
 

        
 
 
 
 
 
 

                                   

ª 

Aluno (a):                                                                                                                       Nº 

GEOGRAFIA 
2ª SÉRIE 

Prof. MÁRCIO MANOEL 
 Data: 31 / 03 / 2020 

Lista: 

03 

Colégio  Pxs Flamboyant – Fone (62) 3281-1544 – Setor Alto da Glória – Goiânia - Go 

p s
01. O arquipélago de Fernando de Noronha é constituído por ilhas oceânicas brasileiras, sendo que sua origem está 
vinculada: 
 

 
 
(   ) ao relevo continental. 
(   ) à acumulação de corais. 
(   ) ao vulcanismo submarino. 
(   ) aos dobramentos secundários. 
(   ) ao surgimento de blocos falhados. 
 
02. Observe o mapa. 
 

 
Adaptado de: ROSS, Jurandyr L.S.  

Geografia do Brasil. São Paulo: 
 Edusp, 2001, p. 53. 

 
As unidades de relevo indicadas pelas letras A e B são, respectivamente. 
 
a) Planaltos e Serras de Goiás-Minas; Planalto da Borborema. 
b) Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná; Depressão do Araguaia. 
c) Planaltos e Serras do Atlântico Leste-Sudeste; Depressão Sertaneja e do São Francisco. 
d) Depressão do Miranda; Planície do Rio Araguaia. 
e) Depressão do Tocantins; Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba. 
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03. “O território brasileiro, com uma área superior a 8.500.000 km², é considerado um país com dimensões continentais. 
Por esse motivo, apresenta grande diversidade no que se refere à fisionomia de suas paisagens e às características 
de suas formas de relevo, o que tornou o seu detalhamento uma tarefa bastante difícil. Assim, para melhor compreender 
a estrutura física do nosso país foram elaborados diferentes modelos de classificação do relevo brasileiro. Uma delas, 
o do geógrafo Jurandyr L. S. Ross, que estabeleceu, em um minucioso mapeamento, três formas de relevo no território 
nacional que resultou em uma classificação mais completa e complexa”. 
 
As três formas de relevo terrestre descritas nessa classificação são: 
 
a) montanhas, planaltos e planícies 
b) planícies, planaltos e plataforma continental 
c) cadeias montanhosas, planaltos e chapadas 
d) planaltos, depressões (relativa) e planícies 
e) serras, chapadas e encostas 
 
04. Leia o texto e complete as lacunas adequadamente.  
 
O relevo brasileiro formou-se a partir de estruturas geológicas compostas, principalmente, por formações ___ recen-
tes e estruturas ___ de idade muito antiga. Seu processo de formação e transformação foi muito influenciado por fatores 
___, ou seja, pelos agentes formadores e modeladores do relevo que atuam na superfície do planeta Terra. 
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado, sequencialmente.  
 
a) sedimentares – cristalinas – exógenos  
b) cristalinas – sedimentares – exógenos  
c) basálticas – sedimentares – endógenos  
d) sedimentares – cristalinas – endógenos  
e) basálticas – sedimentares – exógenos  
 
05. São relevos residuais considerados “testemunhos”, pois resistem ao processo de pediplanação e pedogênese. 
 
Esse relevo corresponde 
 
(   ) às chapadas, áreas aplainadas, localizadas no alto de serras. 
(   ) às coxilhas, encontradas no sul do Brasil e recobertas por vegetação herbácea. 
(   ) aos inselbergs, ambientes que se encontram sob condições de estresse hídrico. 
(   ) às cuestas, que apresentam morros testemunhos, em razão do relevo dissimétrico. 
(   ) às falésias, produto de processos erosivos relacionados a oscilações do nível do mar e a mudanças climáticas. 
 
 


