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As formas do relevo continental.  
Percurso 19 

6° ANO – GEOGRAFIA – RICARDO CHAVES 

 
Semana 25 – Atividades 

 
Prezado (a) estudante. Para responder as questões a seguir, você precisa ler o percurso 19 no seu 

livro didático e acompanhar as videoaulas referentes ao assunto. 
Um abraço.  

Prof. Ricardo Chaves 
 
01. O termo terraço em agricultura é usado para designar barreiras de terra construídas em intervalos 

regulares no sentido transversal à inclinação do terreno, sendo considerado uma das práticas mais 
tradicionais utilizadas pelos agricultores para conservar o solo.  
 
Com base no assunto, explique a importância do terraceamento para a agricultura. 

 
02. O relevo corresponde às diversas configurações da crosta terrestre. [...] A disciplina cientifica que 

estuda as formas de relevo, sua origem, a estrutura e os processos responsáveis por sua evolução é 
a Geomorfologia. O relevo resulta da atuação de dois grandes conjuntos de fatores denominados 
agentes do relevo. 

Fonte: COELHO, Marcos; TERRA, Lygia. Geografia geral: o espaço natural e socioeconômico. São Paulo: Moderna, 2001. 
 

Com base no exposto, cite as formas de relevo geradas por predomínio de processo erosivo. 
 
03. Analise a imagem a seguir. 

 
Os planaltos apresentam várias formas ou aspectos. A respeito do assunto, leia a página 149 do seu 
livro didático de Geografia e caracterize as feições de serras e chapadas. 

 
04. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira: 
 

1 - Relevo       
2 - Planície 
3 - Montanhas      
4 - Planaltos 
5- Depressões                 

(___) Áreas de maiores elevações da superfície 
terrestre.  
(___) Áreas mais baixas em relação às áreas vizinhas.  
(___) Formas da superfície terrestre.  
(___) Áreas irregulares onde a erosão é maior que a 
deposição de sedimentos.  
(___) Áreas planas onde a deposição de sedimentos é 
maior que a erosão. 

 
Após numerar a coluna, apresente exemplos de montanhas na América, Europa e Ásia. 

 
 
 
 
 


