
 

Roteiro de estudos para recuperação trimestral 

Disciplina: Geografia Frente 1 

Professor (a): Rokelly Carvalhais Silva 

 

Conteúdo: 

 

Apostila do Bernoulli – EM 1 Capítulo:03 

 Agentes do relevo terrestre: páginas 04 a 22 

Referência para estudo: 

 

Capítulo: 03 e  mais anotações do caderno. 

Anotações feitas no caderno, folha de exercícios trabalhadas e atividades da 

apostila. 

Sites recomendados: 

 

http://vestibular.uol.com.br/ 
www.brasilescola.com/geografia/geopolitica.htm 
guiadoestudante.abril.com.br 
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/ 

Atividade avaliativa:  

 

 Questão – 01 (UDESC) O relevo corresponde às formas do terreno que foram moldadas pelos agentes internos e 

externos sobre a crosta terrestre. Cada forma de relevo corresponde a um estado da atuação desses agentes. 

Analise as proposições referentes ao relevo. 

 

I. Planalto é um compartimento do relevo com superfície irregular e altitude superior a 300 metros, onde predominam 

processos erosivos. 

II. Planície é uma parte do relevo com superfície plana e altitude igual ou inferior a 100 metros, onde predominam os 

acúmulos recentes de sedimentos. 

III. Depressão é uma fração do relevo mais plano que o planalto, onde predominam processos erosivos, com suave 

inclinação e altitude entre 100 e 500 metros. 

IV. No Brasil predominam planaltos e depressões. 

V. Talude é a parte do relevo submarino, onde há o encontro da crosta continental com a crosta oceânica, formando 

desníveis de profundidade variável que chegam a atingir 3 mil metros. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a. (    ) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

b. (    ) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras. 

c. (    ) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 

d. (    ) Somente a afirmativa V é verdadeira. 

e. (    ) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

 

Questão – 02 (UFPR – adaptada) 

Com relação aos agentes externos que atuam sobre o relevo da superfície terrestre, julgue com V ou F as afirmativas 

a seguir: 

I. ( ) O intemperismo físico corresponde ao processo pelo qual as rochas sofrem alterações de tamanho e forma, sem 

alterarem sua estrutura química. 

II. ( ) O intemperismo físico é mais intenso nas regiões de clima quente e úmido que nas regiões de clima quente e 

seco. 

III. ( ) O intemperismo químico é bem menor nas regiões de clima quente e úmido que nas de clima quente e seco. 

IV. ( ) A tendência geral dos rios é escavar o seu leito até que todo o seu curso atinja uma altitude muito próxima à de 

sua foz ou de seu nível de base. 



Questão – 03 (FMTM – 2008) Considere os itens a seguir para responder à questão. 

I. Consiste no derramamento do magma na superfície do planeta, o que pode ocorrer através de fendas ou orifícios 

na crosta. Na superfície, o magma esfria-se e torna-se sólido, formando uma nova camada rochosa; 

II. Ocorre em função do contato das rochas com as águas e a umidade, ocasionando reações de destruição da rocha 

original. Sua ação é mais intensa nas regiões tropicais úmidas e equatoriais; 

III. Trata-se da retirada de material rochoso das áreas mais altas do relevo terrestre pela água, que é transportado 

como materiais em suspensão para as áreas mais baixas e nelas se depositam, formando camadas de sedimentos; 

Sobre os agentes modificadores do relevo terrestre, descritos em I, II e III, pode-se afirmar que 

a) todos são agentes externos, ou seja, atuam modificando somente a parte superficial do relevo terrestre. 

b) I é um agente interno, formador do relevo, enquanto II e III são agentes externos esculpidores do relevo. 

c) I e II são agentes internos, por se tratarem de processos de transformações químicas das rochas, enquanto III é 

um agente erosivo externo. 

d) apenas o agente III é atual, enquanto I e II atuaram no passado, criando as grandes formas do relevo. 

e) são todos agentes erosivos, ou seja, suas ações sobre a superfície destroem o relevo original. 

 

 

Questão 04 – Cite e descreva os três tipos básicos de relevo. 
 
 
Questão 05 –(UNICAMP) Para compreender as características geomorfológicas de um terreno, é 
necessário entender a influência dos agentes internos ou endógenos, que definem a estrutura e geram as 
formas do relevo, e dos agentes externos ou exógenos, que modelam as feições do relevo. O modelamento 
das feições do relevo é realizado pelos processos de intemperismo físico e químico. 
  
a) Aponte a ação de quatro fenômenos naturais responsáveis pela alteração do relevo de determinada 
área: dois que correspondem aos agentes internos e dois que correspondem aos agentes externos. 
  
b) Explique o que são os processos de intemperismo físico e químico. 
  
 
Questão 06 –“Em 1883, a violenta erupção do vulcão indonésio de Krakatoa riscou do mapa a ilha que o abrigava e 

deixou em seu rastro 36 mil mortos e uma cratera aberta no fundo do mar. Os efeitos da explosão foram sentidos até 

na França; barômetros em Bogotá e Washington enlouqueceram; corpos foram dar na costa da África; o estouro foi 

ouvido na Austrália e na Índia” 

 (S. Winchester, Krakatoa — o dia em que o mundo explodiu. Rio de Janeiro: Objetiva, 2003, contracapa.) 

 

a) Por que no sudeste da Ásia, onde se localiza a Indonésia, há ocorrência de vulcões? 
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