
Exercícios SOLOS – pré vestibular

01-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.

e)  baixa  produtividade,  gerando  espécies  nativas  pouco

aproveitáveis comercialmente, bem como a rotatividade de

outros cultivos.

02-O esquema a seguir mostra o ciclo de nutrientes que vai

do horizonte superficial do solo até a copa das árvores na

floresta amazônica.

Assinale  a  alternativa  em que  se  descreve  a  interrupção

desse ciclo  e  sua consequência,  considerando a situação

mais  comum  na  floresta  amazônica.

a)  O  desmatamento  seletivo  das  formações  arbóreas

secundárias  de  porte  pequeno  e  médio  visando  à

queimada  destas,  para  a  consequente  fertilização  com

cinzas de um solo que, pelo processo natural, é insuficiente

em  nutrientes  para  sustentar  a  uma  floresta  de  grande

porte.

b) O desmatamento não seletivo para extração da madeira

e  posterior  queimada  das  áreas  desmatadas,  com  a

consequente exposição à  erosão e  lixiviação de um solo

que,  sem  a  cobertura  vegetal,  não  mais  fornece  os

nutrientes  para  a  sustentação  da  floresta.

c) A derrubada da floresta mista pelo homem da terra e o

reflorestamento  com  seringueiras  e  castanheiras  para

formar  uma  floresta  uniforme  mais  produtiva,  com

posterior  fertilização  química  do  solo  e  a  consequente

valorização  das  reservas  extrativistas.

d) A derrubada da floresta próxima aos centros urbanos

visando à formação de áreas de pastagens, com o objetivo

não  só  de  abastecimento  local  mas  também  de  uma

primeira fertilização do solo com adubos naturais, pois se

trata  de  uma  região  de  solos  lateríticos.

e)  A  derrubada  da  floresta  mais  densa,  que  é  aquela

encontrada junto às várzeas, para permitir maior vazão dos

rios e a consequente deposição de solos aluvionais, mais

ricos  em  nutrientes.  

03-Observando as proposições a seguir, podemos afirmar: 

(01) O fator tempo possui importância considerável na 

formação do solo. Em determinadas condições, as reações 

químicas que originam o solo podem ser favorecidas, como

no caso das temperaturas mais baixas.

(02) No sertão do Nordeste brasileiro os solos, geralmente,

são muito espessos e a ocorrência de chuvas torrenciais 

torna-os pouco sujeitos à erosão.

(04) Na Zona da Mata nordestina ocorrem solos escuros 

denominados "massapê", de grande plasticidade em 

virtude do alto teor de argila.

(08) O solo é um complexo vivo elaborado na superfície de 

contato da crosta terrestre, com seus invólucros - 

atmosfera, hidrosfera - e formado de organismos vegetais 

e animais que lhes dão a matéria orgânica. 

(16) Quando a água das chuvas tende a concentrar-se, 

formam-se pequenos sulcos e ravinas que, evoluindo, 

podem fazer desaparecer a camada de importância 

agrícola do solo. 

04-Sobre o uso do solo com atividade agrícola, pode-se 

afirmar que:

(01) a região da Mata de Pernambuco é ocupada em quase

toda sua extensão pela lavoura de subsistência;

(02) o pousio, técnica usada para evitar o esgotamento dos

solos, é largamente empregado nos países pouco 

povoados e consiste na intercalação de anos de cultura 

com anos de repouso em que o solo não é cultivado;

(04) apesar do grande desenvolvimento das técnicas 

agrícolas, a agricultura é a atividade econômica mais ligada

à natureza e mais dependente das condições naturais;

(08) nas regiões onde existe uma baixa densidade 

demográfica, geralmente a produção por hectare é baixa e 

a agricultura é chamada de extensiva;

(16) a rentabilidade agrícola é a relação existente entre a 

produção e os insumos utilizados.
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05-Tratando-se do ambiente nordestino e das condições 

do uso e ocupação do solo, é verdadeiro afirmar que:

(01) a escassez de água subterrânea só se verifica nas áreas

de chapadas sedimentares, onde se pratica uma agricultura

intensiva e de exportação;

(02) as serras úmidas cristalinas têm relevos acidentados 

que configuram problemas para a ocupação agrícola e 

degradação dos solos;

(04) as depressões sertanejas se desenvolvem de modo 

preponderante, em terrenos do embasamento cristalino, 

comportando grande diversidade de lavouras e uma 

pecuária semi-intensiva;

(08) as áreas litorâneas são submetidas à influência 

predominante dos processos de acumulação sedimentos e 

têm sido fortemente impactadas pela especulação e pelo 

turismo;

(16) o potencial erosivo das serras úmidas, devastadas de 

modo indisciplinado, tem sido consideravelmente 

ampliado, com reflexos na diminuição da produção 

agrícola. 

06- Com base nos conhecimentos sobre formação e 

composição dos solos, pode-se afirmar:

(01) Os solos azonais têm sua gênese associada ao 

processo de intemperismo.

(02) Os solos podzólicos possuem baixa fertilidade e 

modificam-se constantemente pela ação das enxurradas.

(04) Os solos de terra roxa são desenvolvidos em regiões 

temperadas, a partir da desagregação de rochas 

magmáticas.

(08) Nas áreas de elevado índice pluviométrico, com chuvas

bem distribuídas durante o ano, o processo de lixiviação do

solo é intenso.

(16) Os solos das regiões tropicais apresentam alto nível de 

decomposição química, devido ao processo de 

intemperismo.

07-A Ecologia presta muita atenção aos solos, pois estes 

são a base de todo o ecossistema pousado sobre eles. No 

Brasil, temos solos de boa fertilidade que permitem 

grande aproveitamento agrícola.

Sobre os solos brasileiros, a afirmação INCORRETA é:

a) A decomposição e desagregação das rochas no seu local 

de origem formam os solos eluviais.

b) A terra roxa é encontrada principalmente no Planalto 

Meridional Brasileiro.

c) O massapé, solo escuro riquíssimo em matéria orgânica, 

é encontrado no Nordeste e sua utilização é histórica no 

cultivo da cana-de-açúcar em épocas coloniais.

d) No Centro-Sul do país, observa-se presença do solo 

denominado salmourão.

e) O massapé e a terra roxa, quanto a sua origem podem 

ser classificados como solos aluviais.

08-A partir da análise desse gráfico e de conhecimentos 

sobre o assunto, é INCORRETO afirmar que

a) a fertilidade dos solos é determinada pelo volume de 

água neles contido.

b) a matéria mineral abaixo ou acima de determinado 

limite é prejudicial às plantas.

c) a matéria orgânica, apesar do seu pequeno volume, é 

fundamental à existência do solo.

d) o volume de ar e de água do solo, dependendo das 

condições climáticas, é intercambiável.

09-O solo é um componente terrestre essencial para os

seres  vivos  e  também para  a  realização das  atividades

econômicas, de forma a ser considerado um importante

recurso  natural.  Em  termos  de  composição

geomorfológica, pode-se afirmar que os solos

a) constituem-se em ambientes de erosão e acúmulo de

material sedimentar

b) consolidam-se a partir de fatores exógenos do relevo.

c)  são o ponto de partida  para  a formação de todas as

rochas terrestres.

d)  têm  como  característica  a  alteração  mineralógica  a

partir da pressão do ar.

e)  apresentam  uma  maior  fertilidade  quando  livres  de

compostos orgânicos.

10-UNICAMP/2012)Solo é a camada superior da 

superfície terrestre, onde se fixam as plantas, que 

dependem de seu suporte físico, água e nutrientes. Um 

perfil de solo é representado na figura abaixo. Sobre o 

perfil apresentado é correto afirmar que:
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a) O horizonte (ou camada) O corresponde ao acúmulo de 

material orgânico que é gradualmente decomposto e 

incorporado aos horizontes inferiores, acumulando-se nos 

horizontes B e C.

b) O horizonte A apresenta muitos minerais não alterados

da rocha que deu origem ao solo, sendo normalmente o

horizonte menos fértil do perfil.

c)  O  horizonte  C  corresponde  à  transição  entre  solo  e

rocha,  apresentando,  normalmente,  em  seu  interior,

fragmentos de rocha não alterados.

d) O horizonte B apresenta baixo desenvolvimento do solo,

sendo  um  dos  primeiros  horizontes  a  se  formar  e  o

horizonte com a menor fertilidade em relação aos outros

horizontes
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