
 

 

Tarefa Mínima 14 – 1ª Série – Geografia 

Prof. Sueli 
 
01. (UFGD MS)     

 
Charge publicada na Revista Diálogos do Sul. Disponível em:  

<http://www.dialogosdosul.org.br> Acesso em 20 ago. 2014. 

 
Essa charge representa aspectos significativos de um período histórico muito tenso da história mundial, 
denominado pelos pesquisadores como “Guerra Fria”. Sobre esse período, argumenta-se que: 
a) a Guerra Fria entre os Estados Unidos da América (EUA) e a União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS), entre os anos de 1945 e 1970, teve grande repercussão internacional, pois, apesar 
do adjetivo “fria”, foi uma das guerras mais sangrentas da história. Nesse contexto, os comunistas 
ligados a URSS devastaram comunidades capitalistas do leste europeu. 

b) a Guerra Fria entre os Estados Unidos da América (EUA) e a União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), entre os anos de 1945 e 1991, levou gerações inteiras a se criarem à sombra de 
batalhas nucleares globais. A retórica apocalíptica dos EUA e da URSS contribuíram para a crença de 
que uma guerra nuclear poderia “estourar” a qualquer momento, devastando a humanidade. 

c) a Guerra Fria contribuiu significativamente para o desenvolvimento do comunismo no Brasil, pois 

através dos agentes do Comitê de Segurança do Estado da URSS (KGB) infiltrados no país, vários 

partidos comunistas foram criados. Nesse sentido, a URSS foi decisiva para o enfraquecimento do 
capitalismo (representado pelos EUA) no mundo. 

d) a Guerra Fria, vivenciada ao nível internacional entre os anos de 1945 e 1970, foi um dos processos 
mais traumáticos envolvendo disputas ideológicas entre socialistas e capitalistas. Os Estados Unidos da 
América (EUA), com todo seu poderio militar, não respeitaram o “Tratado de Paz” entre os países e 
subsidiou inúmeras guerras contra países socialistas do leste europeu. 

e) a denominada Guerra Fria iniciou após a Primeira Guerra Mundial e se estendeu até o fim da União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), no ano de 1979. Esse período foi marcado por uma clara 
polarização mundial a partir de dois países – os Estados Unidos da América (EUA) e a URSS - , que 
disputavam o poderio militar mundial e tinham como grande triunfo as armas nucleares. 

 
02. (UERGS) A formação dos diversos tipos de relevo é resultante da ação de agentes externos e internos que 

modelam a crosta terrestre. 
 

Assinale a alternativa que apresenta exemplos de agentes internos. 
a) Abalos sísmicos e erosão fluvial. 
b) Tectonismo e erosão eólica. 
c) Erosão eólica e erosão fluvial. 
d) Abalos sísmicos e tectonismo 
e) Vulcanismo e desertificação. 

 
03. (UFCG PB) Leia o texto, observe as figuras abaixo e, em seguida, assinale a alternativa CORRETA. 

Figura 1 

 

Figura 2 
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Figura 3 

 

Figura 4 

 
 

Fontes: http://wikipedia.org/wiki. Acesso em 21/05/2008. 

 
As paisagens geomorfológicas presentes na litosfera são resultantes da estrutura geológica combinada com 
ações da dinâmica interna (tectonismo) e externa (ventos, temperatura, chuva, vegetação, gelo, entre 
outros) da Terra. A estrutura geológica corresponde ao tipo de rocha – magmática,  sedimentar e 

metamórfica – bem como à idade que elas apresentam – antigas ou recentes. As características das rochas 
condicionam a ação dos fatores modificadores do relevo – os agentes de erosão. 
a) A figura 01 é um recorte da paisagem geomorfológica típica de regiões áridas e semi-áridas. Ela é 

resultado da ação destrutiva do intemperismo físico que, através das grandes variações de 
temperatura entre o dia e a noite, provoca a desagregação da rocha por sucessiva dilatação e 
contração. Trata-se da paisagem geomorfológiva típica do Sertão paraibano. 

b) A figura 02 representa o relevo de montanhas jovens, cuja morfologia é resultado da ação 
predominante dos agentes internos construtores. A figura 03 representa velhos planaltos, unidade do 
relevo terrestre que evolui sob a ação do intemperismo químico em clima quente e úmido. 

c) A figura 01 se refere ao relevo dominante em áreas da superfície terrestre expostas à subducção das 
placas tectônicas. A figura 04 representa uma depressão absoluta – unidade do relevo que se encontra 

abaixo do nível do mar. 
d) A figura 02 é um recorte de uma paisagem geomorfológica resultante do predomínio dos agentes 

externos de sedimentação sobre os de erosão. A figura 04 é um recorte de uma planície formada de 
rochas cristalinas. 

e) A figura 01 representa o recorte de uma depressão absoluta elaborada sob a ação do intemperismo 
físico. A figura 03 é um recorte representativo das montanhas, onde a ação dos elementos internos 
formadores do relevo estão estabilizadas. 

 
04. (UCS RS) O relevo terrestre encontra-se em permanente evolução. Suas formas, criadas pelos agentes 

endógenos, sofrem a ação dos agentes exógenos, que realizam um trabalho escultural na paisagem 
terrestre, por meio de uma atividade contínua e prolongada. Assinale a alternativa, no quadro abaixo, que 
representa corretamente a relação entre o agente exógeno e algumas de suas respectivas características. 

 

tômbolosabrasãogeloe)

calha em valesfluvial erosãochuvad)

dunaseólica erosãoventoc)

sulcospluvial erosãoriob)

islandsisglacial erosãomara)

RESULTADOPROCESSOAGENTE

 

 
05. (UFG GO) O relevo terrestre é dinâmico. Ele se forma e modifica-se em virtude de fatores internos e 

externos. Considerando a dinâmica do Planalto Central brasileiro, constata-se que a transformação desse 

relevo ocorre por causa  
a) do soerguimento da crosta terrestre produzido pelo tectonismo. 
b) dos processos erosivos mais intensos do que os de deposição de materiais provocados pelo 

intemperismo. 
c) do rebaixamento do relevo em virtude de movimento das placas tectônicas. 
d) da sedimentação de materiais em detrimento dos processos de degradação oriundos de atividade 

fluvial. 

e) dos falhamentos formados em decorrência de um sistema de fraturas ocorrido na crosta terrestre. 
 

http://wikipedia.org/wiki


Exercícios Complementares 

 

 
3 

06. (UFTM MG) Considere os itens a seguir para responder a questão. 

 
I. Consiste no derramamento do magma na superfície do planeta, o que pode ocorrer através de fendas 

ou orifícios na crosta. Na superfície, o magma esfria e torna-se sólido, formando uma nova camada 
rochosa. 

II. Ocorre em função do contato das rochas com as águas e a umidade, ocasionando reações de 
destruição da rocha original. Sua ação é mais intensa nas regiões tropicais úmidas e equatoriais. 

III. Trata-se da retirada de material rochoso das áreas mais altas do relevo terrestre pela água, que é 
transportado como materiais em suspensão para as áreas mais baixas e nelas se depositam, formando 
camadas de sedimentos. 

 
Sobre os agentes modificadores do relevo terrestre, descritos em I, II e III, pode-se afirmar que 
a) todos são agentes externos, ou seja, atuam modificando somente a parte superficial do relevo 

terrestre. 
b) I é um agente interno, formador do relevo, enquanto II e III são agentes externos esculpidores do relevo. 
c) I e II são agentes internos, por se tratarem de processos de transformações químicas das rochas, 

enquanto III é um agente erosivo externo. 
d) apenas o agente III é atual, enquanto I e II atuaram no passado, criando as grandes formas do relevo. 
e) são todos agentes erosivos, ou seja, suas ações sobre a superfície destroem o relevo original. 

 

07. (UNCISAL AL) No dia 30 de outubro de 2016, a Itália registrou o mais forte terremoto a atingir o país 
desde 1980. As vítimas se somaram aos milhares de atingidos pelos três terremotos anteriores que 
também foram registrados na região montanhosa do centro da península, uma das numerosas zonas de 
risco sísmico da Itália. 

Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 31 out. 2018 (adaptado). 
 

 
Disponível em: http://brasilescola.uol.com.br. Acesso em: out. 2018. 

 
De acordo com o cartograma mostrado, terremotos como os que ocorreram na Itália são verificados nas 

áreas 
a) centrais das placas tectônicas. 
b) das fendas na crosta terrestre. 

c) de encontro de placas tectônicas. 
d) de separação de placas tectônicas. 
e) de expansão do assoalho oceânico. 

 
08. (ENEM) Desde a década de 1960, os registros realizados pelo laboratório de Mauna Loa, no Havaí, no topo 

do vulcão do mesmo nome, revelavam impressionantes resultados: as concentrações de dióxido de 
carbono aumentavam a cada ano, intensificando o efeito estufa. Os cientistas passaram a acompanhar 

anualmente os relatórios de Mauna Loa e, de fato, o padrão não mudou, mas o aumento foi cada vez mais 
rápido: de 315 partes por milhão em 1958, para 370 em 2002. 

VITTE, A. C.; GUERRA, A. J. T. (Org.). Reflexões sobre a geografia física do Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012. 
 

Os resultados da pesquisa apresentada demonstram a contribuição da tecnologia para 

a) promover a preservação ambiental. 
b) prever as transgressões marinhas. 
c) explorar os recursos energéticos. 
d) monitorar os processos naturais. 
e) regular a amplitude térmica. 
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09. (UNIVAG MT) O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães localiza-se em área de rochas 

paleomesozoicas da Bacia do Paraná, que formam a Chapada dos Guimarães. As rochas paleozoicas 
correspondem a arenitos das formações Furnas e Ponta Grossa e as mesozoicas, a arenitos eólicos 

Botucatu, parcialmente recobertos por sedimentos Bauru. 
(www.chapadaexplorer.com.br. Adaptado.) 

 
Os tipos de rochas citadas que integram a geologia da Chapada dos Guimarães são resultantes da 
a) orogênese, em razão dos abalos sísmicos. 
b) epirogênese, em razão das falhas tectônicas. 
c) deriva continental, pela metamorfização das rochas. 
d) dinâmica externa da Terra, através do intemperismo. 

e) dinâmica interna da Terra, através do vulcanismo. 
 
 


