
 

 

 

 

 
 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 

Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
 
1. Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas do texto a seguir, na ordem em que aparecem. 
Nas áreas de declividade acentuada, os solos são mais ____________ porque a ___________ velocidade de 
escoamento das águas ____________ a infiltração; assim, a água fica pouco tempo em contato com as rochas, 

____________ a intensidade do intemperismo. 
 
a) profundos – alta – aumenta – diminuindo 
b) rasos – alta – aumenta – aumentando 
c) profundos – baixa – diminui – diminuindo 
d) rasos – alta – diminui – diminuindo 
e) profundos – baixa – aumenta – aumentando 
 
 
2. O solo pode ser formado pela decomposição e/ou desagregação de rochas a partir do intemperismo. Então, pode-
se afirmar que 
 

I. nas regiões de clima semiárido onde as chuvas são escassas, predomina o intemperismo físico na formação dos 
solos; nesse caso, os solos são rasos. 

II. os solos pedregosos se formam devido à intensa decomposição das rochas, gerada pelos altos índices 
pluviométricos. 

III. nas regiões de climas tropicais as chuvas exercem papel decisivo na formação dos solos, o intemperismo químico 
atua com maior intensidade na decomposição das rochas. 

IV. as fortes chuvas, existentes nas regiões de clima equatorial, favorecem o desenvolvimento de solos ricos e 
profundos, como o da Floresta Amazônica. 

 
Estão CORRETAS 
 

a) apenas I e II. 
b) apenas I e III. 
c) apenas II e III. 
d) apenas III e IV. 
e) apenas I, II e IV. 
 
 
3. Terremotos são fenômenos naturais que causam sérios transtornos à vida na Terra. O homem estuda-os há muito 
tempo, não conseguindo ainda prevê-los com confiabilidade, e muito menos controlá-los. A ciência já chegou a 
algumas conclusões, como, por exemplo, a de que os terremotos mais violentos são decorrentes de: 
 
a) desmoronamentos internos da crosta terrestre. 

b) tectonismos. 
c) vulcanismos. 
d) epicentrismos. 
e) acomodações sedimentares. 
 
 
4. INSTRUÇÃO: Responder à questão com base no mapa e nas afirmativas abaixo. 
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I. As áreas destacadas no mapa, situadas no setor oeste da América e no leste da Ásia e da Oceania, representam 

o Círculo de Fogo do Pacífico, em que ocorre o anel vulcânico da Terra. 
II. Ao norte da Índia, localiza-se o Himalaia, com intensas atividades sísmicas, porém com ausência de vulcanismos, 

em função de não existir nesse ponto a subducção de placas tectônicas. 
III. As áreas destacadas no mapa correspondem aos limites de placas tectônicas, que se movimentam como se 

estivessem à deriva. 
IV. Os dobramentos jovens da Terra coincidem com as áreas de vulcanismo e terremotos, podendo-se destacar os 

Andes, na América do Sul, os Alpes e os Apeninos, na Europa, e o Atlas, na África. 
 
Com base no mapa e nas afirmações, somente estão corretas: 

 
a) I, II e III. 
b) I, II e IV. 
c) I e IV. 
d) II e III. 
e) III e IV. 
 
 
5. Com relação à formação dos solos, assinale a alternativa correta: 
 
a) O solo se forma a partir do processo de decomposição da rocha de origem. 
b) O solo é formado a partir de processos internos do planeta Terra, como o movimento das placas tectônicas. 

c) O solo do planeta Terra formou-se há milhares de anos a partir do acúmulo de sedimentos que caíram no planeta 
Terra com meteoros. 

d) O solo é exclusivamente uma consequência da ação humana sobre o espaço. 
e) O solo se forma com mais facilidade em áreas com pouco vento, chuva, variação climática e seres vivos. 
 
 
6. “As ______________, também conhecidas como rochas magmáticas, são formadas pela solidificação (cristalização) 
de um magma, que é um líquido com alta temperatura, em torno de 700 a 1200ºC, proveniente do interior da Terra. 
Podem conter jazidas de vários metais (p. ex. ouro, platina, cobre, estanho) e trazem à superfície do planeta 
importantes informações sobre as regiões profundas da crosta e do manto terrestre”. 

Adaptado de igc.usp.br 

Assinale a alternativa que completa a lacuna do texto acima: 
 
a) Rochas sedimentares 
b) Rochas Metamórficas 
c) Rochas Ígneas 
d) Rochas Basálticas 
e) Cadeias de Montanhas. 
 
 
7. Veja a tira a seguir: 
 

 
Tirinha de Calvin e Haroldo sobre as rochas 

 
Fonte: MOREIRA, João Carlos; SENE, Eustáquio de. Geografia para o ensino médio:  

Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2002. p. 467. 

Sobre as rochas, pode-se afirmar que 
 
(    ) as rochas ígneas ou magmáticas formam-se pelo resfriamento e solidificação do magma. 
(    )  o arenito, utilizado na correção de acidez do solo, é uma rocha dita metamórfica, pois sua formação está ligada 

à ação da temperatura e da pressão em rochas preexistentes. 

(    )  as rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo de sedimentos de outras rochas. 
(    )  o basalto, utilizado na construção civil, é um exemplo de rocha ígnea extrusiva, formada com o magma das 

erupções vulcânicas. 
 

http://www.igc.usp.br/replicasold/rochas/igneas.htm


A sequência correta é: 
 
a) V, V, V, V 
b) F, V, F, V 
c) V, F, V, F 
d) V, F, V, V 
e) F, F, V, V 
 
 
8. Sobre a dinâmica geológica apresentada, é correto afirmar que se 
 

a) observa a geração de um sismo por liberação de esforços em uma 
ruptura. 

b) evidenciam áreas de subducção com mergulho de uma camada sobre a 
outra. 

c) percebem camadas que se comprimem e acumulam energia no núcleo 
terrestre. 

d) destacam diferentes linhas de ruptura que propagam vibrações para a 
superfície. 

e) ressalta uma zona de metamorfismo com deformação de rochas 
sedimentares químicas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
9. Sobre os solos, transformações e impactos produzidos pelas atividades humanas, é CORRETO afirmar que: 
 
(    )  na formação do solo a ação de processos físicos, químicos e biológicos não é uniforme ao longo do perfil, 

distinguindo-se diferentes horizontes. 
(    )  a perda de solos por erosão é um dos mais graves problemas ambientais e o que afeta as maiores extensões de 

terras agricultáveis. O desmatamento, na zona tropical, é apontado como o principal responsável por esse 
problema. 

(    )  nas áreas desmatadas com o aumento da infiltração da água no solo, facilitada pela ausência da cobertura, o 
volume do escoamento superficial é reduzido, mas atua com grande impacto produzindo sulcos e ravinas. 

(    )  as voçorocas são formas erosivas que podem atingir vários metros de profundidade e de largura e centenas de 
metros de extensão. Podem evoluir a partir de pequenos sulcos, inviabilizando o uso agrícola nas áreas onde 
ocorrem. 

 
A sequência correta é: 
 
a) F, F, F, V 
b) V, V, V, F 

c) V, V, F, V 
d) V, F, V, F 
e) F, V, F, V 
 
10.  

Gráfico das variações na formação do solo 
 

 
 

TEIXEIRA, W. et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Nacional, 2009 (adaptado). 



 
O gráfico relaciona diversas variáveis ao processo de formação do solo. A interpretação dos dados mostra que a água 
é um dos importantes fatores de pedogênese, pois nas áreas 
 
a) de clima temperado ocorrem alta pluviosidade e grande profundidade de solos. 
b) tropicais ocorre menor pluviosidade, o que se relaciona com a menor profundidade das rochas inalteradas. 
c) de latitudes em torno de 30° ocorrem as maiores profundidades de solo, visto que há maior umidade. 
d) tropicais a profundidade do solo é menor, o que evidencia menor intemperismo químico da água sobre as rochas 
e) tropicais ocorrem as maiores precipitações, assim como a maior profundidade dos solos. 
 
 

11. O solo do território goiano sempre foi considerado inadequado à agricultura porque possuía uma elevada 
concentração de alumínio, elemento tóxico para muitas espécies agrícolas. O processo adotado para a sua 
recuperação foi a: 
 
a) utilização de sistema agrícola semelhante ao praticado no sul do país. 
b) adoção de rodízio de cultivo da soja com a cana-de- açúcar e o café. 
c) prática da técnica da calagem que reduz a acidez do solo do cerrado 
d) substituição das florestas que ocupavam a área pelo plantio da soja. 
e) implantação de sistemas de irrigação permanente do solo inadequado. 
 
 
12. A imagem abaixo mostra a prática de plantio direto na palhada. 

 

 
Sobre esta prática, é correto afirmar: 
 

a) É uma prática conservacionista, em que há a incorporação dos restos vegetais de uma cultura no próximo plantio, 
procurando melhorar as características químicas e físicas do solo. 

b) É uma prática conservacionista, em que há a incorporação dos restos vegetais de uma cultura no próximo plantio, 
procurando melhorar unicamente as características químicas do solo. 

c) É uma prática conservacionista, em que há a incorporação dos restos vegetais de uma cultura no próximo plantio, 
procurando melhorar unicamente as características físicas do solo. 

d) Apesar de diminuir os processos erosivos provocados pelo escoamento superficial da água, a prática não evita o 
uso de queimadas esporádicas e não aumenta a fertilidade química do solo. 

e) É uma técnica que prejudica o solo pelo fato das culturas anteriores prejudicarem o crescimento do no cultivo. 
 
 

13. Em vastas regiões do Brasil ocorre a erosão acelerada nos solos. 
 
Marque a opção que revela aspectos associados a esse fenômeno. 
 
a) Ausência de "zoneamento ecológico" que delimite as culturas de acordo com as determinações do meio físico. 
b) Clima tropical, excessivamente quente e úmido, que desagrega os minerais da camada superficial dos solos. 
c) Expansão da policultura de subsistência, de baixo grau tecnológico, ocupando os terrenos de maior altitude e mais 

sensíveis à erosão. 
d) Complexa e frágil constituição ecológica dos solos, tornando-os naturalmente sensíveis à erosão, independente das 

formas de uso. 
e) Utilização de maquinaria e de formas de irrigação inadequadas às condições ecológicas, por parte das grandes 

empresas agrícolas. 

 
 



 
14. O escoamento superficial da água é o principal agente erosivo das áreas que possuem altos índices 
pluviométricos. Sobre esse assunto, marque verdadeira (V) ou falsa (F) nas afirmações a seguir. 
 
(__)  A intensidade da erosão hídrica está relacionada à velocidade do escoamento superficial da água: quanto maior 

o volume de escoamento superficial, maior será a capacidade de transportar sedimentos. 
(__)  A declividade e a cobertura vegetal são fatores que influenciam no processo erosivo: menor declividade e maior 

cobertura vegetal determinam maior quantidade de água a se infiltrar. 
(__)  Em regiões de cobertura florestal, a velocidade do escoamento superficial é bastante elevada, pois a água 

escoa livremente facilitando a infiltração. 
(__)  As grandes cidades apresentam um alto grau de infiltração e um reduzido escoamento superficial, devido à 

enorme concentração de asfalto e concreto e a pequenas áreas arborizadas. 
 
A sequência correta é 
 
a) V - V - F - F. 
b) F - V - F - V. 
c) F - F - V - F. 
d) V - F - V - F. 
e) F - F - F - V. 
 
15. A Erosão é o processo de “desagregação e remoção de partículas do solo ou de fragmentos e partículas de rochas 
pela ação combinada da gravidade com a água, vento, gelo e/ou organismos (plantas e animais).” Dadas as seguintes 

afirmativas a esse respeito, 
 
I. Erosão laminar é aquela causada por concentração das linhas de fluxo das águas de escoamento superficial, 

resultando em incisões na superfície do terreno, na forma de sulcos, ravinas e voçorocas e solapamento de 
margens de canal. 

II. A erosão laminar é dificilmente perceptível; porém, em culturas perenes, pode-se perceber a sua ocorrência, 
após alguns anos, pela exposição das raízes. 

III. O ravinamento corresponde ao canal de escoamento pluvial concentrado, apresentando feições erosionais com 
traçado bem definido, podendo aprofundar-se devido à erosão das enxurradas, atingindo até alguns metros de 
profundidade. 

IV. As voçorocas têm dimensões inferiores às ravinas e são geralmente ramificadas. No mecanismo de 

desenvolvimento desta feição atuam tanto a ação da água de escoamento superficial quanto os fluxos d’água 
subsuperficiais por meio do fenômeno de piping. 

 
São corretas: 
 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) II e IV. 
e) III e IV. 

 
16. Observe o mapa abaixo. 

 
 
Justifique a frase: “No Brasil o relevo tem baixas altitudes e não ocorrem terremotos de grande intensidade” 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

http://1.bp.blogspot.com/-JK08z6EV8z4/VDZIf4r9TaI/AAAAAAAAOeA/Xh499JRB2Mo/s1600/image016.gif


 
17. Rochas são agregadas naturais de grãos de um ou mais minerais. São formadas por diferentes processos, 
podendo ser classificadas como sedimentares, metamórficas e magmáticas. A partir dessas afirmações, responda: 
 
Explique o que são rochas magmáticas e como elas se subdividem? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
18. A figura abaixo apresenta a sequência evolutiva de um perfil de solo. 
 

 
 

Quais são os fatores ambientais que interagem para o desenvolvimento de um perfil de solo? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

19. A erosão de solos causa prejuízos econômicos e sociais em várias partes do Brasil e do mundo. Seu controle é um 
desafio que se impõe de forma crescente, principalmente em países pobres. 
 
Observe a ilustração abaixo, que indica a intensidade da erosão anual do solo em diferentes áreas: 

 
 

a) Explique por que a Área 1 apresenta menores perdas de solo em função da erosão. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 



 
20. O ravinamento é um grave dano ambiental ao solo. Explique o que é ravinamento e qual a sua relação com a 
presença e/ou ausência de cobertura vegetal. 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 


