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QUESTÕES UFU 
 
Q.01-O relevo terrestre é extremamente dinâmico e está sujeito às 
ações de forças endógenas e exógenas.  
 
Em relação ao relevo terrestre e seus agentes de formação, assinale a 
afirmativa INCORRETA: 
 
A) Intemperismo é um conjunto de processos físicos, químicos e 

biológicos que operam na superfície terrestre ocasionando a 
desintegração e decomposição das rochas. 

B) Os agentes climáticos têm forte influência na desagregação 
mecânica e química das rochas, deixando como consequência um 
espesso manto de intemperismo. 

C) As bacias sedimentares recebem material produzido pela ação do 
intemperismo químico, físico e biológico disponibilizados pelos 
efeitos dos agentes endógenos. 

D) Os movimentos tectônicos verticais são chamados de orogênese, 
tendo sido as grandes cordilheiras atuais formadas por esses 
movimentos. 

 
Q.02- Texto I 
“Processo decorrente de movimentos tectônicos horizontais na crosta 
terrestre que provocam a formação de montanhas por meio de 
dobramentos da crosta.” 
 
Texto II 
“Correspondem aos movimentos verticais da crosta terrestre, os quais 
produzem o soerguimento ou a subsidência de enormes áreas 
continentais ao longo do tempo.” 
(Fonte: Geografia – Livro 1 – 1ª série – Sistema Mackenzie de Ensino – 
2015) 
 
Os textos I e II fazem referência aos dois tipos básicos de movimentos 
tectônicos. 
 
Escolha, abaixo, a alternativa que apresente correta e respectivamente 
os conceitos descritos.  
 
A) Tectonismo – Subducção.    
B) Orogênese – Epirogênese.    
C) Epirogênese – Tectonismo.    
D) Obducção – Subducção.    
 
Q.03- O relevo terrestre não é estático, mas dinâmico. As constantes 
transformações que ocorrem na crosta são provocadas por forças 
endógenas e exógenas que atuam sobre o modelado terrestre.  
 
Sobre a ação dos agentes internos e externos do relevo podemos afirmar 
que 
 
A) as cadeias orogênicas resultam de movimentos tectônicos de curta 

duração geológica, que, exercendo pressão em sentido horizontal na 
crosta, originam grandes cordilheiras, como a dos Andes.    

B) o intemperismo químico é um agente esculpidor do relevo muito 
característico das regiões desérticas, em virtude da elevada 
amplitude térmica diária nessas áreas.     

C) a Falha de San Andréas, provocada pelo rebaixamento da Placa de 
Nazca em relação à Placa do Pacífico, é um exemplo de força 
endógena que atua na construção e modelagem do relevo.     

D) as planícies aluviais, detentoras de grande fertilidade, são exemplos 
de alteração no modelado do relevo provocada principalmente pelo 
processo de sedimentação pluvial.    

 
 
 
 
 

Q.04- Na crosta terrestre, os movimentos internos das placas tectônicas 
e as atividades externas provocadas pela ação dos ventos, das chuvas e 
das geleiras compõem uma dinâmica. Os processos erosivos gerados 
pelos agentes externos provocam desgaste, transporte e deposição de 
sedimentos, resultando em diferentes formas de relevo.  
 
Assim, pode-se afirmar que formas 
 
A) muito irregulares e de médias altitudes são características das 

planícies. 
B) irregulares e de baixas altitudes são próprias das cadeias 

montanhosas. 
C) planas e de baixas altitudes são características típicas das planícies. 
D) planas e de elevadas altitudes caracterizam as montanhas. 
E) planas e de elevadas altitudes definem as planícies. 
 
Q.05- Leia as afirmações: 
 
I. São estruturas tectônicas, que se destacam pela sua enorme expressão 
topográfica, como os grabens do vale do Paraíba do Sul (SP) e do 
Recôncavo Baiano. 
 
II. Um dos mais famosos é o graben do rio Reno, na Alemanha, e no leste 
da África ocorre um dos mais importantes sistemas de rifts, onde se 
localizam uma extensa região lacustre e o vale do rio Nilo. 
 
As afirmações referem-se 
A) aos dobramentos cenozoicos. 
B) aos escudos cristalinos pré-cambrianos. 
C) à orogênese proterozoica. 
D) aos falhamentos tectônicos. 
 
Q.06- Sobre as condições geológicas do território brasileiro, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 
A) A maior parte das rochas são originadas em grandes profundidades 

e sob condições de temperatura e pressão elevadas. 
B) As principais jazidas de carvão mineral do território brasileiro estão 

na região Nordeste, associadas à Bacia do Parnaíba. 
C) As bacias sedimentares recentes são as do Cenozoico e Quaternário. 
D) No período Mesozoico ocorreu a última fase de deposição extensiva 

nas bacias sedimentares do Brasil, com exceção da Amazônia, que 
recebeu sedimentos ao longo do período Terciário. 

 
Q.07- Na atual classificação do relevo brasileiro, elaborada pelo 
geógrafo Jurandyr Ross (1996), destacam-se três unidades principais: 
planalto, planície e depressão. Nessa classificação, utilizou-se como 
critério a atuação de processos morfogenéticos (associados à ocorrência 
de bacias sedimentares, intrusões e coberturas residuais de plataforma, 
cinturões orogênicos, núcleos cristalinos, planícies e depressões) e 
processos morfodinâmicos (erosão e sedimentação). 
 
Com base nos conhecimentos sobre a classificação de Jurandyr Ross, a 
relação entre as unidades de relevo, processos morfogenéticos e 
morfodinâmicos pode ser exemplificada respectivamente por: 
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Q.08- Uma forma do relevo brasileiro é mostrada na imagem abaixo. 
 

 
 
A forma de relevo registrada na imagem apresenta como característica 
natural a 
 
A) estrutura geológica cristalina.    
B) prevalência em clima mediterrâneo.    
C) formação estrutural sedimentar.    
D) predominância na faixa litorânea.    
 
Q.09- O relevo tem sua gênese a partir da ação de agentes internos e de 
agentes externos. Os primeiros atuam no interior da terra por meio da 
movimentação da crosta terrestre e por meio da formação das rochas, 
enquanto os segundos atuam na superfície modificando as suas formas. 
A partir do tema, responda o que se pede a seguir. 
 
A) Cite um agente interno da formação do relevo. 
B) Cite dois agentes externos da formação do relevo. 
C) Identifique o agente externo responsável pela formação de um vale. 
D) Identifique o principal elemento do clima responsável pelos 

processos intempéricos químicos sobre as rochas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q.10- Observe o segmento de reta AB traçado no mapa. A sua extensão 
é de 1.425 km e percorre o rumo Noroeste-Sudeste. 
 

 
(Graça Maria Lemos Ferreira, Atlas Geográfico. São Paulo, Moderna, 
1998. Adaptado.) 
 
Mencione as principais bacias hidrográficas e as principais unidades de 
relevo atravessadas pelo segmento AB. 
 
QUESTÕES ENEM 
 
Q.01- 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. 
 
Q.02-(Enem PPL 2017)  

 
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.     
 
 
 
Q.03-Observe a imagem. 
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A feição indicada pela seta, encontrada na maior parte do território 
brasileiro, corresponde a 
  
A) um vale.    
B) uma planície.    
C) uma cordilheira.    
D) um planalto.    
E) uma depressão.    
 
Q.04- O Brasil tem encontro marcado com a tragédia todos os anos na 
estação chuvosa e não há força terrestre que faça com que as 
autoridades e as pessoas se preparem para isso. Neste ano, o encontro 
foi na antes paradisíaca região serrana do Rio de Janeiro. Todos os anos, 
a natureza demonstra com fúria que as conquistas da civilização em 
muitas áreas são plantinhas frágeis que podem ser arrancadas pelas 
enchentes e pelos deslizamentos das encostas. 
(Veja, 19.01.2011. Adaptado.) 
  
O texto relaciona-se ao problema da destruição da paisagem no Sudeste, 
frequente em regiões com domínio de 
 
A) mar de morros. 
B) cuestas carbonáticas. 
C) inselbergs semiáridos. 
D) chapadas cristalinas. 
E) coxilhas subtropicais. 
 
Q.05- Na imagem abaixo, registra-se uma determinada forma do relevo 
terrestre. 
 

 
 
Nessa imagem, observa-se a seguinte forma de relevo: 
 
A) inselberg. 
B) chapada. 
C) fiorde. 
D) restinga. 
E) falésia. 
 
 
 
 
RESPOSTAS QUESTÕES UFU 
Q.01-C Q.02-B Q.03-A Q.04-C Q.05-D 

Q.06-B Q.07-B Q.08-C 
Q.09- a) Os agentes internos da formação do relevo atuam no interior 
da terra. São eles: o tectonismo, que produz movimentos orogenéticos 
e epirogenéticos dando origem a dobramentos e falhamentos; o 
vulcanismo e os abalos sísmicos.  
b) Os agentes externos são fenômenos que atuam na superfície do 
relevo modificando as suas formas. Os principais agentes modeladores 
do relevo são a chuva, os rios, o vento, o mar, as geleiras, o 
intemperismo, etc. 
c) O agente externo responsável pela formação de um vale é o rio, que 
modifica o relevo por erosão, transporte e deposição. 
d) O principal elemento do clima responsável pelo intemperismo 
químico é a chuva, que fornece a água que atua sobre a rocha pelo 
processo de hidrólise.  
Q.10- As principais bacias hidrográficas existentes no segmento AB são 
as bacias do Paraguai, Paraná e Atlântico Sul. No tocante às unidades de 
relevo indicadas no mesmo segmento, destacam-se a Planície do 
Pantanal, o planalto da bacia do Paraná, a depressão periférica e os 
planaltos e serras do Leste-Sudeste. 
 
QUESTÕES ENEM 
Q.01-B Q.02-E Q.03-D Q.04-A Q.05-E 

 

 
 


