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 Exercícios de Alteração na Paisagem e 
Morfologia Litorânea  

 
1. (UNIOESTE) O relevo apresenta grande diversidade de formas que se manifestam, ao longo do 
tempo e do espaço, de modo diferenciado devido às combinações e interferências dos demais 
componentes da paisagem. Sobre o texto, as formas de relevo, as estruturas, os processos e as 
relações que governam a dinâmica da paisagem, assinale a alternativa INCORRETA.   

a) Nas regiões mais estáveis das placas tectônicas, as formas de relevo geralmente são mais 
suaves, resultantes de longos períodos de erosão e sedimentação.  

b) A ação das águas pluviais e fluviais é marcante nas regiões de climas tropicais quentes e 
úmidos, conferindo ao relevo formas arredondadas ou convexizadas.  

c) As formas de relevo esculpidas nas grandes unidades estruturais, como as cadeias de 
montanhas, os escudos cristalinos e as bacias sedimentares, resultam da ação de um 
conjunto de processos externos, tais como: o intemperismo, a erosão, a sedimentação e o 
vulcanismo.  

d) O relevo terrestre é resultado da ação de forças internas e externas ao longo do tempo. As 
forças internas, também designadas como endógenas, são aquelas condicionadas pela 
energia armazenada no interior do planeta e responsáveis pelo tectonismo e vulcanismo.  

e) Existe uma relação estreita entre as formas do relevo, os solos, a litologia e o tipo climático 
atuante nas diferentes regiões do território brasileiro.  
 
 

2. TEMPO REI – GILBERTO GIL 
“A letra da canção enfoca o tempo e o espaço que transcorrem e transformam tanto a matéria 
quanto o pensamento. Os versos da canção de Gilberto Gil, “Pães de 
Açúcar/Corcovados/Fustigados pela chuva e pelo eterno vento”, podem referir-se a um conceito 
da geografia física, o qual “constitui o conjunto de processos operantes na superfície terrestre que 
ocasionam a decomposição dos minerais das rochas, graças à ação de agentes atmosféricos e 
biológicos”  

(Leinz, V. e Amaral, S. Geologia Geral). 
 
O conceito acima referido é o: 

a) Intemperismo;  
b) Metamorfismo;  
c) Magmatismo;  
d) Organicismo;  
e) Tectonismo. 

 
 

3. (IFMT) “A erosão acelerada não é uma coisa nova, ela acompanha a agricultura desde o seu 
início, há 4.000 ou 5.000 anos a.C., nos vales do Eufrates, Tigre e Nilo, onde, presume-se, tenha 
sido o berço da agricultura.” 

(CONCIANI, Wilson. Processos erosivos: conceitos e ações de controle. Cuiabá: Editora Cefet-
MT, 2008. p. 11.) 
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Mesmo que a erosão seja um acontecimento antigo, como citado acima, o tema é sempre atual, 
trazendo muitos transtornos para as zonas rural e urbana. Sobre a erosão, suas causas e 
consequências, é correto afirmar que:é caracterizada pela destruição e transformação de rochas 
pela ação de agentes que modelam a superfície terrestre, através dos fatores endógenos (clima, 
rios, correntes marítimas, enxurradas) e de fatores exógenos (animais, homens e vulcanismos). 

a) Nas encostas, as águas superficiais escorrem e formam as ravinas ou voçorocas com 
sulcos laterais inclinados, entretanto só provocam efeitos na superfície dos solos e são 
facilmente controladas pela ação antrópica. 

b) É parte do processo de degradação do solo, provocando o acúmulo de metais pesados, 
lixiviação e diminuição de nutrientes; só ocorre com a intervenção do homem, tornando-se 
um dos mais sérios problemas ecológicos do planeta. 

c) A ação do intemperismo físico e químico e das cheias e inundações compensam o material 
retirado pela erosão, com formações de cordões arenosos e praias nos rios e no litoral. 

d) A ação da água como agente de erosão depende da quantidade que cai sobre o solo e da 
maior ou menor capacidade de infiltração que este solo oferece. A erosão provocada pelo 
escoamento superficial recebe o nome de erosão laminar ou em lençol. 

 
 
4. (UEP) Os processos geomorfológicos internos ou endógenos, deixam sempre impressões de 
sua atuação, eles desenvolvem, inclusive, um conjunto de feições de relevo característico. Esse 
fato reveste-se de uma particular importância na Geologia. 
Voltando a análise para a fotografia reproduzida a seguir, assinale com base nas evidências 
morfológicas, o processo responsável pela elaboração da paisagem visualizada em primeiro 
plano. 
  

 
a) Erosão eólica. 
b) Erosão glacial. 
c) Tectonismo ruptural. 
d) Neotectonismo plástico. 
e) Sedimentação fluvial 
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5. (UFRN) O Rio Grande do Norte apresenta um elevado potencial turístico, principalmente em 
decorrência das belezas de sua paisagem litorânea, destacando-se algumas formas do relevo 
cuja configuração está associada a processos erosivos desencadeados pela ação de diferentes 
agentes. Observe a figura. 

 

Disponível em: www.viagem.uol.com.br/ultnot/2011/08/29/nisia-floresta- tem-historia-gastronomia-
e-belezas-HYPERLINK "http://www.viagem.uol.com.br/ultnot/2011/08/29/nisia-floresta-%20tem-

historia-gastronomia-e-belezas-naturais.jhtm"naturais.jhtm Acesso em: 29 ago. 2011. 

 

Considerando os elementos da paisagem litorânea expostos na Figura, pode-se afirmar que esta 
corresponde a uma: 

a) Falésia, constituída pela deposição de areia paralelamente à costa, em decorrência da 
erosão eólica. 

b) Restinga, formada pela consolidação da areia de antigas praias, em decorrência da erosão 
marinha. 

c) Falésia, formada a partir de processos de erosão marinha, que originam paredões 
escarpados. 

d) Restinga, constituída a partir de processos de erosão eólica, que formam costas íngremes. 
 
 
6. (UPE) Observe, atentamente, o desenho esquemático a seguir, correspondente a uma 
morfoestrutura observada em área de relevo submarino, fortemente influenciada pelas ações 
tectônicas.  

http://www.viagem.uol.com.br/ultnot/2011/08/29/nisia-floresta-%20tem-historia-gastronomia-e-belezas-naturais.jhtm
http://www.viagem.uol.com.br/ultnot/2011/08/29/nisia-floresta-%20tem-historia-gastronomia-e-belezas-naturais.jhtm
http://www.viagem.uol.com.br/ultnot/2011/08/29/nisia-floresta-%20tem-historia-gastronomia-e-belezas-naturais.jhtm
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O que a seta está indicando pela seta?  

a) Planície Abissal.  
b) Talude Continental.  
c) Plataforma Continental.  
d) Delta-Estuário.  
e) Dorsal Oceânica.  

 
 
7. (UECE) Às áreas planas oriundas da combinação de processos de deposição fluvial e marinha, 
geralmente sujeitas a inundações periódicas, sendo revestidas por mangues, dá-se o nome de:  

a) Planície fluvial. 
b) Planície flúvio-lacustre. 
c) Planície flúvio-marinha. 
d) Planície de erosão. 
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1. C 
2. A 
3. E  
4. A 
5. C 
6. B 
7. C 
 


