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RESUMO   
 

 

É possível observar que a superfície da Terra é composta por uma diversidade de níveis de altitudes, de 

endógenos (internos) e exógenos (externos) que atuam, respectivamente, formando e modelando a 

superfície terrestre. As forças exógenas modelam o relevo de forma contínua, alterando o relevo por meio 

do intemperismo e da erosão, agentes geomorfológicos exógenos estes que se relacionam à conservação 

dos solos e aos tipos de relevo. 

 

O processo de intemperismo, também conhecido como meteorização, consiste na transformação das 

rochas, alterando o material, transformando-o em outro. Já a erosão consiste no desgaste, transporte e 

deposição de uma rocha. 

 

Tipos de intemperismo: 

- Físico: Transformações que derivam de fenômenos físicos, tais como a temperatura e a pressão. 

 

- Químico: Transformações que derivam de fenômenos químicos, tais como a hidrólise, acidificação e a 

oxidação.  

 

- Biológico: Transformações que derivam da ação de seres vivos e que frequentemente aparecem associadas 

à um dos outros dois tipos de intemperismo. Alguns exemplos do intemperismo biológico podem ser 

destacados, tais como, a ação das minhocas, da decomposição de organismos e de raízes de árvores. 

 

Cabe destacar que as áreas mais secas têm predomínio do intemperismo físico, a exemplo do sertão 

nordestino, e as áreas mais úmidas têm o predomínio do intemperismo químico, a exemplo das áreas 

litorâneas e da Amazônia brasileira. 

 

O intemperismo relaciona-se ainda com a pedogênese, processo de formação dos solos, que ocorre com a 

decomposição de rochas causada pela ação da água (chuvas) que origina os chamados horizontes do solo.  

 

Tipos de erosão: 

 

- Pluvial: Causada pela ação das chuvas. Uma consequência deste tipo de erosão é a ocorrência dos 

movimentos de massa, principalmente em encostas com pouca ou sem cobertura vegetal, responsável por 

infiltrar gradualmente essa carga de água no solo. 

 

- Fluvial: Causada pela ação dos rios. A ação dos rios pode levar à formação de vales e canyons.  

 

- Eólica: Relacionada à ação dos ventos. Esse tipo de erosão pode levar à formação do relevo em taça.  

 

- Marinha: Relacionada à ação das ondas. Esse tipo de erosão pode formar as chamadas falésias, forma do 

relevo originada pelo processo de abrasão.  

 

- Glacial ou nival: Relacionada à ação do gelo ou da neve. Conseguem carregar grandes massas devido ao 

ar rarefeito. Um exemplo de formação do relevo associada a estes tipo de erosão são os fiordes, vales 

rochosos com grandes paredões encontrados principalmente nas regiões de altas latitudes. 

 

A geomorfologia estuda os processos de formação do relevo terrestre em sua origem e evolução. É a área 

de geografia que estuda então as erosões, os transportes de sedimentos e até mesmo os climas que 

influenciam as formações e remoldurações dos relevos. Esse conhecimento é muito vasto e estuda os anos 

geológicos de formação da terra, cientificando as mais diversas paisagens.  

 

 



 

 
G

e
o

. 

Vulcanismo 

 

O interior da terra é repleto de rochas fundidas, conhecido como magna, com temperaturas altíssimas. A 

liberação desse magma na superfície é o que constitui os processos vulcânicos. Existe então uma bolha de 

magma no interior da terra gerando alta pressão com temperatura muito alta, fazendo com que o magma 

seja expelido causando a erupção. O magma pode sair também por meio de fendas, de forma mais suave, 

sendo chamado então de derrame. O resfriamento dos derrames causa formas de relevo. O vulcanismo então 

permite que estudemos o interior da terra mas também o processo de formação de alguns relevos.  

É preciso frisar também que nem todo magma é igual, depende do material de origem. Quanto menor a 

quantidade de sílica e maior a temperatura, mais rápido será a liberação do magma. Quando temos uma forte 

ejeção de material magmático temos a formação de piroclásticos. Os vulcões podem estar: 

 

Ativos - perigoso, propício a acontecer atividade de erupção a qualquer momento  

 

Inativos - possui condições de entrar em erupção mas passa por momento de calmaria que pode demorar 

muitos anos  

 

Extintos - já tiveram atividades vulcânicas mas não entrará em atividade 

 

Existe ainda o círculo de fogo do pacífico que é uma região do mundo que margeia o oceano pacífico 

apresentando o maior numero de encontro de placas tectônicas no geral por subducção. essa área libera 

magma. as áreas de encontro de placas tectônicas então estão associadas com a formação de vulcão. os 

vulcões podem vir do encontro de placas mas também de hot spots. Esses são áreas muitas vezes no meio 

da placa que vazam magma o tempo todo, e a movimentação da placa cria na verdade montanhas feitas dessa 

lava e atividades vulcânicas. Um exemplo são as ilhas do hawai são feitas por um hot spot constante. 

 

Sismicismo 

 

Os terremotos são fortes tremores de terra que acontecem devido a liberação de energia que vem do interior 

da terra para a superfície. Esses fortes tremores de terra são então resultado de uma energia que quer sair da 

terra. O choque das placas tectônicas então libera uma energia de tremor pelo excesso de energia. Os 

terremotos de maior magnitude literalmente levantam blocos de terra. Os países que se encontram nas 

bordas das placas são os que mais apresentam terremotos.  

 

Epicentro - local da superfície onde a energia consegue extravasar, onde se sente os efeitos do terremoto 

 

Hipocentro - local onde acontece o choque no interior da terra, a fonte de liberação dessa energia 

 

Os terremotos podem ocorrer também por fraturas nas rochas. Quebras ou falhas no assoalho também libera 

energia de uma tensão que gera tremores como o que houve no sudeste brasileiro.  

 

Escala Richter - mede a magnitude da ocorrência do terremoto   

 

O japão se encontra entre as três placas tectônicas, Eurasiana, Pacífica e Filipinas. O Brasil se encontra no 

centro da placa Sul Americana mas tem terremotos por falhas de assoalho. Os terremotos acontecem muito 

mais no Japão do que no Brasil portanto.  

 

Existem também as tsunamis. Muitas vezes esse fenômeno se dá associado aos terremotos. O choque das 

placas não é só continental. A formação da tsunami se dá então pela parte de da placa tectônica que não 

está embaixo da terra, mas embaixo do mar. Se acontece uma falha, uma ruptura, uma parte soergue e a 

outra rebaixa, liberando uma energia que forma uma onda gigante. A energia corre na onda mas enquanto 

está no mar ela parece pequena mas ela ganha uma velocidade muito grande, de 800 km/h, tendo uma área 

de atuação gigantesca. Quando chega no continente ela bate numa superfície mais rasa, perdendo 

velocidade e temperatura. A água que estava espalhada começa a aglomerar no continente alcançando um 

tamanho maior. É uma onda então com impacto com grande volume de água, medindo quilômetros de 

distância.  É muito difícil prever uma tsunami pois pode acontecer em um local e só se propagar a quilômetros 

de distância. 
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EXERCÍCIOS 
 

 

1. O ganhador do Prêmio Nobel, Philip Fearnside, já alertava em estudos de 2004 que, como 

consequência do desmatamento em grande escala, menos água da Amazônia seria transportada pelos 

ventos para o Sudeste durante a temporada de chuvas, o que reduziria a água das chuvas de verão nos 

reservatórios de São Paulo. 
SERVA, L. Para ganhador do Prêmio Nobel, cheias no Norte e seca no Sudeste estão conectadas. Disponível em: 

www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 10 nov. 2014. 

 

O fator apresentado no texto para o agravamento da seca no Sudeste está identificado no(a) 

a) redirecionamento dos ventos alísios 

b) redução do volume dos rios voadores. 

c) deslocamento das massas de ar polares. 

d) retenção da umidade na Cordilheira dos Andes. 

e) alteração no gradiente de pressão entre as áreas. 

 

2. 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. 
LEINZ, V.; AMARAL, S. E. Geologia geral. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1995 (adaptado). 

A modelagem do relevo apresentado relaciona-se ao processo de erosão decorrente da ação 

a) glacial. 

b) fluvial. 

c) eólica. 

d) pluvial. 

e) marinha. 

 

3.  

 
As características morfológicas do terreno estão representadas no bloco diagrama, que mostra uma 

região acometida por processos erosivos decorrentes da 

a) resistência geológica. 

b) instabilidade do terreno. 

c) profundidade do solo. 

d) intervenção antrópica. 

e) ação de cursos de água. 
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4. As rochas são desagregadas e decompostas e os materiais resultantes de sua ação, tais como seixos, 

cascalhos, areias, siltes e argilas, são carregados e depois depositados e, também, substâncias 

dissolvidas na água podem precipitar. Em virtude de sua atuação, quaisquer rochas, 

independentemente de suas características, podem ficar destacadas no relevo. 
BELLOMO, H. R. et al. (Org.). Rio Grande do Sul: aspectos da geografia. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1997 (adaptado). 

O texto refere-se à modelagem do relevo pelos processos naturais de 

a) magmatismo e fusão. 

b) vulcanismo e erupção. 

c) intemperismo e erosão. 

d) tectonismo e subducção. 

e) metamorfismo e recristalização. 

 

5. Sabe-se que a posição em que o Sol nasce ou se põe no horizonte muda de acordo com a estação do 

ano. Olhando-se em direção ao poente, por exemplo, para um observador no Hemisfério Sul, o Sol se 

põe mais à direita no inverno do que no verão. 

O fenômeno descrito deve-se à combinação de dois fatores: a inclinação do eixo de rotação terrestre 

e a 

a) precessão do periélio terrestre. 

b) translação da Terra em torno do Sol. 

c) nutação do eixo de rotação da Terra. 

d) precessão do eixo de rotação da Terra. 

e) rotação da Terra em torno de seu próprio eixo. 

 

6.  

 
A leitura dos dados revela que as áreas com maior cobertura vegetal têm o potencial de intensificar o 

processo de 

a) erosão laminar. 

b) intemperismo físico. 

c) enchente nas cidades. 

d) compactação do solo. 

e) recarga dos aquíferos. 
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7. O terremoto de 8,8 na escala Richter que atingiu a costa oeste do Chile, em fevereiro, provocou 

mudanças significativas no mapa da região. Segundo uma análise preliminar, toda a cidade de 

Concepción se deslocou pelo menos três metros para o oeste. Buenos Aires moveu-se cerca de 2,5 

centímetros para oeste, enquanto Santiago, mais próxima do local do evento, deslocou-se quase 30 

centímetros para o oeste-sudoeste. As cidades de Valparaíso, no Chile, e Mendoza, na Argentina, 

também tiveram suas posições alteradas significativamente (13,4 centímetros e 8,8 centímetros, 

respectivamente). 
Revista InfoGNSS, Curitiba, ano 6, n. 31, 2010. 

No texto, destaca-se um tipo de evento geológico frequente em determinadas partes da superfície 

terrestre. Esses eventos estão concentrados em 

a) áreas vulcânicas, onde o material magmático se eleva, formando cordilheiras. 

b) faixas costeiras, onde o assoalho oceânico recebe sedimentos, provocando tsunamis. 

c) estreitas faixas de intensidade sísmica, no contato das placas tectônicas, próximas a dobramentos 

modernos. 

d) escudos cristalinos, onde as rochas são submetidas aos processos de intemperismo, com 

alterações bruscas de temperatura. 

e) áreas de bacias sedimentares antigas, localizadas no centro das placas tectônicas, em regiões 

conhecidas como pontos quentes. 

 

8. A superfície da Terra não abrange apenas o relevo continental, mas também o relevo submarino. No 

relevo submarino, de acordo com a profundidade, podemos diferenciar alguns níveis com 

características próprias. Um desses níveis vai até 200 metros de profundidade a partir do nível do mar 

e é praticamente uma extensão do continente. Sendo local de deposição de sedimentos, a maior parte 

vinda do continente, tornou-se uma importante área de exploração e pesquisa de petróleo. 
ALMEIDA, L.; RIGOLIN, T. Fronteiras da globalização. O mundo natural e o espaço humanizado. São Paulo: Ática, 2013, p. 

89-90. Adaptado. 

A área do relevo submarino descrita acima é denominada: 

a) Região abissal  

b) Região pelágica  

c) Talude continental  

d) Plataforma continental 

 
9.  

 
A retirada da cobertura vegetal nos ambientes ilustrados na figura tende a produzir   

a) um crescimento do escoamento superficial.  

b) uma ampliação do processo de infiltração.  

c) um aumento do nível do lençol freático.  

d) uma redução do processo erosivo. 

e) um aumento na fertilidade do solo.  
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10. "Os campos de altitude da Serra Geral, no sul do Brasil, são encontrados sobre platôs cada vez mais 

altos, à medida que avançam para a borda leste, onde a serra de repente despenca em imensos 

cânions."  
Gilberto STAM. A riqueza dos campos de altitude. São Paulo: Pesquisa FAPESP, 01/2016. p. 61. 

 
As formações vegetais que se desenvolvem nesse ambiente guardam estreita relação com o relevo e 

com as características climáticas. Sobre elas pode ser dito que  

Parte superior do formulário 

a) os campos de altitude, nos quais predominam vegetação de gramíneas, com manifestação de 

formações arbustivas e árvores esparsas, possuem rica biodiversidade, inclusive entre as 

gramíneas 

b) nessa região de clima quente, típico de regiões subtropicais, as formações vegetais resultam bem 

modestas em função do relevo de altitude, tanto que essas são as únicas áreas onde as gramíneas 

proliferam.  

c) as formações vegetacionais não são afetadas pela altitude e, no caso das formações vegetais da 

Serra Geral, o fator preponderante para suas características é o clima inadequado para formações 

florestais.  

d) formações florestais são normalmente favorecidas por condições de altitude e de inclinação do 

relevo que geram solos de grande fertilidade. No entanto, na Serra Geral, essa situação não se 

manifesta em função do clima seco.  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

A questão aponta a conexão existente entre a taxa de evapotranspiração, realizada pela floresta, na 

Amazônia e a ocorrência de chuvas no Sudeste, que com o processo de desmatamento deixaria de 

ocorrer. Esse processo pode ser caracterizado como redução do volume dos rios voadores, ar úmido 

que viaja da Amazônia para todo o Brasil. 

 

2. c  

As dunas são montanhas de areia, geralmente formadas no litoral, a partir de processo erosivos eólicos. 

Elas são sujeitas a constante movimentação e mudança de tamanho devido à ação do vento que destrói, 

transporta e deposita os sedimentos. 

 

3. e 

A imagem apresenta dois efeitos erosivos resultantes da ação dos rios (erosão fluvial) ou das chuvas 

(erosão pluvial), as ravinas e as voçorocas. 

 

4. c 

A questão aborda dois importantes agentes geomorfológicos externos, o intemperismo e a erosão. O 

primeiro refere-se à transformação dos materiais rochosos e o segundo ao transporte, deposição e 

sedimentação desses mesmos materiais, como apontado no texto. 

 

5. b 

O fenômeno descrito depende também da posição relativa entre os corpos celestes, ou seja, do 

movimento de translação da Terra em torno do Sol. 

 

6. e 

A vegetação é um importante elemento no processo de infiltração da água. Suas raízes ajudam na 

percolação da água pelo solo, além das copas das árvores reterem uma quantidade de água que 

posteriormente pode escoar e infiltra no solo. Nesse sentido, conforme fica evidente na tabela, o 

percentual de chuvas retido em uma bacia natural ou florestal é maior e com isso, a única opção que 

falava de um processo que se favorecia da maior infiltração era a da recarga do aquífero. 

 

7. c 

O texto retratou um evento de enorme magnitude ocorrido no Chile e com efeitos colaterais em áreas 

vizinhas na América do Sul. O processo descrito é de um terremoto, típico de áreas associadas à tectônica 

de placas, mais precisamente às suas bordas. Nessas áreas, encontramos os dobramentos modernos, que 

são resultado da convergência das placas, como estrutura geológica predominante. 

 

8. d 

A plataforma continental é a faixa de terra submersa no litoral que possui uma declividade até as bacias 

oceânicas. Zona pelágica significa uma região do oceano de mar aberto e profundo. 

 

9. a 

A retirada de cobertura vegetal em encostas aumenta a erosão, uma vez que as raízes das plantas ajudam 

a fixar o solo, assim como estabelecem uma interceptação da agua da chuva entre o solo. O escoamento 

superficial acelerado desgasta o solo e pode provocar fenômenos como ravinamento e voçorocas.  

10. a 

A altitude diminui também a temperatura, pois o calor não é capaz de chegar ao topo desses relevos. 

Isso afeta diretamente a vegetação que se manifestara de acordo com a ocorrência climática.  


