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01-O relevo corresponde às formas assumidas pelo 
terreno após serem moldadas pela atuação de agentes 
internos e externos sobre a crosta terrestre. Sobre o 
relevo brasileiro, é correto afirmar: 
(01) Nunca houve atividade vulcânica no território brasileiro, 
considerando que não há nenhum vulcão em atividade. 
(02) Apresenta escudos cristalinos de formações rochosas 
antigas datadas do Pré-cambriano. 
(04) Em decorrência da pouca diversidade de formação 
geológica do território brasileiro, há um predomínio de 
planaltos e planícies. 
(08) Há pouca incidência de processos erosivos, 
considerando que o relevo brasileiro é, em sua maioria, de 
formação geológica antiga. 
(16) A distância do território brasileiro dos limites da Placa 
Tectônica Sul-Americana garante-lhe maior estabilidade 
geológica. 
 
Comentários: 
01- Já tivemos atividades vulcânicas no Brasil nas eras 
passadas. Isto explica a presença de solos do tipo terra roxa 
(basalto erodido) 
04- No Brasil temos atualmente após a classificação de 
Jurandir Ross, temos o predomínio de Planaltos e 
depressões. 
08-Pelo fato do Brasil estar localizado na zona intertropical, 
com maiores índices pluviométricos, gerando assim maior 
intemperismo e processos erosivos. 
 
 
02-. UNEP-  Observe a imagem e responda. 
 
I.A 

classificação do relevo brasileiro, de Aziz Ab Saber, 
levou em consideração os processos morfoclimáticos 
responsáveis pela dinâmica atual e pretérita do relevo; o 
título da sua classificação é Domínios Morfoclimáticos do 
Brasil. 
II. As principais planícies do Brasil, evidenciadas na 
classificação de Aziz Ab Saber, são a Amazônica, a do 
Pantanal e a Costeira. 
III. A classificação do relevo brasileiro, de Aroldo de 
Azevedo, divide o país em duas unidades. As bacias 
sedimentares e os dobramentos modernos. 
serviu de referência para a classificação de Ab Saber. 

IV. O Planalto das Guianas consiste na principal região de 
nascente dos rios afluentes da margem direita do rio 
Amazonas, que vão desaguar na Ilha de Marajó 
Estão corretas: 
a) apenas I e II 
b) apenas II e III 
c) apenas III e IV 
d) apenas I e IV 
e) todas as assertivas 
 
Comentários: 
 
III – Na classificação de Aroldo Azevedo, dividimos o Brasil 
em planaltos e planícies. Os planaltos em duas grandes 
unidades. O planalto das Guianas e o Brasileiro (esse 
subdividido em Central, Meridional e atlêntico) 
 
IV – Ao observar a imagem percebe-se que a margem 
direita, a que está abaixo na imagem não tem ligação com o 
planalto das Guianas. Lembre-se para saber qual a margem 
(direita e esquerda) você deve observar para onde o rio 
corre. Sabendo isto, vira-se de costas para a nascente e se 
obtem as margem (direita e esquerda) 
 
03-(UNG) Sobre o relevo brasileiro assinale a(s) 
alternativa(s) Correta(s): 
01-Os pontos mais altos do Brasil ficam no Planalto das 
Guianas, em Destaque para o Pico da Neblina na Serra do 
Imeri no Estado do Amazonas com aproximadamente 2996 
m. 
02-A maior planície brasileira é a Amazônica formada pelo 
processo de erosão aluvial. 
04-O Planalto Central Brasileiro é formado por planícies e 
planaltos arredondados. 
08- O Extremo sul do país é formado principalmente por 
colinas e serras. Temos nessa área formação vulcânica, 
dando origem a um solo muito fértil. 
16- O Planalto Nordestino (Borborema) é um dos principais 
fatores pela presença de um clima semiárido em todo 
nordeste brasileiro. 
 
Comentários 
 
04- O planalto central é formado principalmente por 
chapadas. 
 
16- O planalto da Borborema é responsável pelo clima 
semiárido nas areas do agreste e sertão e não em todo 
nordeste. 
 
04- (ENEM 2017) A destruição, o transporte e a 
deposição de pequenos fragmentos rochosos 
dependem da direção e intensidade com que este 
agente atua na superfície terrestre, sobretudo em 
regiões áridas e semiáridas, com pouca presença de 
vegetação. É nesse ambiente que se verifica o constante 
trabalho de formação, destruição e reconstrução de 
elevações de areia que recebem o nome de dunas. 
A modelagem do relevo apresentado relaciona-se ao 
processo de erosão decorrente da ação 
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A) Glacial 
B) Fluvial 
C) Eólica 
D)Marinha 
E) Pluvial 
 
Comentários: 
A) Geleira 
B) Rios 
C) Ventos 
D) Mar 
E) Chuvas 
 
05-Em relação ao relevo do Brasil, podemos afirmar: 
(01) as bacias sedimentares correspondem a 64% do 
território nacional, constituindo grandes bacias, como a  
Amazônica e a do Pantanal Mato-grossense; 
(02) o relevo brasileiro apresenta modestas altitudes, já que 
a quase totalidade de nossas terras possui menos de  1.000 
metros; 
(04) o planalto Nordestino é uma região de baixas  altitudes, 
em que se alternam elevações cristalinas, como as da 
Borborema esse relevo exerce pouca influencia na região; 
(08) as planícies no Brasil são formadas nas eras mais 
antigas. Principalmente na era pre cambriana. 
(16) o planalto Meridional, situado nas terras banhadas 
pelos rios Paraná e Uruguai, é dominado por terrenos 
sedimentares recobertos parcialmente por derrames 
basálticos. 
 
Comentários: 
 
04- O planalto da Borborema exerce sim grande influencia 
no clima semiárido. Impossibilitando a passagem da 
umidade. 
08- As planícies no Brasil são da era cenozoica. Mais 
recentes. 
 
06- Da ação de solapamento realizada pelas ondas do 
mar na costa brasileira resulta uma forma de relevo 
escarpado, que se apresenta, geralmente, mais vertical 
nas formações sedimentares que nas cristalinas. São 
a) os tômbolos. 
b) os "pães-de-açúcar". 
c) as falésias. 
d) os canyons. 
e) os fjords. 
 
Comentários: 
 
a) os tômbolos  - acidente geográfico que faz com que uma 
ilha seja unida ao continente por uma estreita faixa (barra) 
resultante da acumulação de sedimentos (areia ou terra).  
b) os "pães-de-açúcar". Mares de morros, relevo 
arredondado 
c) as falésias. 
d) os canyons. São vales profundos com encostas quase 
verticais, que podem se estender por centenas de 
quilômetros e atingir até 5 mil metros de altura 

e) os fjords. grande entrada de mar entre altas montanhas 
rochosas 
 
07--Observando o mapa a seguir, a parte hachurada 
indica 
o Planalto 
 

a) Central, de formação essencialmente sedimentar. 
b) Atlântico, destacando a formação de chapadas e serras 
cristalinas. 
c) Meridional, compondo o relevo de cuestas. 
d) Central, formado de planaltos cristalinos e chapadões 
sedimentares. 
e) Meridional, caracterizado por grande número de rios, 
com grandes quedas d água. 
 
 
08-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. 
 
 

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. 
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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. 
 
Comentários 
 
09-Todas as alternativas apresentam características do 
Pantanal Mato-grossense, EXCETO 
a) É constituído por formas de relevo antigas, erodidas e, 
consequentemente, de baixas altitudes. 
b) É dominado por um clima quente com alternância de 
uma estação seca e outra de chuvas concentradas. 
c) É drenado por rios meandrantes, lentos, responsáveis 
por enchentes e alimentação de numerosas baías. 
d) É revestido por uma vegetação diversificada, complexa, 
em grande parte favorável à pecuária bovina. 
e) É uma região bem individualizada e diferenciada no 
contexto do Centro-Oeste brasileiro. 
 
Comentários 
 
a)O relevo do pantanal é constituídos por formas recentes, 
lembre-se as planícies são da era cenozoica 
 
10-Sobre as formas de relevo existentes na superfície 
terrestre, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Os planaltos são mais elevados que as planícies e menos 
do que as montanhas. Podem apresentar composições 
cristalinas, sedimentares e basálticas. 
b) A depressão, quando abaixo do nível do mar, é chamada 
de absoluta, mas acima do nível do mar e abaixo da região 
de entorno, é chamada de relativa. 
c) Nas planícies, o processo de erosão não é muito 
acentuado, havendo uma deposição de sedimentos em 
menor grau em comparação com as demais formas de 
relevo. 
d) As cadeias montanhosas encontram-se, geralmente, nas 
mais recentes formações geológicas 
 
comentários 
 
a) Correta – Os planaltos são mais altos e mais acidentados 
que as planícies e menos do que as cadeias montanhosas. 
Os planaltos cristalinos são formados por rochas ígneas 
intrusivas e metamórficas, os sedimentares são compostos 
por rochas sedimentares e os basálticos, por rochas ígneas 
extrusivas. 
b) Correta – As depressões são divididas em absolutas, 
quando em comparação ao nível do mar, e relativas, quando 
em comparação com a região próxima. 
c) Incorreta – Nas planícies, os processos erosivos são 
proeminentes, a sedimentação e o acúmulo de sedimentos 
são constantes. 
d) Correta – As cadeias de montanhas são consideradas 
formas de relevo geologicamente recentes, cuja formação 
ocorreu na era Cenozoica do período Terciário. 
 


