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GEOGRAFIA 2 – Volume 1 
RESOLUÇÕES EXERCITANDO EM CASA 

 
AULA 1 
 
01.  D 

COMENTÁRIO: O Meridiano de Greenwich 
apresenta 0o de longitude e divide o planeta Terra 
em dois hemisférios: o oeste (ocidental) e o leste 
(oriental).  

  
02.  C 

COMENTÁRIO: Ter conhecimento dos pontos 
cardeais (norte, sul, leste e oeste) é necessário 
não só na indicação de um local, mas em muitas 
outras situações, como por exemplo, no caso do 
acidente aéreo descrito pelo texto. 

  
03.  C 

COMENTÁRIO: O território brasileiro está situado, 
de acordo com a linha do equador, nos 
hemisférios Meridional (a maior parte está abaixo 
da linha do equador) e setentrional (uma pequena 
parte está acima da linha do equador). Já de 
acordo com o meridiano de Greenwich, o Brasil 
está totalmente situado a oeste, ou seja, está no 
hemisfério ocidental. 

 
04.  B 

COMENTÁRIO: O sítio arqueológico apresenta as 
coordenadas geográficas de 0o de latitude (linha 
do equador) e 120o de longitude leste. Portanto, o 
sítio localiza-se no hemisfério oriental, ou seja, no 
continente asiático.  

 
05.  E 

COMENTÁRIO: O Brasil apresenta estados com 
diversas dimensões territoriais. Considerando o 
mapa, os estados com maior extensão territorial 
são: Amazonas, Pará e Mato Grosso e localizam-   
-se à oeste da Região Nordeste.  

 
06.  A 

COMENTÁRIO: As coordenadas geográficas de 
latitude e longitude apresentam a função de 
localizar qualquer ponto na superfície terrestre. 
Assim, Chicago, Rio de Janeiro e Tóquio 
apresentam, respectivamente:  norte e oeste; sul e  
oeste;  norte e  leste.  

 
07.  E 

COMENTÁRIO: Conforme as coordenadas 
geográficas, posicionando os pontos A e B em um 
mapa, o ponto B fica mais ao norte e a oeste em 
relação ao ponto A. Portanto, do ponto A para o 
ponto B a direção é noroeste.  
 

08.  D 
COMENTÁRIO: O deslocamento a partir de 
25º33’26.28”S para 25º33’46.27”S indica aumento 
de latitude com afastamento em relação ao 
Equador, seguindo-se na direção sul. O 
deslocamento a partir de 48º18’30.75”O para 

48º18’10.10”O indica diminuição de longitude com 
aproximação em relação ao meridiano de 
Greenwich, seguindo-se na direção leste. A 
composição dos valores indica o deslocamento 
para sul e leste, sudeste.  

 
09.  C 
   

COMENTÁRIO: Pelas informações do texto, como 
Porto Alegre está em uma região mais fria, a 
busca é por imóveis com maior incidência solar, 
principalmente no inverno e menos no verão, logo 
a direção do imóvel tem que está direcionada para 
o ponto cardeal NORTE (maior incidência solar no 
inverno e menor no verão). Já em Fortaleza, uma 
cidade situada em uma região mais quente, com 
pouca variação de estação do ano, os moradores 
buscam imóveis que sofrem menos insolação, 
logo a direção do mesmo tem que está para o 
LESTE (incidência do nascer ao meio-dia). 

 
10.  C 

COMENTÁRIO: Em locais como a Região Nordeste 
do País, os imóveis mais valorizados são aqueles 
com a face voltada para o quadrante leste ou 
nascente, pois são mais arejados e menos 
quentes.  

 
AULA 02  
 
01.  A 

COMENTÁRIO:  A variação sazonal da duração dos 
dias e das noites pode ser explicada, 
fundamentalmente, pela inclinação do eixo 
terrestre, associado ao movimento de translação 
da Terra. Em virtude desses dois fatores, a latitude 
de um lugar determina as diferenças nos 
fotoperíodos do planeta e justifica a possibilidade 
de adoção do horário de verão, ou seja, quanto 
maior a latitude, maiores são as diferenças na 
duração dos dias e das noites ao longo do ano e, 
por conseguinte, maior o efeito da economia de 
energia com a adoção do horário de verão. Assim, 
devido à sua localização próxima à linha do 
Equador, as regiões Norte e Nordeste registram 
mínima variação da duração dos dias e das noites 
ao longo do ano, o que torna inócua, para a 
economia de energia, sua inclusão no sistema de 
horário de verão. Seguindo a mesma lógica, a 
Região Sul, justamente por estar situada na 
porção do território nacional com latitudes mais 
elevadas, é aquela na qual as diferenças na 
duração dos dias e das noites são mais 
acentuadas e, como resultado, a redução do 
consumo de energia com a adoção do horário de 
verão é maior. 

 
02.  A 

COMENTÁRIO: A escolha do meridiano de 
Greenwich em Londres como o meridiano de 
referência dos fusos horários internacional, foi 
determinada na Conferência de Washington em 
1884 (século XIX), período histórico em que a 
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cidade de Londres era o centro econômico-          
-financeiro do capitalismo global, a cidade mais 
industrializada do planeta.  

 
03.  D 

COMENTÁRIO: 
A imagem retrata a representação 
gráfica do espaço iluminado pelo Sol em uma 
hora, o qual determina a hora legal do fuso  
horário. A hora legal internacional foi estabelecida 
pela Conferência de Washington em 1884, que 
corresponderia ao Meridiano de Greenwich (0º). 

 
04.  C 

COMENTÁRIO: Os fusos horários são sempre 
medidos a partir das longitudes: a cada 15º de 
longitude, temos a variação de um fuso. Por isso, 
o fato de o território brasileiro ocupar quatro 
fusos é representativo da larga extensão 
longitudinal do País. 

 
05.  D 

COMENTÁRIO: Os mapas mostram a evolução das 
mudanças de 2008 e 2013 dos fusos horários do 
Brasil, decorrentes de interesses 
socioeconômicos e políticos locais e nacionais. 

 
06.  E 

COMENTÁRIO: O Brasil encontra-se 
territorialmente circunscrito em quatro diferentes 
fusos horários, sendo 4 também o número de 
horas legais. Essa característica deve-se à larga 
extensão que o País possui no sentido 
longitudinal, ou seja, leste-oeste. Os fusos 
horários, por sua vez, só existem em razão da 
ocorrência do movimento do planeta em torno de 
seu eixo, a rotação. 

 
07.  E 

COMENTÁRIO: A localidade que assistiu a 
cerimônia de abertura da Olimpíada do Rio de 
Janeiro no dia posterior e em horário mais 
próximo do término da manhã (11 horas do dia 6 
de agosto) localiza-se na Nova Zelândia, Oceania.  

 
08.  B 

COMENTÁRIO: De acordo com o mapa Porto 
Alegre (RS) e Belém (PA) estão no mesmo fuso 
horário prático, ou seja, na prática possuem o 
mesmo horário. Porém, como o dia 1o de janeiro 
está dentro do período de vigência do horário de 
verão, isso significa que no horário que a família 
partiu de Porto Alegre (RS), às 8h, em Belém (PA), 
são 7h. Como a viagem durou 56 horas, isso quer 
dizer que durou 2 dias e 8 horas. Assim, a família 
chegou no dia 3 de janeiro (1 dia + 2 dias de 
viagem = dia 3), às 15h (na hora da partida em 
Porto Alegre, 8h, na capital paraense, eram 7h. 
Assim, 7h + 8h resto da duração da viagem = 15h). 

 
 
 
 

09. A 
COMENTÁRIO: A partida de vôlei sentado das 
Paraolimpíadas aconteceu às 22 horas (fuso 45o   
oeste). Assim, as pessoas em Fernando de 
Noronha (fuso 30o leste: uma hora a mais) viram 
às 23 horas e as pessoas no Amazonas (fuso 60o   
oeste:   1 hora a menos) viram às  21 horas.  

 
10.  A 

COMENTÁRIO: A cidade de Pequim está localizada 
no 8° fuso leste, ou seja, 120°L. 
O estado do Amapá está situado no 3° fuso oeste: 
45°O. A diferença é de 11 fusos horários entre as 
duas localidades. Considerando que as horas são 
reduzidas conforme se desloca de leste para 
oeste (1 hora a cada fuso), temos: 20h8min. 
(horário da cerimônia em Pequim) – 11 horas 
(diferença de fuso horário) = 9h8min. 

 
AULA 03  
 
01. B 

COMENTÁRIO: A afirmativa [B] está correta 
porque as projeções indicadas são 
respectivamente: azimutal ou plana, cuja 
superfície terrestre se projeta sobre um plano em 
determinado ponto deformando as áreas que se 
distanciam do ponto central; cilíndrica, onde os 
paralelos e meridianos são projetados sobre um 
cilindro; cônica, que projeta a esfera terrestre por 
meio de um cone resultando em uma 
configuração afunilada.  

 
02.  A 

COMENTÁRIO: Não há representações cartográfica 
elaboradas com neutralidade científica, os mapas 
são representações de interesses de grupos 
hegemônicos detentores do poder político-
econômico. Logo, as representações cartográficas 
do território brasileiro elaboradas pelos 
portugueses, tinham o objetivos de legitimar e 
garantir o domínio da metrópole europeia 
(Portugal) no século XVI sobre sua colônia de 
exploração (Brasil) no continente americano.  

 
03.  D 

COMENTÁRIO: Como mencionado corretamente na 
alternativa [D], a ampliação do continente asiático 
indica a presença maciça de países populosos, ou 
seja, de grande população absoluta. Estão 
incorretas as alternativas: [A], porque a Austrália 
não é populosa e, portanto, fica sub-representada 
na anamorfose; [B], porque há distorções em 
todos os países da América do Norte em razão da 
proporção de suas populações; [C], porque a 
ampliação da África indica grande população 
absoluta; [E], porque o mapa indica a população 
absoluta e não relativa (populoso e não povoado) 
e a Europa Ocidental tem grande peso 
populacional.  
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04.  A 
COMENTÁRIO: A anamorfose é uma 
representação cartográfica em que os territórios 
ficam proporcionais ao tema representado. Neste 
caso, a população absoluta dos estados 
brasileiros. As regiões Sudeste, Nordeste e Sul são 
as mais populosas. As regiões Centro-Oeste e 
Norte, as menos populosas.  

 
05.  D 

COMENTÁRIO: A confecção de um mapa pode 
significar uma leitura ideológica do espaço. Assim, 
a Projeção de Mercator, muito utilizada para a 
visualização dos continentes, caracteriza-se por 
conservar as formas, mas distorcer as superfícies 
das massas continentais. Seus paralelos e 
meridianos formam ângulos retos. A projeção de 
Mercator foi elaborada com base num cilindro, por 
essa razão é conhecida como projeção cilíndrica.  

 
06.  E 

COMENTÁRIO: As projeções cartográficas 
transformam superfície esférica em superfície 
plana (mapa). A projeção destacada é a de Peters, 
cilíndrica, equivalente (preserva as áreas 
proporcionais), porém distorce as formas.  

 
07.  B 

COMENTÁRIO: As diferentes representações da 
América do Sul decorrem da utilização de várias 
projeções cartográficas. As projeções são 
técnicas que permitem a transformação da 
superfície curva (globo) em superfície plana 
(mapa). Cabe salientar que todo mapa apresenta 
algum tipo de distorção de área, distância ou 
forma, conforme a técnica de projeção 
empregada e a finalidade do mapa.  

  
08.  D 

COMENTÁRIO: A projeção de Arno Peters é 
cilíndrica e equivalente, ou seja, preserva as áreas 
proporcionais dos territórios, sendo ideal para 
representar a distribuição espacial de fenômenos 
naturais e socioeconômicos. Porém, distorce as 
formas.  

 
09.  C 
 COMENTÁRIO: A elaboração dos mapas envolve 

grande número de mediações técnicas e 
ideológicas. É partindo desse princípio que se 
pode afirmar que o mapa do Brasil está 
corretamente elaborado, pois, em termos 
astronômicos, não existe “para cima” nem “para 
baixo”, já que o Universo é infinito. Há um modelo 
convencional de representação, ao qual todos se 
habituaram, em que o norte geográfico está 
sempre orientado de maneira a coincidir com a 
parte superior da folha de papel. Contudo, trata-
se, é preciso reforçar, de uma convenção 
cartográfica e não de uma imposição da natureza. 
Note-se que a rosa dos ventos está 
adequadamente posicionada, garantindo que o 
mapa está orientado de forma correta. Além 

disso, o fato de os nomes dos estados brasileiros 
estarem grafados de forma a facilitar a leitura do 
mapa, no padrão usual da escrita em português, 
confirma a intenção do elaborador de inverter.  

 
10.  E 

COMENTÁRIO: A afirmativa [E] está correta porque 
Estados Unidos, Rússia e alguns países europeus 
configuram-se como grandes exportadores de 
armamentos, ao passo que, áreas que se mantêm 
em estado contínuo ou intermitente de 
beligerância (países do Oriente Médio, Norte da 
África, Norte da América do Sul) são os maiores 
importadores. As afirmativas incorretas são: [A], 
porque países como Japão, Dragões Asiáticos e 
China têm forte movimento aéreo embora não 
estejam figurando no mapa e o transporte 
ferroviário é maior em países desenvolvidos; [B], 
porque não só os países desenvolvidos registram 
altos percentuais de população urbana; [C], 
porque Estados Unidos, Rússia, Brasil, China, Índia 
são os países mais populosos; [D], porque a 
ocorrência de HIV é maior no continente africano.  

 
AULA 04  
 
01.  B 

COMENTÁRIO: A Cartografia constitui um conjunto 
de técnicas científicas e artísticas que permitem a 
criação de mapas a partir de estudos de várias 
fontes de dados estatísticos, teóricos e 
geográficos. Hoje, o sensoriamento (imagens de 
satélite, fotos aéreas e imagens de radar) remoto 
auxilia bastante na produção de mapas cada vez 
mais precisos.  

  
02.  A 

COMENTÁRIO: Os Sistemas de Informações 
Geográficas (SIG) e da cartografia digital são 
inovações disseminadas pelo Google Maps, tais 
inovações estão relacionadas com o 
desenvolvimento e utilização das imagens de 
satélites pela cartografia digital.  

 
03.  D 

COMENTÁRIO: De acordo com o texto, os dados 
sobre os desmatamentos na Amazônia, realizada 
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), foram obtidos pelo monitoramento via 
satélite; essa técnica cartográfica moderna faz 
parte do sensoriamento remoto.  O sensoriamento 
remoto é o conjunto de técnicas que possibilita a 
obtenção de informações sobre alvos na 
superfície terrestre (objetos, áreas, fenômenos), 
através do registro da interação da radiação 
eletromagnética com a superfície, realizado por 
sensores distantes, ou remotos. Geralmente estes 
sensores estão presentes em plataformas orbitais 
ou satélites, aviões e a nível de campo.  
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04.  C 
COMENTÁRIO: Os sistemas de informações 
geográficas (SIGs) combinam sensoriamento 
remoto (no caso de Manaus, as fotografias 
aéreas), informações estatísticas e cartografia 
digital em computadores, sendo importante 
instrumento de planejamento para os governos 
municipais. Um dos benefícios seria o combate à 
sonegação de impostos.  

 
05.  E 

COMENTÁRIO: A DigitalGlobe utilizou imagens de 
satélite da região de Abbottabad, Paquistão, onde 
Osama Bin Laden estava refugiado, para 
possibilitar o monitoramento de um  espaço muito 
pequeno, pois as imagens de satélites possuem 
alta resolução do espaço geográfico.  

 
06.  C 

COMENTÁRIO: Os Sistemas de Informação 
Geográfica (GIS) são instrumentos importantes de 
planejamento urbano, ambiental e regional, uma 
vez que as decisões precisam de uma base de 
localização geográfica confiável e dados múltiplos: 
demográficos, econômicos e ambientais.  

 
07.  D 

COMENTÁRIO: Como mencionado corretamente na 
alternativa D, os dados do SIG são utilizados para 
produzir imagens que sobrepõem dados e, 
portanto, indicadas para o planejamento urbano. 
Estão incorretas as alternativas seguintes porque 
não correspondem à articulação de processos e 
dados definidos como SIG.  

 
08.  B 

COMENTÁRIO: O Projeto Cartográfico Social da 
Amazônia ao facilitar a produção de mapas das 
terras valorizou a identidade dos povos da 
Amazônia. Ele permitiu maior entendimento dos 
limites das suas terras. A intenção dos 
pesquisadores é entender como esses grupos 
usam seu espaço e organizam, em alguns casos 
há milênios, o uso dos preciosos recursos 
naturais da região. Os mapas também ajudam a 
entender como essas identidades colidem com a 
urbanização e a expansão da fronteira agrícola na 
Amazônia, e auxiliam as comunidades a 
demonstrar os direitos sobre seu território 
tradicional.  

 
09.  B 

COMENTÁRIO: A sigla VANT significa Veículo Aéreo 
Não Tripulado. Também são chamados de Drones. 
Os VANTs foram desenvolvidos para utilização 
militar, principalmente a partir da década de 2000 
e amplamente usados pelos Estados Unidos 
contra grupos terroristas no Oriente Médio. A 
partir de então, surgiram várias possibilidades 
para utilização civil, inclusive na elaboração de 
fotografias aéreas.  
 

 

10.  E 
COMENTÁRIO:  O texto descreve as coordenadas 
geográficas ao citar as medidas tomadas pela 
latitude e longitude. As coordenadas geográficas 
são distâncias em graus de qualquer ponto da 
superfície terrestre em relação ao Equador, as 
latitudes, e ao meridiano de Greenwich, as 
longitudes.  

 
AULA 05  
 
01.  E 

COMENTÁRIO: As rochas são formadas por dois 
ou mais minerais agrupados. Existem três 
classificações para as rochas, de acordo com a 
sua formação: magmáticas, sedimentares e 
metamórficas. 

 
02.  E 

COMENTÁRIO: Nas rochas sedimentares ocorrem 
a acumulação dos restos de seres vivos que, por 
meio de ação do tempo geológico, são 
fossilizados.  

 
03.  B 

COMENTÁRIO: O esquema mostra um perfil do 
relevo cárstico em que aparecem formações de 
estalactites e estalagmites. As rochas em que se 
encontram essas formações são sedimentares, 
que em áreas úmidas promovem uma maior 
permeabilidade e dissolução do calcário. 

 
04.  D 

COMENTÁRIO: A crosta terrestre (litosfera) é 
formada por rochas, sendo a camada plenamente 
sólida da Terra. A crosta localiza-se sobre o manto 
superior (astenosfera), camada que apresenta 
maior plasticidade e alta temperatura, onde se 
encontram câmaras magmáticas que nutrem 
vulcões na crosta principalmente nas zonas de 
limite entre as placas tectônicas. O núcleo do 
planeta apresenta alta densidade, sendo 
constituído por minerais como o ferro.  

 
05.  D 

COMENTÁRIO: A alternativa D está correta porque 
a figura indica o relevo cárstico, onde a paisagem 
rochosa de aspecto ruiniforme e esburacado se 
desenvolve, predominantemente, em rochas 
solúveis como as carbonáticas, ou seja, calcários, 
dolomitos e mármores. As alternativas seguintes 
estão incorretas porque não correspondem ao 
enunciado.  

 
06.  D 

COMENTÁRIO: O 2o item está incorreto, uma vez 
que a espessura da crosta continental é bastante 
variável. A crosta continental é mais espessa, já a 
crosta oceânica é menos espessa. A crosta não é 
homogênea do ponto de vista geológico, 
apresenta grande diversidade de estruturas 
rochosas, a exemplo dos escudos cristalinos, 
bacias sedimentares e dobramentos modernos. 
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Estão corretas as menções e as 
descontinuidades, Mohorovicic (entre crosta e 
manto) e Gutenberg (entre manto e núcleo).  

 
07.  B 

COMENTÁRIO: As rochas sedimentares são 
formadas pela deposição e compactação 
(litificação) de partículas minerais e matéria 
orgânica ao longo do tempo geológico. Assim, as 
rochas sedimentares apresentam várias 
camadas, ou seja, a estratificação.  

 
08. B 

COMENTÁRIO: As dolinas são depressões 
formadas pelo desabamento de cavernas em 
regiões com geologia e relevo de Carste, ou seja, 
com expressiva presença do calcário. Um 
conjunto conectado de dolinas dá origem à úvala.  

 
09. C 

COMENTÁRIO: O texto descreve o processo de 
formação das rochas sedimentares, ao afirmar 
que as rochas são desagregadas e decomposição, 
esse processo é chamado de intemperismo 
(decomposição de rochas pré-existentes) e os 
materiais resultantes de sua ação, tais como 
seixos, cascalhos, areias, siltes e argilas, são 
carregados e depois depositados (o transporte e a 
acumulação dos materiais decompostos é 
chamado de erosão). O magmatismo, fusão, 
vulcanismo, erupção, tectonismo, subducção, 
metamorfismo e recristalização, são termos 
relacionados aos agentes endógenos e a 
formação das rochas magmáticas e 
metamórficas.  

 
10.  B 

COMENTÁRIO: O relevo e a estrutura geológica de 
Carste caracterizam-se pelo predomínio do 
calcário (rocha sedimentar) que sofre 
intemperismo químico devido à infiltração de água 
com ácidos, levando à formação de cavernas com 
espeleotemas como estalactites, estalagmites e 
colunas.  

 
AULA 06  
 
01.  C 

COMENTÁRIO A explicação físico-geológica para a 
tragédia no território italiano está relacionada à 
localização do país em forma de bota. O país está 
localizado perto da borda de duas placas 
tectônicas: a da eurásia e a africana. Para 
complicar, existe ainda uma microplaca, chamada 
adriática, na costa leste italiana. 

 
02.  A 

COMENTÁRIO: Pela análise da imagem, pode-se 
perceber que a célula de convecção do manto 
pastoso é fluído, com isso o manto forma uma 
corrente ascendente a qual provoca uma 
expansão do assoalho oceânico, formando uma 

dorsal, ou seja, uma cordilheira no meio do 
oceano, a chamada dorsal meso-oceânica.   
 

03.  E 
COMENTÁRIO: Com base nas informações do 
texto e na visualização do mapa é possível 
mensurar que o supercontinente é a Gonduana. 
De acordo com a Teoria da Deriva Continental, 
elaborada em 1912 por Alfred Wegener, a 
Gonduana corresponderia ao supercontinente que 
se descolou para o hemisfério Sul, produto da 
divisão da Pangeia. Atualmente, a Gonduana ou 
Gondwana, corresponderia às massas 
continentais da África, América do Sul, Índia e em 
outras terras emersas.  

 
04. E 

COMENTÁRIO: A teoria da Deriva Continental e a 
existência de um único bloco continental a 
Pangeia é rodeada por um oceano contínuo 
chamado de “Pantalassa” e foi comprovada pela 
Teoria das Placas Tectônicas, segundo a qual a 
crosta terrestre é dividida em grandes placas 
tectônicas em constante movimento, tais 
movimentos, por sua vez, são explicados pelas  
correntes de convecção do magma no interior da 
crosta terrestre. 

 
05. C 
 COMENTÁRIO: A deriva continental é explicada 

pela movimentação ininterrupta das placas 
tectônicas. Na Era Paleozoica, o supercontinente 
Pangea começou a se fragmentar. Inicialmente 
em Laurária e Gonduana. Posteriormente, a partir 
da Era Mesozoica, estes continentes se 
fragmentaram dando origem aos continentes 
atuais.  

 
06.  D 

COMENTÁRIO: A crosta terrestre (litosfera) é 
fragmentada em placas tectônicas que 
apresentam movimentação. A dinâmica relaciona- 
-se aos movimentos convectivos de magma entre 
o manto superior (astenosfera) e a crosta. A 
ascensão do magma (obducção) leva à 
divergência entre as placas tectônicas. A 
convergência entre as placas tectônicas leva à 
subducção (destruição de uma das placas, que 
mergulha na astenosfera), nestas áreas são 
verificados terremotos de alta magnitude, 
tsunamis, vulcanismo ativo, fossas submarinas e 
dobramentos modernos no continente.  

 
07.  E 

A alternativa E está correta porque o período 
quaternário da Era Cenozoica caracteriza o 
aparecimento do homem moderno e glaciações. 

 
08.  D 

COMENTÁRIO: A localização da Islândia sobre a 
cadeia Mesoatlântica, borda divergente euro-       
-asiática e norte-americana, privilegia a produção 
de energia geotérmica, ou seja, a energia do 
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interior da crosta terrestre. Os demais países 
apresentados estão localizados no centro das 
suas respectivas placas tectônicos. 
 

09. B 
COMENTÁRIO: O argumento utilizado pelos 
cientistas para confirmar a existência do 
continente perdido sob o oceano Índico foi a 
descoberta que ocorreu a partir da presença de 
rochas de zircão com três bilhões de anos de 
idade na superfície de Maurício – uma ilha 
vulcânica jovem (Era Cenozoica), de apenas nove 
milhões de anos. Isso não era normal. 

  
10.  C 

COMENTÁRIO: A Era Paleozoica foi caracterizada 
por uma diversificação das formas de vida na 
Terra, a exemplo do surgimento das pteridófitas 
(samambaias), coníferas (pinheiros), peixes, 
anfíbios e répteis. Começaram a se formar 
grandes bacias sedimentares onde o acúmulo de 
matéria orgânica vegetal e sua decomposição deu 
origem às jazidas de carvão mineral, recurso 
energético muito utilizado na atualidade em 
termelétricas e na siderurgia.  

 
AULA 07  
 
01.  E 

COMENTÁRIO: A Cordilheira dos Andes é um 
dobramento orogenético cenozoico, ou seja, trata-
-se de uma cadeia montanhosa jovem formada 
por movimentos horizontais de placas tectônicas, 
no caso, o choque (convergência) da placa sul-
americana com a placa Nazca.  

 
02.  A 

COMENTÁRIO: Pela interpretação do texto, a 
preocupação apresentada pela população de 
Kiribti fundamenta-se na previsão de submersão 
de terras habitadas, decorrente da elevação do 
nível do mar. As autoridades de Kiribati, 
arquipélago do Oceano Pacífico formado por 33 
atóis e uma ilha de coral, estão conscientizando 
sua população para que aceitem que, nas 
próximas décadas, terão de fugir do país, já que 
em um período de 50 anos, as ilhas podem 
desaparecer, devido ao aquecimento global e à 
consequente elevação do nível dos mares. 

 
03.  D 

COMENTÁRIO: O Nepal, situado na borda da placa 
tectônica indo-australiana e euroasiática, está 
sujeita às atividades geológicas como os abalos 
sísmicos, resultante de processo de tectonismo, 
ou seja, produto de movimentos de placas 
tectônicas. O movimento de massa, deslizamento 
de terras e intemperismo são exemplos de 
agentes exógenos ou externos modificadores de 
relevo. O vulcanismo é um agente interno, porém 
o texto deixa claro que a catástrofe foi resultante 
de um terremoto. 

 

04.  C 
COMENTÁRIO: Os terremotos de elevada 
magnitude ocorrem em áreas de contato entre 
diferentes placas tectônicas. No Sul da Europa, 
caso da Itália, o limite é convergente entre as 
placas africana e euroasiática. A porção central 
do território italiano onde se encontra a cadeia 
montanhosa dos Apeninos é a mais vulnerável.  

 
05.  C 

COMENTÁRIO: A ação do vento, ou seja, a erosão 
eólica é um agente externo que modifica o relevo 
é o vento, que pode ser definido com o ar em 
movimento. O vento realiza o trabalho de erosão 
ao transportar materiais que desgastam ou 
agridem as rochas, atuando principalmente nas 
regiões desérticas, semiáridas e litorâneas, nestes 
ambientes que se verifica um constante trabalho 
de formação, destruição e reconstrução de 
elevações de areia que recebem o nome de dunas. 

 
06. A 

COMENTÁRIO: I CORRETA. O conhecimento da 
configuração geomorfológica das cidades no 
planejamento urbano é fundamental para que se 
minimize os impactos da ocupação do solo. II 
CORRETA. A dinâmica da crosta terrestre é 
resultante da composição de agentes internos e 
externos. III INCORRETA. O intemperismo químico 
resulta na decomposição e o intemperismo físico 
na desagregação das rochas. IV CORRETA. O país 
registra 64% de bacias sedimentares e 36% de 
maciços antigos.  

 
07.  B 

COMENTÁRIO: A alternativa B está correta porque 
a sequência das ilustrações indica a formação de 
um graben, ou seja, uma fossa ou depressão de 
origem tectônica. As alternativas incorretas são: 
A, porque as figuras indicam falhamento e não 
dobramento; C, porque a figura não indica erosão 
eólica; D, porque pedimentos são materiais 
resultantes do recuo de vertentes; E, porque 
subducção é uma área de convergência de placas 
nas quais ocorre o deslizamento de uma delas 
para o manto.  

 
08.  C 

COMENTÁRIO: Os fósseis de plantas e de animais 
são registros de vida do passado geológico 
encontrados principalmente em rochas 
sedimentares, mas também em rochas 
metamórficas. Por vezes, rochas com fósseis de 
animais marinhos sofrem processos tectônicos 
que mudam sua localização. Por exemplo, os 
dobramentos modernos são formados a partir de 
geossinclinais (bacias sedimentares submarinas) 
pressionadas pela convergência entre placas 
tectônicas. Assim, é comum encontrar fósseis de 
animais marinhos em elevadas altitudes de 
cadeias montanhosas como os Andes e o 
Himalaia.  
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09.  A 
COMENTÁRIO: As afirmativas I e IV são corretas 
porque embora o país esteja situado no centro da 
placa sul-americana, o Brasil apresenta um 
número considerável de tremores intraplacas, 
particularmente no Lineamento Transbrasiliano, 
uma falha na crosta cuja movimentação pode 
gerar tremores. As afirmativas II e III são 
incorretas porque o maior tremor registrado no 
Brasil ocorreu em 1955 na Serra do Trombador 
(MS), além do fato de os sismos brasileiros 
apresentarem características diferentes dos 
andinos, haja vista que estes se originam em 
áreas de maior instabilidade por estarem nas 
bordas das placas tectônicas.  

 
10.  B 

COMENTÁRIO: A afirmativa B está correta porque 
a imagem indica a formação de dobras 
identificadas como anticlinais e sinclinais, 
caracterizadas respectivamente por dobramentos 
convexos de rochas antigas representando cumes 
elevados já aplainados, e dobramentos côncavos 
representando vales encaixados com 
sedimentação de rochas mais recentes. As 
afirmativas incorretas são: A, porque diques e 
soleiras são intrusões em rochas; C, porque 
plataformas e bacias sedimentares são 
macroestruturas do relevo e não formas pontuais 
como as indicadas na imagem; D, porque 
intrusões e extrusões são respectivamente corpos 
de rochas ígneas cristalizadas, e extravasamento 
de corpos magmáticos; E, porque falhas são 
rupturas ou cisões de um bloco rochoso.  

 
AULA 08  
 
01. C 

COMENTÁRIO: As rochas metamórficas resultam 
da transformação física e química de rochas pre-
existentes. O metamorfismo dá-se principalmente 
pelo aumento da temperatura e da pressão. São 
exemplos: mármore, gnaisse, quartzito, ardósia e 
xisto.  

 
02.  D 

COMENTÁRIO: Orogênese refere-se ao processo 
de formação de dobramentos, ou seja, cadeias 
montanhosas formadas por estruturas geológicas 
dobradas. As dobras ocorrem principalmente em 
rochas sedimentares e metamórficas. Os 
dobramentos ocorrem nas faixas de convergência 
entre placas tectônicas, a exemplo do choque 
entre as placas de Nazca e sul-americana, que 
deu origem à Cordilheira dos Andes no oeste da 
América do Sul.  

 
03.  E 

COMENTÁRIO: Pela leitura do texto, a catástrofe 
no Nepal, foi provocada por um poderoso 
terremoto, de magnitude 7,7 na escala Richter. Um 
fator geológico que contribui para a ocorrência de 
terremotos é que a região está sobre uma zona de 

colisão e com subducção (mergulho) de placas 
tectônicas, chamada de tectonismo convergente 
de placas. A estrutura geológica resultante de 
choque de placas tectônicas são as grandes 
cadeias montanhosas cenozoicas, denominadas 
dobramentos modernos, no caso particular no 
Nepal, a cordilheira do Himalaia.  Os terremotos 
não são fenômenos incomuns no Nepal, já que o 
estresse geológico (entre placas) se acumula ao 
longo da cordilheira do Himalaia e periodicamente 
essa enorme pressão é libertada em forma de 
terremotos. 

 
04.  B 

COMENTÁRIO: A destruição da cidade de Pompeia, 
foi resultante da erupção do vulcão Vesúvio, ou 
seja, emissão de material magmático, por volta de 
79 d.C. Segundo relados, o vulcão estava inativo a 
quase 800 anos, por esse motivo, a população de 
Pompeia mal lembrava que a parte alta da cidade 
poderia ser uma bomba relógio preste a estourar. 
É possível estimar que a explosão da erupção foi 
tão forte que levantou boa parte do topo do 
vulcão, jogando rochas e lava para longe.  

 
05.  B 

COMENTÁRIO: Como mencionado corretamente na 
alternativa B, a área em destaque corresponde à 
Bacia Sedimentar do Paraná, província geológica 
desenvolvida ao longo das eras paleozoica e 
mesozoica. Estão incorretas as alternativas: A, 
porque o nome dado ao planalto correspondente à 
bacia sedimentar do Paraná é o Planalto 
Meridional; C, porque a Mata dos Pinhais ocupa 
uma área menor restrita à porção centro 
meridional da Região Sul; D e E, porque a Planície 
dos Pampas e o Escudo sul-rio-grandense 
situam-se no extremo sul da Região Sul.  

 
06.  B 

COMENTÁRIO: As placas tectônicas apresentam 
grande diversidade de movimentos (convergente, 
divergente e transformante). Nos limites 
divergentes, movem-se em direções opostas. Nos 
limites transformantes ou conservativos movem- 
-se paralelamente em direções opostas.  

 
07.  A 

COMENTÁRIO: Os derrames basálticos na porção 
centro-sul do Brasil, estão relacionados a 
manifestações de atividades vulcânicas ocorrido 
na Era Mesozoica, durante o fenômeno de 
separação entre as placas tectônicas sul-               
-americana e africana formando o Oceano 
Atlântico. Após a decomposição das rochas 
vulcânicas basálticas se originou um dos solos 
mais férteis do Brasil, a chamada “Terras Roxas”.  

 
08.  D 

COMENTÁRIO: As dunas costeiras no litoral do 
Nordeste são resultado de um processo de 
deposição e movimentação de areia causado pelo 
vento. Também se relacionam com processos de 
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regressão (rebaixamento) e transgressão 
(elevação) marinha ao longo do tempo geológico 
recente (Cenozoico terciário e quaternário).  
 

 
09.  C 

COMENTÁRIO: A alternativa C está correta porque 
o desgaste que causa o recuo das escarpas 
define-se como um processo erosivo cuja escala 
de tempo é diferente da humana. As alternativas 
incorretas são: A, porque o texto não descreve 
movimentos tectônicos; B e D, porque a erosão 
não é resultante de alterações climáticas ou 
desmatamento.  

 
10.  C 

As áreas representadas no mapa são áreas 
sedimentares cenozoicas (vale médio do 
Amazonas), sedimentares paleozoicas (alto curso 
do rio Paranaíba), e vulcânicas mesozoicas (Bacia 
do Paraná). Não há correspondência entre as 
áreas e a composição de rochas metamórficas; 
nem com as estruturas dobradas no País. Além 
disso, as áreas não correspondem às planícies, 
nem aos terrenos cristalinos.  

 
AULA 09  
 
01.  E 

COMENTÁRIO: O fenômeno natural responsável 
pela formação dos solos é o intemperismo. O 
intemperismo é o processo de decomposição e 
fragmentação das rochas, por processos 
químicos, físicos e biológicos. 

 
02. D 

COMENTÁRIO: A imagem I é representativa de 
solos rasos e pedregosos e a imagem II de solos 
profundos e argilosos. No Brasil há um predomínio 
de solos profundos e argilosos, pois há um 
predomínio de climas quentes e úmidos, 
resultando em intemperismo químico. O produto 
final do intemperismo químico, ou seja, a 
decomposição das rochas pela ação da água são 
solos profundos e argilosos. 

 
03.  C 

COMENTÁRIO: De acordo com o texto após o 
desastre em Mariana (MG) a lama oriunda do 
rompimento da barragem de contenção de rejeito 
da mineração, criou uma nova camada inerte 
(impermeável) a qual dificulta a formação dos 
horizontes orgânicos superficiais do solo, os 
horizontes O (composto por matéria orgânica 
decomposta) e o A (composto por matéria 
orgânica não decomposta), responsáveis pela 
fertilização dos solos pela formação do húmus. A 
lama está se sedimentando, dificultando a 
infiltração da água e de formação de raízes 
vegetais, prejudicando a formação da vida 
microbiana do solo. 

  
 

04. D 
COMENTÁRIO: Pela interpretação do diagrama 
percebemos que o intemperismo muito fraco está 
localizado nas regiões com menor precipitação 
anual. Já o mapa indica que o intemperismo muito 
fraco está localizado no sertão nordestino. Logo, a 
intensidade de intemperismo de grau muito fraco 
é característica do clima semiárido quente e seco, 
típico do sertão nordestino. 

 
05.  C 

COMENTÁRIO: O fluxograma é representativo da 
pedogênese, que é o processo de formação dos 
solos, a partir da decomposição da rocha-matriz 
pelo intemperismo (decomposição) por agentes 
físicos ou químicos, e posteriormente, o 
surgimento dos organismos vivos (micro e macro- 
-organismos), que a partir da decomposição da 
matéria orgânica forma-se o húmus, muito 
importante para a fertilidade dos solos. 

 
06.  C 

COMENTÁRIO: Em ambientes úmidos predominam 
solos espessos ou profundos e argilosos, devido à 
presença da água e do intemperismo químico. 

  
07.  D 

COMENTÁRIO: A imagem representa a evolução 
do processo de formação do perfil e dos 
horizontes dos solos, a chamada pedogênese. Tal 
processo é decorrente inicialmente da 
decomposição do material de origem no decorrer 
do tempo. O material de origem corresponde à 
rocha-mãe ou rocha não decomposta, a qual 
originará o solo, devido à ação do intemperismo 
físico, químico e biológico. 

 
08. B 

COMENTÁRIO: A interpretação das informações 
demonstra que os fatores de pedogênese 
possuem uma relação mútua e interdependente 
entre os fatores bióticos (matéria orgânica 
decomposta – húmus e não decomposta) e 
abióticos (rochas, clima, relevo e a evolução 
temporal ou no tempo). Em ambientes úmidos, há 
um predomínio do intemperismo químico, 
provocado pela ação hídrica, e não o 
intemperismo físico ou mecânico. Nos solos 
maduros os horizontes superficiais (A e B) ficam 
distantes do leito rochoso inalterado, entre eles 
está o horizonte C.  

 
09.  C 

COMENTÁRIO: O solum corresponde aos 
horizontes superficiais do solo profundamente 
alteração pela ação do intemperismo (químico, 
físico e biológico) é composto pelos horizontes O, 
A e B. O horizonte que menos sofreu a ação dos 
agentes externos do intemperismo é o horizonte 
C, que está em contado direto com a rocha matriz. 
O horizonte C é composto por rocha em processo 
de fragmentação.  
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10.  A 
COMENTÁRIO: Como mencionado corretamente na 
alternativa A, os solos são formados por meio do 
intemperismo e são submetidos a práticas que 
fragilizam sua manutenção e resultam em perdas, 
comprometendo os biomas e a produção 
alimentícia. Estão incorretas as alternativas: B, 
porque a formação do solo não ocorre 
independente do clima; C, porque a ação 
antrópica intensifica, amplifica e acelera o 
processo de degradação, porém, os processos 
citados são naturais; D, porque todo o bioma é 
prejudicado pela degradação dos solos; E, porque 
a acidez do solo do cerrado resulta de sua 
composição com grande quantidade de alumínio e 
ferro.  

 
AULA 10  
 
01. A 

COMENTÁRIO: De acordo com as informações do 
mapa podemos observar que há uma maior 
concentração populacional no lado direito do 
mapa do Brasil, ou seja, na porção leste ou 
oriental do mapa. Os motivos da maior ocupação 
demográfica, faixa oriental ou litorânea do país, 
estão relacionadas ao tipo de colonização de 
exploração que o Brasil sofreu para facilitar as 
exportações das riquezas nacionais para o 
exterior no período colonial. 

 
02.  B 

COMENTÁRIO: Os escudos cristalinos são 
constituídos por crátons, os quais são estruturas 
geológicas antigas pré-cambrianas estáveis, que 
foram desgastados e aplainados (planos) pela 
ação do intemperismo e da erosão.  

 
03.  B 

COMENTÁRIO: Na Planície Litorânea do Ceará, os 
processos de sedimentação são dominantes, 
embora também ocorram processos de erosão. 
Neste litoral existem sistemas de praias, dunas e 
falésias. O processo de sedimentação e a ação da 
água (chuva e rios) e eólica (vento) torna várias 
áreas instáveis, o que oferece riscos à ocupação 
humana. A dinâmica do relevo costeiro deve ser 
levada em consideração nas decisões de 
ocupação impulsionadas pelo turismo e 
urbanização, por exemplo, as dunas móveis 
podem causar danos aos imóveis localizados de 
forma incorreta.   

 
04.  B 

COMENTÁRIO: O trecho final do texto descreve 
que as rochas ornamentais, do ponto de vista 
comercial e geológico, são basicamente 
subdivididas em granitos, classificadas como 
rochas ígneas ou magmáticas, e mármores, 
classificadas como rochas metamórficas. 

 
 
 

05.  B 
COMENTÁRIO: Os aquíferos são águas 
subterrâneas em quantidade suficiente para 
atividades humanas como abastecimento 
humano, agricultura e indústria. Os maiores 
aquíferos localizam-se em rochas sedimentares 
com porosidade como o arenito que permitem o 
armazenamento de água. A quantidade de água 
infiltrada nunca será igual ao volume de água 
precipitada, já que ao chegar ao solo a água 
precipitada poderá evaporar, escoar e em rochas 
sedimentares, infiltrar e acumular-se nos 
aquíferos. No Brasil, são exemplos os aquíferos 
Guarani (na Bacia Sedimentar do Paraná) e Alter 
do Chão ou Sistema Aquífero Grande Amazônia 
(na Bacia Sedimentar Amazônica).  

 
06.  C 

COMENTÁRIO: Os abalos sísmicos são uma 
consequência do alívio da tensão geológica, 
vinculados normalmente aos movimentos das 
placas tectônicas. Esse alívio da tensão se 
intensifica próximo aos limites das placas, onde a 
liberação de energia acontece de maneira mais 
eficiente. 

 
07.  A 

COMENTÁRIO: O esquema representa um relevo 
cárstico ou kárstico, com presença de grutas com 
formação de estalactites e estalagmites. Esse tipo 
de relevo e de formações rochosas só ocorre em 
ambientes úmidos e em terrenos com rochas 
sedimentares calcárias permeáveis, pois a água 
da chuva atua como um agente de intemperismo 
químico, decompondo o calcário pelo processo de 
dissolução e precipitação do carbonato de cálcio. 

 
08.  A 

COMENTÁRIO: A sequência de figuras representa 
a pedogênese, isto é, o processo de formação do 
solo e sua organização em horizontes a partir do 
intemperismo químico e físico de uma rocha-        
-matriz. À medida que o solo ganha profundidade 
e maior fertilidade, a vegetação evolui de 
formação herbácea para formação arbustiva e 
depois com formação arbórea.  

 
09.  A 

COMENTÁRIO: A rochas magmáticas foram as 
primeiras a se formarem no planeta em 
decorrência do resfriamento do magma vulcânico. 
As demais rochas resultaram dela, até que se 
estabeleceu o “ciclo”. As metamórficas resultaram 
de outras rochas quando estas sofreram altas 
temperaturas e pressões crustais. As 
sedimentares têm sua origem associada aos 
fragmentos produzidos pelo intemperismo ao 
desgastar outras rochas. 
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10.  E 
COMENTÁRIO: O processo de formação do solo ou 
pedogênese se inicia com o intemperismo do 
material de origem dos solos, ou seja, são 
fenômenos físicos, químicos e biológicos que 
agem sobre o material de origem. O tipo e 
intensidade do intemperismo podem ser 
relacionados com a temperatura, pluviosidade e 
com a vegetação de uma região. O intemperismo 
físico predomina nas regiões de temperatura e 
pluviosidade baixas. Já nos trópicos, onde as 
temperaturas são mais elevadas e a ação da 
chuva biológica são mais intensas, o 
intemperismo químico é mais pronunciado.  

 
 


