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01.  
Imagem 1: agentes erosivos, mar/erosão marinha. 
Imagem 2: rio/erosão fluvial. 

 
Formas de relevo 
 
Imagem 1: praia-restinga 

Imagem 2: planície fluvial/delta/meandros/ilhas fluviais 
 
02.  Alternativa D 
A manutenção das águas do Pantanal (uma planície inundável) será realizada com a preservação das 
nascentes, florestas, e controle das queimadas localizadas nas áreas do Planalto Central e áreas vizinhas. 
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02.  Alternativa B 
As depressões são áreas de transição dos planaltos. Elas sofrem processo erosivo, rebaixamentos. 

 
03. Alternativa C 
O mapa apresentado ilustra as estruturas de relevo predominantes no Brasil (escudos cristalinos e bacias 
sedimentares). 
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06.  Alternativa D 
Os elementos apresentados no texto (água, calor, vento) trata do agente externo denominado intemperismo. 
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02. Alternativa A 
O avanço tecnológico no campo brasileiro segue exigências do mercado internacional. O gado muitas vezes é 

criado em pastagens naturais no período mais chuvoso. Muitas vezes o gado é rastreado (sistema que informa 
a origem do gado, vacinação e desenvolvimento do animal, como o peso). 
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04. Alternativa B 
A concentração de terras no Brasil gera violência entre os pequenos proprietários e os latifundiários. Os 
trabalhadores rurais muitas vezes possuem baixos salários. Em algumas situações existe a presença de 
trabalho análogo à escravo (comparado: sem salário ou baixos salários, escravidão por dívida, péssimas 
condições de trabalho). 
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02. Alternativa E 
A democratização do sistema consiste em o governo criar uma política de desconcentração de terras no país. O 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), segundo os participantes, realizam manifestações e 
invasões de terras improdutivas como meio de realizar pressão para o avanço da reforma agrária. 
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07. Alternativa E 
O Brasil avançou na questão jurídica da reforma agrária (CF/88). Mas esse processo tem sido muito lento. A 
necessidade de reforma agrária em nosso país é fruto de um processo  colonial, expansão dos latifúndios, e 
especulação imobiliária no campo. Com isso a população rural pobre fica sem terras e praticam o êxodo rural. 
 

08. Alternativa A 
Segundo a tabela representada, o Brasil possui uma extrema concentração de terras. As pequenas 
propriedades são a maioria. Mas os latifúndios possuem muito mais áreas ocupadas. 


