Relevo
1- (UDESC 2008)
Para classificar o relevo, deve-se considerar a atuação conjunta de todos fatores analisados – a influência
interna, representada pelo tectonismo, e a atuação do clima, nos diferentes tipos de rocha.
Sobre o relevo brasileiro, é correto afirmar:
a)Pelos novos estudos que classificam o relevo brasileiro, é fácil perceber que as planícies dominam o território
nacional; por isso há tantas áreas disponi ́veis para a agricultura.
b)As chapadas são formas de relevo moldadas em rochas metamórficas, do que resulta a feição tabular, com a
superfície mais ou menos plana e encostas abruptas. São muito encontradas na região Sul e Sudeste do Brasil.
c) Não ocorrem no país dobramentos modernos. Essa característica contribui para que o relevo seja bastante
desgastado e rebaixado pelo intemperismo e pela erosão, fato evidenciado pelas modestas altitudes
encontradas no pai ́s.
d) As planícies brasileiras terminam, na sua grande maioria, em frentes de cuestas – nome que se dá às áreas
planas das praias.
e) Segundo o geógrafo Jurandyr Ross, não existem áreas de depressão no Brasil, pois nenhuma forma de relevo
é mais baixa que a linha do oceano.

2- Na década de 1960, o geógrafo Aziz Nacib Ab’Saber reuniu as principais caracteri ́sticas do relevo e do clima
das regiõ es brasileiras para formar, com os demais elementos naturais da paisagem, o que denominou de
“domi ́nios morfoclimáticos”.
Sobre esse assunto considere o mapa a seguir.

(AB’SABER, A. N. Os domi ́nio de natureza no Brasil: potencialidades paisagi ́sticas. São Paulo: Ateliê Editorial,
2003, sh. (Adaptado)
De acordo com as informaçõ es do mapa, marque a alternativa correta.
a) Em III, a ação dos agentes modeladores sobre o substrato geológico cristalino produziu um relevo típico de
morros arredondados que constituem o domi ́nio dos “mares de morros florestados”.
b) Em II, nos planaltos tabulares basálticos, do Pré-Cambriano, recobertos por florestas tropicais ú midas,
encontram-se as principais reservas minerais fósseis do territó rio brasileiro.
c) Em VI, as plani ́cies, coxilas e chapadas sedimentares constituem o domi ́nio das florestas subtropicais
aciculifoliadas.
d) Em V, encontra-se o domi ́nio dos planaltos e da bacia sedimentar do Paraná, de clima temperado, com
baixas amplitudes térmicas e recoberto por matas tropicais.

3-O mapa apresenta um esboço do relevo brasileiro, de acordo com o Prof. Aziz Nacib Ab’Saber.
O RELEVO DO BRASIL Segundo o Prof. Aziz Nacib Ab’Saber

(Aziz Ab’Saber - O Brasil - A Terra e o Homem)
1. Planalto das Guianas
2. Planícies e Terras Baixas Amazônicas 3. Planalto do Maranhão-Piauí
4. Planalto Nordestino
5. Planalto Central
6. Serras e Planaltos do Leste e Sudeste 7. Planalto Meridional
8. Planície do Pantanal
9. Planalto Uruguaio-Riograndense
10. Planícies e Terras Baixas Costeiras
Com base na análise da figura, tem-se como alternativa verdadeira:
a) todos os compartimentos de relevos são de origem sedimentar.
b) as planícies e terras baixas amazônicas correspondem, geologicamente, à área da bacia sedimentar
amazônica.
c) o planalto meridional apresenta, exclusivamente, rochas do embasamento cristalino.
d) o planalto nordestino não tem superfícies rebaixadas e pediplanadas.
4- (UDESC 2008)
Segundo Aziz Nacib Ab Saber, geógrafo, o relevo predominante no Brasil é:
a)Depressão Central.
b)Planícies e Terras Baixas.
c)Planalto Brasileiro.
d)Planície Costeira.
e)Planalto das Guianas.
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