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Relevo do Brasil; SolosMódulo 5

Atividades para sala

01  E

 A classifi cação do relevo brasileiro, proposta em 1995 pelo 
professor Jurandyr Ross, foi elaborada a partir da análise 
de imagens obtidas pelo projeto Radambrasil. As cidades 
de João Pessoa, Belo Horizonte e Teresina estão localiza-
das, respectivamente, nas planícies e nos tabuleiros lito-
râneos (28) de grande aproveitamento para o cultivo da 
cana-de-açúcar; nos planaltos e nas serras do Atlântico (7) 
de mineração, como atividade econômica predominante; 
e nos planaltos e nas chapadas da Bacia do Parnaíba (2), 
onde se expande o cultivo da soja. 

02  E

 Segundo a classifi cação atual do relevo brasileiro, pre-
dominam, na Amazônia, as depressões com presença 
de uma planície ao longo da calha do Rio Amazonas. Na 
parte oriental, margeando essa planície, encontra-se um 
planalto. Nas porções norte e sul das áreas de depressão, 
têm-se planaltos residuais.

03  B

a) (F) A paisagem é resultado do trabalho de abrasão 
marinha com fi sionomia de falésia comum no litoral 
da Região Nordeste.

b) (V) A paisagem é constantemente modifi cada, tendo, 
no Brasil, sua maior presença no litoral setentrional.

c) (F) A paisagem é comum em ambientes litorâneos da 
Região Nordeste, com destaque para os coqueiros, 
cobertura vegetal que envolve o relevo costeiro 
arenoso.

d) (F) A paisagem constitui uma forma de relevo coli-
nosa, de estrutura geológica cristalina, encontrada, 
sobretudo, na zona costeira da Região Sudeste.

e) (F) A paisagem ora mais larga, ora mais estreita resulta 
da sedimentação de partículas arenosas da faixa 
praial, comum na orla brasileira.

04  B

 O efeito mais notório das queimadas é a destruição do 
ambiente, com destaque especial para os solos e para a 
paisagem vegetal. A queimada favorece o processo de 
desertifi cação, destruindo a atividade microbiótica res-
ponsável pela formação humífera do solo. A incorporação 
da prática  de limpeza do terreno com a utilização de fogo 

tornou-se nociva quando começou a ser praticada em 
larga escala pelos portugueses, que introduziram a técnica 
a partir da colonização, quando começou a ocorrer a divi-
são da terra em propriedades e estabeleceu-se o cultivo 
monocultor em forma de  plantation.

05  E
 Nos ambientes de clima úmido e que possuem alto índice 

pluviométrico, a exemplo das regiões equatoriais, os solos 
tendem a ser profundos. Isso ocorre porque a umidade 
favorece o intemperismo químico, intensifi cando o pro-
cesso de pedogênese.

06  B

 O perfi l I é típico do Semiárido Nordestino, de horizonte 
arável, pouco profundo, assentado sobre a rocha matriz. 
A ação do intemperismo físico forma solos pedregosos, 
pouco desenvolvidos. O perfi l II é típico de regiões úmi-
das, de horizontes bem desenvolvidos, produzidos pela 
ação do intemperismo químico. A rica cobertura vege-
tal favorece a ação do intemperismo biológico e agrega 
nutrientes orgânicos ao solo.

Atividades propostas
01  B

 Os planaltos são formas de relevo limitadas por declive 
nas quais o processo de erosão supera a deposição, cons-
tituindo, assim, uma superfície de erosão. Os planaltos 
apresentam superfícies em fi sionomia de serra, morro, 
chapada, cuesta, modelados em rochas sedimentares e 
cristalinas.

02  A

a) (V) A depressão sertaneja e do São Francisco consti-
tui um relevo bastante dissecado com presença de 
maciços residuais.

b) (F) Os planaltos e as chapadas da Bacia do Parnaíba 
fazem limite ao norte com as terras baixas da Bacia 
Amazônica.

c) (F) O Planalto da Borborema, com aproximadamente 
250 km de extensão (norte a sul), encontra-se nos 
estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio 
Grande do Norte.

d) (F) Os tabuleiros litorâneos são de formação sedimen-
tar, apresentando uma topografi a que se asseme-
lha a planaltos suavemente ondulados, em geral.

e) (F) O Delta do Parnaíba, na divisa do Maranhão com o 
Piauí, é constituído por uma formação sedimentar 
de origem fl uviomarinha.



GEOGRAFIA 1

4 Pré-Vestibular – Livro 2

03  E

 A chapada corresponde a um relevo de topo tabuliforme, 
de vértices íngremes, de estrutura geológica tipicamente 
sedimentar, disposta em camadas (estratificada), sendo 
encontrado, sobretudo, na região Centro-Oeste e no 
 Nordeste Oriental.

04  B

 O Brasil não apresenta relevos de altura elevada pelo fato 
de não ter sofrido, recentemente, forte ação endógena e, 
geologicamente, apresentar terrenos antigos e bastante 
desgastados pelos agentes externos (exógenos).

05  E

A Escarpa: declive acentuado que aparece em bordas de 
planalto e que pode ser gerado por um movimento tec-
tônico que forma escarpa de falhas.

A Cuesta: forma de relevo que possui um lado com 
escarpa abrupta e outro com declive suave.

A Chapada: tipo de planalto que possui um topo aplai-
nado e as encostas escarpadas.

A Recife: formação que ocorre próximo à praia, dimi-
nuindo ou bloqueando o movimento das ondas.

A Inselberg: relevo em forma de ilha, pouco extenso e 
esfacelado, sem sistemas de vales e cristas.

06  C
 O Brasil apresenta um litoral pouco recortado, ou seja, pos-

sui poucas reentrâncias, fato que, de certa forma, demons-
tra a ausência de movimentos endógenos de grandes pro-
porções na Era Cenozoica e a ação glacial. Didaticamente, 
o litoral pode ser dividido em três macrorregiões: Seten-
trional ou Equatorial, que tem início no Cabo de Orange 
(AP) e estende-se até o Cabo de São Roque (RN), carac-
teriza-se pela formação de estuários, campos de dunas, 
enseadas, deltas, falésias sedimentares (tabuleiros pré-li-
torâneos); Oriental ou tropical, que se estende do Cabo 
de São Roque (RN) até o Cabo de São Tomé (RJ), onde se 
apresentam baías, ilhas, baixadas, falésias cristalinas; e o 
litoral Meridional, tendo início no Cabo de São Tomé (RJ) 
e estendendo-se até o Arroio Chuí (RS), marcado pelo alar-
gamento da plataforma continental, havendo a ocorrência 
de restingas, dunas e falésias cristalinas.

07  A

a) (V) O processo que dá origem à formação dos solos e 
sua evolução denomina-se pedogênese.

b) (F) A laterização é o processo responsável pela concen-
tração de óxidos e hidróxidos de alumínio e de ferro 
no solo.

c) (F) A calagem é o procedimento que adiciona calcário 
ao solo para corrigir a acidez.

d) (F) Nas áreas de declividade acentuada, os solos são 
menos desenvolvidos, assim, recomenda-se o cul-
tivo agrícola em curvas de nível.

e) (F) A queimada destrói a camada orgânica do solo, 
sendo uma prática comum no preparo da terra para 
a agricultura nos países em desenvolvimento. 

08  D

 O Semiárido Nordestino convive com a escassez hídrica 
resultante, principalmente, do baixo índice pluviométrico 
e sua irregularidade no tempo e no espaço, estimulando 
a agricultura irrigada. A água que drena o embasamento 
cristalino apresenta uma elevada concentração de sais. 
Quando o manejo dessa água é realizado na irrigação, por 
aspersão ou por inundação, ocorre uma elevada taxa de 
evaporação, favorecendo a salinização do solo.

09  E

a) (F) O solo de massapé encontrado na Zona da Mata 
Nordestina é aproveitado no cultivo da monocul-
tura da cana-de-açúcar.

b) (F) O solo do Sertão Nordestino é arenoso, pobre em 
matéria orgânica, o que requer cuidados especiais 
para não se empobrecer de forma intensa.

c) (F) O solo do Cerrado brasileiro é ácido, exigindo prá-
ticas de correção para o cultivo da soja.

d) (F) A intensa atividade agrícola e o uso de técnicas de 
manejo, como a queimada, reduz a fertilidade natu-
ral do solo.

e) (V) A terra roxa encontrada no Planalto Meridional é 
um solo rico em nitrato, fosfato e potássio, consti-
tuindo o solo de maior fertilidade natural do Brasil.

10  D 
 A Floresta Amazônica, localizada em terra baixa, desenvol-

ve-se em solo ácido, pobre em nutrientes e de horizontes 
bem definidos. O solo da Amazônia é uma fina camada 
superficial formada a partir da decomposição da matéria 
orgânica de, no máximo, 5 cm, a qual é absorvida pela 
 Floresta.

11  B

 O gráfico da questão mostra, em diferentes tipos de solos, 
a taxa de infiltração que depende do grau de porosidade 
e, portanto, da capacidade de retenção de água. Os solos 
argilosos possuem pequena porosidade, o que dificulta 
a infiltração, fazendo com que o escoamento superficial 
ocorra primeiro nesse tipo de solo. Os solos siltosos têm 
porosidade média em relação aos solos arenosos e argilo-
sos, tornando o grau de saturação em nível intermediário. 
Os solos arenosos possuem maior porosidade, favore-
cendo a infiltração, sendo possível afirmar que esse tipo 
de solo sofrerá saturação por último.

12  B

a) (F) Os solos azonais não se apresentam perfeitamente 
desenvolvidos e sofrem grande influência da natu-
reza geológica da rocha.

b) (V) O intemperismo é o conjunto de processos físicos, 
químicos e biológicos que provocam a desagrega-
ção e a decomposição da rocha matriz.

c) (F) O uso de fertilizantes, de agrotóxicos e de herbi-
cidas de forma inadequada provoca o empobreci-
mento do solo.
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d) (F) As técnicas de terraceamento e de curvas de nível 
reduzem o escoamento superficial da água, dimi-
nuindo sua capacidade erosiva.

e) (F) Agentes naturais, como o clima e as atividades 
microbióticas, atuam de forma lenta e constante na 
elaboração do solo.


