma de relevo representada é correto afirmar que se trata de 
A) um planalto cristalino bastante erodido pela ação das águas. 
B) uma chapada ou planalto sedimentar com topos aplainados. 
C) uma planície formada por camadas sedimentares horizontais. 
D) um planalto tabular sobre rochas magmáticas e metamórficas. 
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29) (PUC MG 2004) Observe o perfil topográfico da região Sudeste brasileira. Sobre os 
processos que conduziram à configuração do relevo regional, NÃO se pode afirmar 
que: 

 

 
 Fonte: IBGE. "Atlas Nacional do Brasil". Rio de Janeiro: IBGE, 1966. (adaptado) 
 

A) as formas do relevo regional devem-se a um longo processo de formação, resultante 
de uma orogênese extremamente antiga e um longo processo erosivo, o que explica 
suas altitudes modestas. 

B) a compartimentação do relevo regional deve-se, entre outras coisas, a movimentos de 
blocos que criaram desníveis, rejuvenescendo velhas formas de relevo arrasado; por 
isso, alternam-se cristas graníticas mais elevadas, planaltos e depressões. 

C) a estruturação do relevo regional deve-se à sujeição a agentes tectônicos e esforços 
compressivos alternantes, em épocas recentes, conforme atesta sua altimetria. 

D) a configuração do relevo regional deve-se a uma atuação preponderante, nos últimos 
milhões de anos, de agentes exógenos diversos, tais como água, vento e gelo, o que 
condicionou o arredondamento e modelagem de suas formas.  

 
30) (UFPE 2005) Observe o desenho esquemático a seguir. 

 
 

 
Sobre essa paisagem, é correto afirmar que: 

A) ela não apresenta vestígios de tectonismo. 
B) a área 1 representa um talvegue, que, pelas características morfológicas, não 

apresenta erosão. 
C) a área 2 funciona como nível de base para a erosão. 
D) no talvegue 3, não estão ocorrendo processos erosivos, mas, apenas, deposicionais.  
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31) (UNESP) A figura adiante representa um perfil esquemático do Planalto Nordestino 

Brasileiro. 

 

 
Assinale a alternativa que expressa as características e o nome da unidade geográfica indicada 
com o número 3. 

A) Superfícies pouco elevadas, clima semi-árido, vegetação de caatinga, cultivo da cacau 
e cana-de-açúcar em grandes propriedades, denominada Agreste. 

B) Planície litorânea, presença de mangues, clima tropical úmido, resquícios de mata 
tropical, cultivo de cana-de-açucar e cacau em grandes propriedades, denominada 
Zona da Mata. 

C) Área de transição, relevo de chapadas relativamente elevadas, presença de inúmeros 
rios, cultivo de produtos alimentares e criação de gado leiteiro em pequenas 
propriedades, denominada Agreste. 

D) Superfícies elevadas, densa hidrografia, clima tropical, resquícios de mata tropical, 
intensa atividade agrícola, denominada Sertão. 

 
32) (Fuvest) No Brasil, as formas de relevo representadas nos bloco-diagramas a seguir 

incluem os tipos "serras cristalinas" e "planaltos tabulares". Eles correspondem, 
respectivamente, aos números: 

 
 

A) 1 e 2. 
B) 4 e 3. 
C) 3 e 4. 
D) 2 e 3 
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33) (FUVEST) A propósito das grandes planícies e terras baixas brasileiras e de sua 
distribuição geográfica pode-se afirmar que elas 

A) predominam em área com relação aos planaltos e a mais contínua é a planície 
litorânea. 

B) ocupam extensões menores do que os planaltos, apesar de sua grande expressão na 
Amazônia. 

C) equivalem em área aos planaltos, com a planície amazônica representando a metade de 
sua extensão. 

D)  integram um sistema único e contínuo de depósitos sedimentares quaternários. 
 

34) (PUC MG) Analise o diagrama abaixo e assinale a afirmativa INCORRETA. 
 

 
A) Os processos erosivos que modelam a paisagem são semelhantes e resultam na perda da 
cobertura pedológica na bacia de drenagem. 
B) A bacia hidrográfica apresenta trechos de drenagem de cursos d’água permanentes e outros 
intermitentes. 
C) O diagrama apresenta estruturas geológicas diferentes, com domínios cristalinos do lado 
direito e sedimentares do lado esquerdo. 
D) O relevo, do lado esquerdo, tem o topo aplainado tipo chapada, enquanto do lado direito 
tem o topo e vertentes arredondadas tipo colinas. 
 
 
 
 
 
Gabarito 

1) A 
2) E 
3) B 
4) A 
5) D 
6) D 
7) D 
8) A 
9) D 
10) B 
11) B 
12) D 
13) D 
14) A 
15) D 
16) B 
17) B 

18) B 
19) D 
20) C 
21) B 
22) A 
23) C 
24) D 
25) C 
26) B 
27) B 
28) B 
29) C 
30) C 
31) A 
32) D 
33) B 
34) A 

 
 


