
Lista de exercícios extras 
Geografia do Brasil (Geomorfologia) – Profº Márcio Castelan 
  
1. (UFG-GO 2012) Analise a figura e o texto apresentados a seguir. 
 

 
 
O perfil geológico acima apresenta, dentre outras unidades geomorfológicas, o relevo da bacia 
do Paraná, o qual abrange rochas sedimentares, com idades desde o Devoniano até o 
Cretáceo, e rochas ígneas do Mesozoico. 
ROSS, Jurandir Luciano Sanches. Os fundamentos da geografia da natureza. In: ROSS, J.L.S. (Org.). Geografia do 
Brasil. 2. ed. São Paulo: Edusp, 1998. p. 55; 63. [Adaptado]. 

 
Tendo em vista a ocorrência de solos mais férteis, originados do arcabouço geológico 
apresentado, 
 
a) indique e descreva a unidade de relevo associada; 
b) caracterize o tipo de rocha que deu origem a esses solos; 
c) cite dois produtos agrícolas mais cultivados nesses solos.  
   
2. (UEL-PR 2012)  O relevo corresponde ao conjunto de formas apresentadas na superfície 
terrestre. Essas formas são definidas pela estrutura geológica combinada com as ações da 
dinâmica interna e externa da Terra. Em 1985, o professor Jurandyr Ross elaborou uma 
classificação do relevo brasileiro com base em três fatores geomorfológicos: 
 
1. morfoestrutura – origem geológica;  
2. paleoclima – ação de antigos agentes climáticos;  
3. morfoclima – influência dos atuais agentes climáticos.  
Essa classificação associa o passado geológico e o passado climático com os atuais agentes 
escultores do relevo. 
 
Com base nesta associação, o professor Ross identificou três tipos de relevo. 
a) Indique cada tipo de relevo e descreva suas características. 
b) De que forma essas características influenciam a vida nas cidades?  
   
3. A colisão das placas tectônicas faz com que se acumule muita tensão nas bordas dessas 
placas. Quando as pressões chegam a um determinado nível, ocorre a liberação da energia 
acumulada, que chega à superfície e provoca abalos e tremores. A força de um abalo sísmico 
é dada pela sua intensidade ou magnitude. Observe o desenho. 
 

 
 



O ponto A, no desenho, corresponde à origem do sismo e o ponto B, à projeção do sismo na 
superfície. Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, aos pontos A e B, do 
desenho acima. 
 
a) hipocentro – epicentro    
b) epicentro – terremoto    
c) epicentro – hipocentro    
d) tremores – epicentro    
e) hipocentro – terremoto    
   
4. (UFSM-RS 2012)  Esculturas da Terra, responsáveis pela sustentação de continentes e 
oceanos, as placas tectônicas formam e moldam o relevo do planeta. 
 

 
 
Com base na ilustração e nos conhecimentos sobre as placas tectônicas, indique as 
alternativas verdadeiras (V) e as falsas (F). 
 
( ) As placas tectônicas são gigantescos fragmentos que atuam como "artistas" e que, 
continuamente, recriam a paisagem da Terra. 
( ) A configuração atual dos continentes é fruto de milhões de anos de "trabalho artístico" 
das placas, no processo conhecido como deriva continental. 
( ) As placas de Nazca e a Sul-Americana agrupam-se e provocam a subducção da 
placa de Nazca: a placa Sul-Americana, por ser mais leve, desliza por cima da placa de Nazca, 
elevando as montanhas dos Andes. 
 
A sequência correta é  
a) V – F – F.    
b) V – V – V.    
c) V – F – V.    
d) F – F – V.    
e) F – V – F.    
   
5. (Enem 2012) De repente, sente-se uma vibração que aumenta rapidamente; lustres 
balançam, objetos se movem sozinhos e somos invadidos pela estranha sensação de medo do 
imprevisto. Segundos parecem horas, poucos minutos são uma eternidade. Estamos sentindo 
os efeitos de um terremoto, um tipo de abalo sísmico. 
ASSAD, L. Os (não tão) imperceptíveis movimentos da Terra. ComCiência: Revista Eletrônica de Jornalismo Científico, 
no 117, abr. 2010. Disponível em: http://comciencia.br. Acesso em: 2 mar. 2012. 

 
O fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as populações que ocupam espaços 
próximos às áreas de  
a) alívio da tensão geológica.    
b) desgaste da erosão superficial.    
c) atuação do intemperismo químico.    
d) formação de aquíferos profundos.    
e) acúmulo de depósitos sedimentares.    



   
6. (Fuvest 2012)  Do ponto de vista tectônico, núcleos rochosos mais antigos, em áreas 
continentais mais interiorizadas, tendem a ser os mais estáveis, ou seja, menos sujeitos a 
abalos sísmicos e deformações. Em termos geomorfológicos, a maior estabilidade tectônica 
dessas áreas faz com que elas apresentem uma forte tendência à ocorrência, ao longo do 
tempo geológico, de um processo de  
a) aplainamento das formas de relevo, decorrente do intemperismo e da erosão.    
b) formação de depressões absolutas, gerada por acomodação de blocos rochosos.    
c) formação de canyons, decorrente de intensa erosão eólica.    
d) produção de desníveis topográficos acentuados, resultante da contínua sedimentação dos 
rios.    
e) geração de relevo serrano, associada a fatores climáticos ligados à glaciação.    
   
7. (Unesp 2012)  As margens continentais são uma das diversas macroformas do relevo 
submarino. Elas margeiam os continentes apresentando, conforme o continente, características 
físicas diferentes, como extensão e profundidade. Analise as figuras, que correspondem aos 
diferentes tipos de margem continental presentes no planeta. 
 

 
 
É possível afirmar que as figuras 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, às margens 
continentais do tipo:  
a) Atlântico, pacífico cordilheriano e pacífico insular.    
b) Atlântico, pacífico insular e pacífico cordilheriano.    
c) Pacífico insular, atlântico e pacífico cordilheriano.    
d) Pacífico insular, pacífico cordilheriano e atlântico.    
e) Pacífico cordilheriano, atlântico e pacífico insular.    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. (Fgv 2012)  Observe a imagem da Falha de Santo André, na Califórnia (EUA). 
 

 
 
A importante Falha de Santo André está relacionada  
a) ao deslizamento horizontal entre as placas do Pacífico e Norte-Americana.    
b) ao rebaixamento da placa de Nazca em relação à placa do Pacífico.    
c) à meteorização da plataforma continental do litoral Pacífico.    
d) à corrosão das rochas que formam o substrato cristalino californiano.    
e) ao ravinamento das rochas resultante da semiaridez do oeste californiano.    
   
9. (UEG-GO 2012) O relevo terrestre evolui em consequência da atuação de processos 
internos e externos. Com base nessa afirmação, cite e explique a dinâmica de um processo 
(agente) interno e outro externo na modelagem do relevo.  
   
10. Observe a figura abaixo. 
 

 
 
Sobre o fenômeno representado pela figura, é CORRETO afirmar que se trata de  
a) ação de agentes exógenos responsáveis por movimentos orogenéticos que atuam sobre a 
crosta terrestre.    
b) formação do relevo terrestre por agentes internos ocorridos predominantemente no Período 
Devoniano.    
c) formação de cadeias montanhosas ou cordilheiras em função de movimentos verticais 
provocados pela divergência de placas tectônicas.    
d) forças tectônicas provocando dobramentos sobre estruturas formadas por rochas 
magmáticas e sedimentares pouco resistentes.    
   
 
 



11. (Unicamp 2012) “Em 1883, a violenta erupção do vulcão indonésio de Krakatoa riscou do 
mapa a ilha que o abrigava e deixou em seu rastro 36 mil mortos e uma cratera aberta no 
fundo do mar. Os efeitos da explosão foram sentidos até na França; barômetros em Bogotá e 
Washington enlouqueceram; corpos foram dar na costa da África; o estouro foi ouvido na 
Austrália e na Índia”.  
(S. Winchester, Krakatoa – o dia em que o mundo explodiu. Rio de Janeiro: Objetiva, 2003, contracapa.)  

 
a) Por que no sudeste da Ásia, onde se localiza a Indonésia, há ocorrência de vulcões? Por 
que as encostas de vulcões normalmente são densamente povoadas?  
b) Por que a atividade vulcânica deste tipo de vulcão pode causar o resfriamento nas 
temperaturas médias em toda a Terra?  
   
12. (UERN-RN 2012)  As rochas fazem parte da nossa vida: da fundação de uma edificação 
até o seu revestimento, como em pias e mesas. Para isso, a natureza oferece uma grande 
variedade de rochas, cujas características físicas e químicas dependem do processo de 
formação. A imagem demonstra o ciclo de formação das rochas. Observe. 
 

 
 
Após analisar a imagem verifica-se que  
a) a rocha sedimentar é formada pela cimentação e compactação dos sedimentos, 
provenientes do desgaste de todos os tipos de rochas.    
b) as rochas magmáticas são formadas pela transformação de rochas sedimentares e 
metamórficas em ambiente de pouca pressão.    
c) a rocha metamórfica é formada pela solidificação do magma, proveniente do núcleo 
terrestre, cuja composição química e homogênea.    
d) a rocha sedimentar possui o mesmo processo físico de formação da rocha magmática, pois 
ambas dependem do resfriamento do magma.    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. (UFRN 2012) O Rio Grande do Norte apresenta um elevado potencial turístico, 
principalmente em decorrência das belezas de sua paisagem litorânea, destacando-se algumas 
formas do relevo cuja configuração está associada a processos erosivos desencadeados pela 
ação de diferentes agentes.  
 
Observe a figura a seguir.  

 
 
Considerando os elementos da paisagem litorânea expostos na figura, pode-se afirmar que 
esta corresponde a uma  
a) falésia, constituída pela deposição de areia paralelamente à costa, em decorrência da 
erosão eólica.    
b) restinga, formada pela consolidação da areia de antigas praias, em decorrência da erosão 
marinha.    
c) falésia, formada a partir de processos de erosão marinha, que originam paredões 
escarpados.    
d) restinga, constituída a partir de processos de erosão eólica, que formam costas íngremes.    
   
14. (Unesp 2011)  O Brasil tem encontro marcado com a tragédia todos os anos na estação 
chuvosa e não há força terrestre que faça com que as autoridades e as pessoas se preparem 
para isso. Neste ano, o encontro foi na antes paradisíaca região serrana do Rio de Janeiro. 
Todos os anos, a natureza demonstra com fúria que as conquistas da civilização em muitas 
áreas são plantinhas frágeis que podem ser arrancadas pelas enchentes e pelos deslizamentos 
das encostas. 
(Veja, 19.01.2011. Adaptado.) 

 
O texto relaciona-se ao problema da destruição da paisagem no Sudeste, frequente em regiões 
com domínio de  
a) mar de morros.    
b) cuestas carbonáticas.    
c) inselbergs semiáridos.    
d) chapadas cristalinas.    
e) coxilhas subtropicais.    
   
15. (Fuvest 2011)  Esta foto ilustra uma das formas do relevo brasileiro, que são as chapadas. 
 



 
 
É correto afirmar que essa forma de relevo está  
a) distribuída pelas regiões Norte e Centro-Oeste, em terrenos cristalinos, geralmente 
moldados pela ação do vento.    
b) localizada no litoral da região Sul e decorre, em geral, da ação destrutiva da água do mar 
sobre rochas sedimentares.    
c) concentrada no interior das regiões Sul e Sudeste e formou-se, na maior parte dos casos, a 
partir do intemperismo de rochas cristalinas.    
d) restrita a trechos do litoral Norte-Nordeste, sendo resultante, sobretudo, da ação modeladora 
da chuva, em terrenos cristalinos.    
e) presente nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, tendo sua formação associada, 
principalmente, a processos erosivos em planaltos sedimentares.    
   
16. (Unesp 2011)  As quatro afirmações que se seguem serão correlacionadas aos seguintes 
termos: (1) vulcanismo – (2) terremoto – (3) epicentro – (4) hipocentro. 
 
a. Os movimentos das placas tectônicas geram vibrações, que podem ocorrer no contato entre 
duas placas (caso mais frequente) ou no interior de uma delas. O ponto onde se inicia a ruptura 
e a liberação das tensões acumuladas é chamado de foco do tremor. 
 
b. Com o lento movimento das placas litosféricas, da ordem de alguns centímetros por ano, 
tensões vão se acumulando em vários pontos, principalmente perto de suas bordas. As 
tensões, que se acumulam lentamente, deformam as rochas; quando o limite de resistência 
das rochas é atingido, ocorre uma ruptura, com um deslocamento abrupto, gerando vibrações 
que se propagam em todas as direções. 
 
c. A partir do ponto onde se inicia a ruptura, há a liberação das tensões acumuladas, que se 
projetam na superfície das placas tectônicas. 
 
d. É a liberação espetacular do calor interno terrestre, acumulado através dos tempos, sendo 
considerado fonte de observação científica das entranhas da Terra, uma vez que as lavas, os 
gases e as cinzas fornecem novos conhecimentos de como os minerais são formados. Esse 
fluxo de calor, por sua vez, é o componente essencial na dinâmica de criação e destruição da 
crosta, tendo papel essencial, desde os primórdios da evolução geológica. 
 
(Wilson Teixeira, et al. Decifrando a Terra, 2003. Adaptado.) 

 
Os termos e as afirmações estão corretamente associados em  
a) 1d, 2b, 3a, 4c.    
b) 1b, 2a, 3c, 4d.    
c) 1c, 2d, 3b, 4a.    
d) 1a, 2c, 3d, 4b.    
e) 1d, 2b, 3c, 4a.    
   
 
 
 



17. (Unifesp 2011)  Observe a imagem, leia o texto e responda. 
 

 
 
De acordo com a teoria das placas tectônicas, a crosta terrestre está dividida em placas de 
espessura média de 150 km, que flutuam sobre o substrato pastoso, a astenosfera. 
(Almeida e Rigolin, 2005. Adaptado.) 

 
a) Qual a relação existente entre a teoria da deriva dos continentes e a teoria das placas 
tectônicas? 
b) Quais são os três tipos de limites entre as placas tectônicas?  
   
18. (Unicamp 2010) O relevo cárstico ou karst refere-se predominantemente a feições 
subterrâneas, como cavernas. Observe a representação na figura a seguir e responda às 
questões: 
 

 
 
a) Quais as condições básicas para o desenvolvimento do modelado cárstico? 
b) Defina os nomes dos espeleotemas indicados na figura pelos números 1 e 2.  
   



19. (Unifesp 2009)  Observe o mapa. 

 
Assinale a alternativa que contém as formas de relevo predominantes em cada porção do 
território brasileiro indicada, de acordo com a classificação de Ross.  
a) Faixa litorânea: depressões.    
b) Amazônia Legal: planícies.    
c) Fronteira com o Mercosul: planaltos.    
d) Região Sul: planícies.    
e) Pantanal: planaltos.    
   
20. (Fuvest 2009)   

 
Considere a figura e seus conhecimentos para responder. 
 
a) Anote os números de 1 a 5 correspondentes a cada unidade de relevo ou de estrutura 
geológica. 
b) Compare as áreas A e B quanto às atividades agrárias espacialmente predominantes, 
relacionando essas atividades a características do relevo.  
 



 
Gabarito: 
 
Resposta da questão 1: 

a) A maior unidade de relevo corresponde aos Planaltos e Chapadas da Bacia 
Sedimentar do Paraná, superfície com altitudes entre 500 e 1000 metros conforme do perfil, 
onde predomina a erosão. A superfície apresenta colinas e as cordas apresentam cuestas 
(frente íngreme, reverso com baixo declive e camadas de rochas inclinadas). 

b) Os solos mais férteis como a Terra Roxa originaram-se pelo intemperismo de rochas 
vulcânicas (magmáticas ou ígneas extrusivas), como o basalto. 
c) Trata-se de uma região com agronegócio desenvolvido. Em São Paulo, predomina o cultivo 
de cana-de-açúcar. Em Mato Grosso do Sul, destaca-se a produção de soja.   
 
Resposta da questão 2: 

a) A classificação do relevo brasileiro segundo Jurandyr Ross considera três tipos de 
relevo: Os planaltos, que são formas residuais do intenso processo erosivo sobre o território e 
recobrem a maior parte da estrutura geológica do país; as depressões, que se constituem 
como bordas dos planaltos e, portanto, mais rebaixadas que estes; e as planícies constituídas 
de rochas diferentes das outras unidades e cujo processo de sedimentação supera o de 
erosão. 
 

b) O relevo determina a ocupação e a organização do espaço urbano, permitindo que 
seu planejamento otimize a vida urbana. Sua análise deve ser considerada para a ocupação de 
fundos de vale, sujeitos às inundações, como às ocorridas recentemente em Santa Catarina; 
na ocupação das áreas de encostas que estão sujeitas ao processo de desmoronamento, 
como no caso do Rio de Janeiro; na localização dos cinturões agrícolas, entre outros.   
 
Resposta da questão 3:  
A  
 
Resposta da questão 4: 
B  
 
Resposta da questão 5: 
A 
 
Resposta da questão 6: 
A 
 
Resposta da questão 7: 
A 
 
Resposta da questão 8: 
A  
 
Resposta da questão 9: 

Os agentes do relevo são os processos responsáveis pela dinâmica da crosta terrestre. 
São divididos em dois grupos. Os agentes endógenos ou internos – criadores do relevo – estão 
associados ao manto e, portanto, ao movimento do magma como o vulcanismo, o tectonismo e 
os abalos sísmicos. O vulcanismo é a ascensão do magma à superfície; o tectonismo é o 
movimento orogênico ou epirogênico das placas tectônicas; e os abalos sísmicos são a 
propagação de ondas sísmicas causando os terremotos ou maremotos. Os agentes exógenos 
ou externos – modeladores do relevo – estão associados à atmosfera sendo, portanto, a 
erosão seu principal processo. A erosão resulta no desgaste, transporte e sedimentação da 
rocha, sendo feita pelo vento (eólica), chuva (pluvial), rios (fluvial), mares (abrasão marinha), 
desagregação (intemperismo).   
 
Resposta da questão 10: 
D  
 



Resposta da questão 11: 
A ocorrência de vulcões no sudoeste da Ásia é explicada pela presença do Círculo de 

Fogo do Pacífico, área de bordas das placas tectônicas responsáveis pela intensa instabilidade 
da região, presentes nos abalos sísmicos que podem gerar os tsunamis e atividade vulcânica. 
As áreas vulcânicas são formadas de rochas extrusivas que se constituem em solos de alta 
fertilidade, privilegiando a produção agrícola e o povoamento da região. 
A erupção vulcânica lança na atmosfera grande quantidade de poeira e cinzas, impedindo a 
absorção da radiação solar, levando à diminuição da temperatura.   
 
Resposta da questão 12: 
A  
 
Resposta da questão 13: 
C 
 
Resposta da questão 14: 
A 
 
Resposta da questão 15: 
E 
 
Resposta da questão 16: 
E 
 
Resposta da questão 17: 

a) As placas tectônicas deslocam-se aleatoriamente partir da diferença de densidade 
entre o material sólido de superfície e a astenosfera. A parte mais sólida da crosta mostra 
grandes extensões emersas das massas líquidas, oceânicas, os continentes e estes derivam, 
afastando-se ou se aproximando. 

b) Limites divergentes ou construtivos: quando as placas tectônicas afastam-se umas 
das outras; limites convergentes ou destrutivos: quando as placas tectônicas movimentam-se 
umas contra as outras formando zonas de subducção (placas mergulham uma sob a outra, 
colidem e se comprimem entre si); limites transformantes ou conservativos: as placas deslizam 
roçando uma na outra ao longo de falhas transformantes.   
 
Resposta da questão 18: 

a) Para a formação de um modelado cárstico a presença de rochas friáveis (solúveis) 
em solos permeáveis é básica e precipitações em índices no mínimo moderados. A amplitude 
topográfica ou a altura da área acima do nível do mar deve ser elevada para permitir a livre 
circulação das águas subterrâneas.  

b) O espeleotema indicado na figura pelo número 1 é uma coluna, e o indicado pelo 
numero 2, uma estalactite.   
 
Resposta da questão 19: 
C 
 
Resposta da questão 20: 

a) No perfil topográfico do Estado de São Paulo, temos: 
1 – Planalto Ocidental 
2 – Depressão Periférica 
3 – Bacia Sedimentar de São Paulo 
4 – Escarpa da Serra do Mar 
5 – Planície Flúvio-Marinha 
b) Na região identificada com A, o Planalto Ocidental Paulista, a suave declividade e 

topografia plana dos planaltos de arenito-basalto facilitaram a implantação de culturas de 
grande escala, que ocupam vastas extensões que variam, desde cultivos perenes como a 
laranja, o café, até culturas temporárias como a cana. Na área B, o Planalto Oriental Paulista, 
constituído de terrenos cristalinos movimentados, com consideráveis inclinações, limita a 
lavoura à proximidade de vales de rios, ou a poucas áreas planas, induzindo principalmente 
aos cultivos temporários como o plantio de hortifrutigranjeiros e criação do gado leiteiro. 


