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Exercícios de Erosão e Intemperismo
1. (FUVEST) Do ponto de vista tectônico, núcleos rochosos mais antigos, em áreas continentais
mais interiorizadas, tendem a ser os mais estáveis, ou seja, menos sujeitos a abalos sísmicos e
deformações. Em termos geomorfológicos, a maior estabilidade tectônica dessas áreas faz com
que elas apresentem uma forte tendência à ocorrência, ao longo do tempo geológico, de um
processo de:
a) Aplainamento das formas de relevo, decorrente do intemperismo e da erosão.
b) Formação de depressões absolutas, gerada por acomodação de blocos rochosos.
c) Formação de canyons, decorrente de intensa erosão eólica.
d) Produção de desníveis topográficos acentuados, resultante da contínua sedimentação dos
rios.
e) Geração de relevo serrano, associada a fatores climáticos ligados à glaciação.
2.
TEMPO REI – GILBERTO GIL
“A letra da canção enfoca o tempo e o espaço que transcorrem e transformam tanto a matéria
quanto o pensamento. Os versos da canção de Gilberto Gil, “Pães de Açúcar/ Corcovados/
Fustigados pela chuva e pelo eterno vento”, podem referir-se a um conceito da geografia física, o
qual “constitui o conjunto de processos operantes na superfície terrestre que ocasionam a
decomposição dos minerais das rochas, graças à ação de agentes atmosféricos e biológicos”
(Leinz, V. e Amaral, S. Geologia Geral).
O conceito acima referido é o:
a) Intemperismo;
b) Metamorfismo;
c) Magmatismo;
d) Mrganicismo;
e) Tectonismo.
3. (IFMT) “A erosão acelerada não é uma coisa nova, ela acompanha a agricultura desde o seu
início, há 4.000 ou 5.000 anos a.C., nos vales do Eufrates, Tigre e Nilo, onde, presume-se, tenha
sido o berço da agricultura.”
(CONCIANI, Wilson. Processos erosivos: conceitos e ações de controle. Cuiabá: Editora CefetMT, 2008. p. 11.)
Mesmo que a erosão seja um acontecimento antigo, como citado acima, o tema é sempre atual,
trazendo muitos transtornos para as zonas rural e urbana. Sobre a erosão, suas causas e
consequências, é correto afirmar que:
a) É caracterizada pela destruição e transformação de rochas pela ação de agentes que
modelam a superfície terrestre, através dos fatores endógenos (clima, rios, correntes
marítimas, enxurradas) e de fatores exógenos (animais, homens e vulcanismos).
b) Nas encostas, as águas superficiais escorrem e formam as ravinas ou voçorocas com
sulcos laterais inclinados, entretanto só provocam efeitos na superfície dos solos e são
facilmente controladas pela ação antrópica.
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c) É parte do processo de degradação do solo, provocando o acúmulo de metais pesados,
lixiviação e diminuição de nutrientes; só ocorre com a intervenção do homem, tornando-se
um dos mais sérios problemas ecológicos do planeta.
d) A ação do intemperismo físico e químico e das cheias e inundações compensam o material
retirado pela erosão, com formações de cordões arenosos e praias nos rios e no litoral.
e) A ação da água como agente de erosão depende da quantidade que cai sobre o solo e da
maior ou menor capacidade de infiltração que este solo oferece. A erosão provocada pelo
escoamento superficial recebe o nome de erosão laminar ou em lençol.

4. (IFG) [...] causado pela água das chuvas, tem abrangência em quase toda a superfície
terrestre, em especial nas áreas com clima tropical, cujos totais pluviométricos são bem mais
elevados do que em outras regiões do planeta. O processo tende a se acelerar à medida que
mais terras são desmatadas [...] uma vez que os solos ficam desprotegidos da cobertura vegetal
e, consequentemente, as chuvas incidem direto sobre a superfície do terrenos.
GUERRA, A. J. T. Geomorfologia urbana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.
O texto descreve um processo que pode ser acelerado com:
a) A manutenção da vegetação.
b) A construção de curvas de nível.
c) O planejamento urbano e ambiental.
d) O aumento da matéria orgânica do solo.
e) A construção nas encostas de morros.

5. (UPE) A superfície terrestre encontra-se em permanente evolução. Algumas mudanças que
ocorrem são imperceptíveis de observação na escala temporal humana, enquanto outras podem
ser facilmente verificadas, como a percebida no desenho esquemático a seguir. Observe-o.

Pelas características visualizadas, é CORRETO afirmar que essa encosta está submetida ao
seguinte processo físico-geográfico:
a) Erosão fluvial.
b) Movimento de massa lento.
c) Falhamento normal.
d) Desmoronamento.
e) Deslizamento.
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6. (UECE) Quando o escoamento fluvial adquire maior velocidade em face ao aumento do declive
do perfil longitudinal do rio, pode-se afirmar corretamente que
a) O rio vai acumular sedimentos por perda de energia.
b) Haverá maior escavamento do vale por erosão.
c) O leito fluvial será alargado em face do aumento de sedimentação.
d) As planícies fluviais serão progressivamente alargadas.
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