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Unidade 4

RESPOSTAS DAS SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO – GEOGRAFIA – 6o ANO 

1. 

(V)  Os planaltos sofrem mais a ação de agentes de erosão do que de agentes de 
sedimentação.

(F)  O nome do maior planalto da América do Sul é Andes.

(V)  Os planaltos que apresentam aspecto de chapadas têm escarpas e topo plano.

(F)  Os morros são formas de relevo com topos planos e altitudes acima de 1 500 metros. 

(V)  As serras são cadeias de morros pontiagudos, com altitudes que podem variar de 600 a 
3 000 metros.

2.

a) 

 1 Planalto

 2 Depressão

 3 Serra

 4 Planície

b) As planícies.

3.

Depressão absoluta Depressão relativa

Definição 
Áreas continentais 

abaixo do nível do mar.

Áreas situadas em um nível 
mais baixo que os terrenos 

vizinhos.

Exemplos 
Mar Morto; Países 

Baixos.
Depressão Sertaneja 

(Nordeste).

4. 

a) A movimentação das placas tectônicas é responsável por vários fenômenos, como a 
configuração atual dos continentes, a expansão dos oceanos, as erupções vulcânicas, a 
ocorrência de terremotos e, também, a formação de algumas formas do relevo terrestre.

b) As montanhas se originam do choque ou do movimento horizontal de duas placas 
tectônicas, que provocam o dobramento de uma delas. Foi dessa maneira que surgiram 
as grandes cordilheiras, como o Himalaia, os Andes e as Montanhas Rochosas.
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5.
a) O texto trata da formação dos vulcões e das consequências do processo de erupção.

b) Os vulcões podem causar raios em virtude da energia liberada pela lava e chuva ácida 
por causa das substâncias presentes na poeira vulcânica que fica na atmosfera; por outro 
lado, a lava pode dar origem a novas rochas que, por sua vez, darão origem a um tipo de 
solo muito fértil.

6.
(F)  Os agentes internos ou exógenos são as forças que atuam no exterior da Terra, 

provocando modificações na superfície terrestre.

(V)  A movimentação das placas tectônicas provoca mudanças na configuração atual dos 
continentes, na expansão dos oceanos, nas erupções vulcânicas e na ocorrência  
de terremotos.

(F)  As montanhas resultam do movimento vertical de três ou mais placas tectônicas que se 
fragmentam com um choque.

(V)  A Cordilheira do Himalaia se localiza na Ásia e a dos Andes se situa na América do Sul.

(V)  Quando duas placas tectônicas se chocam, a extremidade de uma delas pode ser 
“engolida” pelo manto, enquanto a outra sofre dobramento e dá origem a montanhas.

(V)  O Vale do Paraíba é um exemplo de depressão que se originou por falhamento, ou seja, 
pelo movimento de afundamento ou levantamento de blocos rochosos que anteriormente 
estavam lado a lado. 

7.

Tipo de erosão Agente Forma de atuação

Glaciária Gelo

Consiste no deslizamento do gelo acumulado, 
juntamente com detritos de rocha, em zonas mais 

elevadas. A passagem da geleira escava vales, 
fragmentando a rocha e transportando esse material.

Eólica Vento

A ação do vento é mais comum em regiões litorâneas, 
desérticas e semiáridas e dá origem a formas típicas, 
como a de cogumelos, por causa das diferenças de 

resistência da rocha.

Fluvial 
Águas 

dos rios
As águas fragmentam as rochas e transportam esse 

material particulado, formando vales e cânions. 

Marinha 
Águas do 

mar
A força da água dos mares modifica o relevo nos litorais, 
destruindo as paredes rochosas e formando sedimentos.
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8. 
a) As principais formas de relevo no Brasil são os planaltos, as depressões e as planícies.

b) A maior área do território nacional é formada por planaltos, que somam onze unidades. 

c) As planícies são áreas baixas resultantes de sedimentação. No caso da planície 
Amazônica, sua formação deve-se aos sedimentos trazidos pelo Rio Amazonas, e as 
planícies litorâneas são formadas pelos sedimentos trazidos pelo Oceano Atlântico.

d) O relevo brasileiro é muito antigo e bastante desgastado pela ação dos agentes externos. 
Também apresenta altitudes inferiores a 1 000 metros.

9. 
a) Trata-se de um planalto. Exemplo de característica: sofre muito desgaste por causa da 

ação dos agentes externos.

b) Trata-se de uma planície. Exemplo de característica: é um relevo relativamente plano e 
baixo, formado pela deposição de sedimentos de origem fluvial, marinha ou lacustre.

10. 
a) A água dos rios é utilizada para o abastecimento de residências, escolas, hospitais, lojas e 

restaurantes; para o lazer; como matéria-prima na fabricação de diversos produtos, como 
bebidas e remédios; para a produção de energia (hidrelétricas); para a navegação; e para 
a irrigação na agricultura.

b) A qualidade da água é mantida ao se evitar sua contaminação com qualquer tipo de 
resíduo ou material poluente.

c) A mata ciliar é uma vegetação existente nas margens dos rios que serve como uma 
proteção para suas águas. Ela funciona como uma espécie de filtro, que reduz a 
contaminação das águas fluviais.

11. 

Nome da bacia Características

1 Amazônica 

O aluno pode citar as seguintes características:
• É a maior bacia hidrográfica do mundo.

• Abrange terras dos seguintes países: Brasil, Suriname, Guiana, 
Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia e da Guiana Francesa.
• O seu principal rio é o Amazonas, considerado o mais extenso 

e o de maior volume de água do mundo.
• As águas dos rios da Bacia Amazônica são usadas 

principalmente para a navegação. 
• O grande potencial de geração de energia elétrica dessa 

bacia é pouco aproveitado.
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Nome da bacia Características

4 São Francisco 

O aluno pode citar as seguintes características:
• O principal rio da bacia é o São Francisco, em cujo percurso 

estão situadas várias usinas hidrelétricas: Paulo Afonso, 
Sobradinho, Xingó e Luiz Gonzaga (na região Nordeste); e a de 

Três Marias (na região Sudeste).
• O São Francisco é o único rio perene (permanente) que cruza 

o semiárido, a região mais seca do Brasil.
• Suas águas são usadas para a irrigação de plantações e, no 

trecho mais plano do seu curso, entre Pirapora (MG) e Juazeiro 
(BA), para a navegação. 

6 Paraná 

O aluno pode citar as seguintes características:
• É formada pelo Rio Paraná e seus afluentes, como os rios 

Tietê, Paranapanema, Peixe e Iguaçu. 
• Apresenta rios de grande potencial energético. Possui 

inúmeras hidrelétricas na área da bacia, sendo a principal delas 
a de Itaipu.

• As hidrelétricas abastecem de energia a região Sudeste, a 
mais industrializada e urbanizada do Brasil.

12.  

(7)  O principal rio dessa bacia é o Uruguai, que marca a divisa entre os estados de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, entre o Brasil e a Argentina e também entre o Uruguai e a 
Argentina. Tem bom potencial para a geração de energia elétrica e para o transporte.

(2)  É a maior bacia hidrográfica brasileira e a terceira em potencial hidrelétrico do país. Abriga 
a Usina de Tucuruí, no estado do Pará.

(5)  A bacia é cortada por um rio de planície, o Paraguai, que atravessa uma área de grande 
variedade de espécies vegetais e animais, principalmente aves. 

(3)  O principal rio da bacia é o Parnaíba, que serve de divisa natural entre os estados do 
Maranhão e Piauí.

13.

(V)  A Bacia do Paraná apresenta o maior número de hidrelétricas do Brasil.

(F)  Duas bacias hidrográficas são totalmente brasileiras: a Amazônica e a do rio Uruguai.

(V)  A Bacia do São Francisco banha parte do Nordeste e nela estão instaladas várias usinas 
hidrelétricas, como a de Paulo Afonso.



5

(F)  A Bacia Amazônica é formada por rios de planalto e, portanto, não pode ser utilizada
 para navegação.

(F)  A Bacia Tocantins-Araguaia atravessa extensa planície e possui pequeno potencial 
hidrelétrico. Por isso, não apresenta usinas para produção de energia.

(V)  Muitos rios brasileiros são utilizados para a navegação. Em muitos deles, foram 
construídas eclusas, espécie de “elevador de navios”.

14. De acordo com o texto, são os indígenas que enfrentariam maiores problemas com a 
construção de hidrelétricas, porque, segundo eles, suas terras serão inundadas, e os 
animais, a floresta e o local onde viviam seus antepassados desaparecerão. Assim, os 
indígenas veem as usinas como uma ameaça à sua cultura.


