
Provas sobre domínios Morfoclimáticos 

1)Observe o mapa a seguir para responder 
a esta questão.
(imagem abaixo)

De acordo com o mapa a seguir é possível 
afirmar que os domínios morfoclimáticos 
mais intensamente afetados pela ação 
antrópica são:
a) a floresta latifoliada equatorial, os 
cerrados dos chapadões tropicais, as 
pradarias das coxilhas subtropicais e as 
florestas dos mares de morros.
b) a caatinga, os cerrados, a floresta 
latifoliada equatorial e as florestas dos 
mares de morros.
c) a caatinga, as florestas dos mares de 
morros, as pradarias e as araucárias.
d) os cerrados dos chapadões tropicais, as 
florestas das áreas mamelonares tropicais, 
as pradarias das coxilhas e as araucárias.
e) os cerrados, as caatingas das 
depressões interplanálticas semi-áridas, as 
pradarias e as florestas latifoliadas 
equatoriais.

2)Observe a figura a seguir (gravura de 
Percy Lau), que reproduz um dos grandes 
domínios morfoclimáticos brasileiros.
(imagem abaixo)

A análise da gravura sugere que:
(01) o ambiente é submetido aos efeitos 
dos processos de intemperismo físico e 
expõe solos rasos e afloramentos 
rochosos;
(02) o ambiente é submetido aos efeitos 
dos processos de intemperismo químico e 
expõe solos dotados de grande espessura;
(04) a gravura reproduz o ambiente das 

caatingas, onde há acentuada freqüência 
de cactáceas;
(08) trata-se do domínio do cerrado, que se
adapta às condições de climas tropicais;
(16) o conjunto das condições físicas e 
biológicas locais é influenciado pelo clima 
semi-árido.
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3)s formas de relevo resultam da atuação 
dos processos morfogenéticos sobre as 
estruturas rochosas e dos movimentos 
tectônicos, ocorridos ao longo do tempo 
geológico.
Com base nas informações apresentadas
anteriormente, no mapa a seguir e, ainda, 
nos conhecimentos sobre os domínios 
morfoclimáticos brasileiros, pode-se 
concluir:
(imagem abaixo)

(01) Em I, apenas 1% do território é 
constituído por planaltos e baixos platôs 
sedimentares do Quaternário, enquanto o 
restante da área é ocupado por planícies 
fluviais e fluviomarinhas do Terciário.
(02) Em II, a escassez e a irregularidade 
das chuvas anuais não impedem a 
existência de grandes reservas hídricas 
nas rochas sedimentares do seu subsolo.
(04) Em III, a influência do clima quente e 
úmido sobre as rochas cristalinas produz 
áreas extensas de morros e colinas em 
forma de "meia-laranja", que constituem o 
domínio dos "mares de morros florestados".
(08) Em IV, nos planaltos tabulares 
basálticos datados do Pré-Cambriano, 
recobertos pelas florestas úmidas tropicais,



encontram-se as principais jazidas 
brasileiras de carvão mineral.
(16) Em V, encontra-se o domínio dos 
planaltos recobertos pelas matas 
subtropicais de araucária, pelos campos de
altitude e por formações vegetais arbóreo-
arbustivas.
(32) Em VI, as planícies e as chapadas 
sedimentares dissecadas em morros, 
colinas e cristas constituem o domínio das 
florestas subtropicais aciculifoliadas.
(64) As serras situadas no extremo norte do
Brasil, com mais de 2000m de altitude, 
constituem blocos dobrados e formaram-se
no período Terciário, quando ocorreram 
grandes movimentos orogenéticos no 
planeta.
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4)Sobre os domínios morfoclimáticos 
brasileiros é correto afirmar que:
a) o domínio dos mares de morros, no 
Brasil setentrional, é submetido às 
influências de clima subtropical.
b) o domínio dos cerrados recobre áreas do
embasamento cristalino sob influência de 
climas tropicais de altitude.
c) o domínio das caatingas recobre os 
sertões semi-áridos e ocorre como enclave 
na Amazônia e no planalto meridional.
d) o domínio das araucárias é típico dos 
planaltos subtropicais com invernos mais 
rigorosos.

5)Sobre os domínios morfoclimáticos 
brasileiros, é INCORRETO afirmar que:
a) no domínio Amazônico, domina uma 
floresta heterogênea e latifoliada.
b) o domínio dos Cerrados abrange as 
chapadas e os chapadões do Planalto 

Brasileiro.
c) a semi-aridez é responsável pela pouca 
decomposição química das rochas no 
domínio da Caatinga.
d) o domínio das Pradarias ocupa a região 
conhecida como Campanha Gaúcha, num 
relevo suavemente ondulado.
e) o domínio dos "Mares de Morros" 
florestados, ricos em espécies vegetais, 
conserva ainda hoje a sua cobertura 
vegetal primitiva.

6)Observe os perfis de solo 1, 2 e 3, 
característicos de três dos domínios 
morfoclimáticos existentes no Brasil. 
(imagem abaixo)

Eles são, respectivamente, representações 
esquemáticas de solos dos domínios 
morfoclimáticos
a) amazônico, da caatinga e dos mares de 
morro.
b) amazônico, dos mares de morro e do 
cerrado.
c) da caatinga, do cerrado e amazônico.
d) do cerrado, da caatinga e amazônico.
e) do cerrado, amazônico e da caatinga.

7)Em relação aos domínios morfoclimáticos
situados na Região Sul do Brasil e suas 
principais características, avalie cada 
afirmação a seguir:

I - Dois domínios morfoclimáticos de nosso 
país situam-se inteiramente na Região Sul: 
as pradarias, no sul e sudoeste gaúcho e o 
domínio das araucárias que se estende 
desde o centro do Paraná ao norte do Rio 
Grande do Sul.
II - As mais baixas temperaturas 
registradas no país ocorrem na Região Sul,



na região de Chuí e dos banhados e 
restingas do Parque Nacional do Taim, bem
próximo da divisa do Rio Grande do Sul 
com o Uruguai, devido à elevada latitude 
do local.
III - O clima subtropical úmido predomina 
na Região Sul, embora nas porções menos
elevadas do relevo, como no litoral e nos 
vales do Rio Paraná e Uruguai, sejam 
registradas temperaturas bastante 
elevadas, sobretudo nos meses de verão.
IV - O domínio dos Mares de Morros 
Florestados, que se caracteriza, entre 
outras coisas, por abranger os últimos 
remanescentes da Floresta Atlântica não é 
encontrado na Região Sul, uma vez que o 
limite meridional desse domínio se situa na 
Baixada Santista, no litoral paulista.
V - A maior parte dos cursos fluviais da 
Região Sul pertence à Bacia Platina, 
seguindo para os rios Uruguai e Paraná, 
que fazem o limite ocidental dessa região 
brasileira com o Paraguai e a Argentina.

As afirmativas corretas são:
a) I, III e V.
b) II, III e IV.
c) II, IV e V.
d) I, II, III e IV.
e) I, II, IV e V.

8)Conforme proposta do geógrafo Aziz 
Ab'Saber, existem, no Brasil seis domínios 
morfoclimáticos. Assinale a alternava 
correta sobre o Domínio Morfoclimático das
Araucárias. 

a) A urbanização e a exploração madeireira
pelas indústrias da construção civil e do 
setor moveleiro tiveram papel central na 
redução de sua vegetação original.
b) O manejo sustentável permitiu a 
expansão de parreirais em associação com
a mata de araucária remanescente, na 
faixa litorânea.
c) As araucárias recobriam as planícies da 
Campanha Gaúcha no sul do pais, tendo 
sido dizimadas para dar lugar a agricultura 
e a ovinocultura.
d) A pratica da silvicultura possibilitou a 
expansão desse domino morfoclimático 
para a porção oeste do Planalto Ocidental 

Paulista.
e) A expansão do processo de arenização 
no sul do país provocou a devastação da 
cobertura original de araucária.

9)Observe o mapa a seguir e assinale a(s) 
proposição(ões) VERDADEIRA(S).

DOMÍNIOS MORFOCLIMÁTICOS DO 
BRASIL
(imagem abaixo)

VESENTINI, J.W. "BRASIL: Sociedade e 
Espaço. Geografia do Brasil", SP, Ática, 
1998.

(01) O I indica a existência de baixos 
planaltos e algumas planícies aluviais, 
cortados por rica rede hidrográfica e 
recobertos pela floresta latifoliada 
equatorial, onde o desmatamento e as 
queimadas têm suscitado intensos debates 
no mundo inteiro.
(02) O V assinala o domínio das 
araucárias, com clima tropical típico, 
alternadamente úmido e seco, recoberto de
terrenos graníticos, rios, intermitentes e 
com vegetação original ainda preservada.
(04) O domínio IV era originalmente 
coberto pela mata Atlântica, região 
ocupada desde a época colonial, que 
abriga elevadas densidades demográficas 
e metrópoles, e apresenta intensos 
processos erosivos.
(08) O II e o III correspondem aos domínios
das pradarias e da caatinga, 
respectivamente, onde se registra uma 
diminuição dos índices de umidade e um 
empobrecimento do solo.
(16) Semelhante às savanas africanas, os 
cerrados, demarcados com VI, coincidem 
com as áreas de clima equatorial, 
apresentam solos ricos em toda a sua 
extensão e mares de morros, cobertos por 
floresta heterogênea, higrófila e 
aciculifoliada.
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10) A respeito dos Domínios 
Morfoclimáticos, é INCORRETO afirmar 
que
a) os critérios utilizados por Ab Saber para 
delimitação desses domínios apóiam-se na 
relação existente entre a cobertura vegetal,
o clima e a forma do relevo.

b) as áreas onde a instabilidade das 
condições ecológicas deu origem a uma 
interação entre os elementos naturais que 
nada têm a ver com as características dos 
domínios circundantes são consideradas 
"faixas de transição".
c) os domínios Amazônico, da Araucária e 
dos Mares de Morros têm em comum o fato
de serem, ou terem sido, originalmente, 
recobertos por densas florestas com 
acentuado grau de diversidade de espécies
vegetais.
d) o domínio da Caatinga possui espécies 
vegetais que apresentam adaptações a um 
ambiente com baixa umidade atmosférica.
e) o domínio da Pradaria se caracteriza 
pela riqueza do solo, conhecido como solo 
de "brunizens", formado a partir da 
decomposição de rochas ígneas e 
sedimentares.
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