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OS AGENTES EXTERNOS E INTERNOS 
DO RELEVO. PERCURSO 18 

6º ANO – GEOGRAFIA – RICARDO CHAVES 

 
Lista 21 – Gabarito 

 
01. Os agentes de origem externa atuam sobre a superfície da crosta terrestre. É o caso das águas das 

chuvas e dos rios, ação dos oceanos e mares, ventos, geleiras e seres vivos, incluindo o ser humano. 
Em um processo contínuo, esses elementos modelam a superfície da crosta terrestre e causam 
diferentes formas de relevo. 

 
02. Intemperismo é o nome que se dá ao conjunto de processos mecânicos, químicos ou biológicos que 

provocam a desagregação e a decomposição das rochas. O intemperismo pode ser químico, físico e 
biológico. 

 
03. Por se tratar de uma paisagem árida, identifica-se a pouca presença de água no ambiente. Desse 

modo, o intemperismo físico foi o responsável pela modelagem do relevo. Esse intemperismo ocorre 
em virtude da variação de temperatura do ar atmosférico. Os minerais que formam as rochas, em sua 
maioria, se dilatam quando o ar é quente; quando a temperatura diminui, eles se contraem. Esse 
movimento de dilatação e de contração provoca a desagregação da rocha. Além disso, a constante 
atuação do vento também colabora com a modelagem da rocha representada na imagem. 

 
04. Os rios nascem em porções mais elevadas do relevo terrestre, como planaltos ou montanhas, e, ao 

escoarem, provocam a erosão em alguns lugares e deposição do material erodido.  
No curso superior do rio, suas águas causam erosão vertical muito intensa, aprofundando o vale do 
rio; 
No curso médio do rio, o transporte de detritos (sedimentos) é maior, e a erosão é menor que no alto 
curso; 
No curso inferior, as águas estão quase ao nível do mar ou ao nível de outro rio ou lago. Nessa porção, 
as águas do rio perdem a força erosiva e passam a depositar os detritos (sedimentos) transportados 
ao longo de seu curso. 

 


