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•Planaltos

Planaltos são unidades de relevo relativamente planas e localizadas

em regiões de altitudes elevadas. Geralmente se situam acima de

300 metros do nível do mar e são limitados em um dos seus lados por
uma superfície rebaixada.
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•CLASSIFICAÇÃO DOS PLANALTOS

CLASSIFICAÇÃO DOS PLANALTOS CONFORME SUAS

FORMAÇÕES ROCHOSAS:

PLANALTOS SEDIMENTARES
São originados por agentes endógenos de modificação do relevo
(exemplo: tectonismo).
PLANALTOS CRISTALINOS
São originados por meio de agentes exógenos de modificação do relevo
(exemplo: ação da água e dos ventos)
PLANALTOS BASÁLTICOS
São originados pelas erupções vulcânicas e consequente solidificação do
magma na superfície.
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https://brasilescola.uol.com.br/geografia/agentes-endogenos-transformacao-relevo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-tectonismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/agentes-exogenos-relevo.htm


•PLANALTOS CRISTALINOS
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•Planícies
Planície é uma unidade de relevo caracterizada por possuir paisagens
geralmente planas, pouco acidentadas e localizadas em regiões com baixas altitudes,
estando geralmente próximas ao nível do mar.

As planícies, de modo geral, podem ser classificadas em três tipos:

01. Aluviais: nesse caso, o transporte de sedimentos é feito pelos rios, dando origem à 
planície fluvial;

02. Costeiras: o transporte de sedimentos é feito por águas marinhas, dando origem à 
planície costeira ou marinha;

03. Lacustres: forma-se a planície lacustre quando há soterramento de um lago.
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•PLANICIE COSTEIRAS
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•DEPRESSÕES

Depressões são uma das
classificações de relevo. Suas
principais características estão
relacionadas ao nível altimétrico
(altitude) em que se encontram:
costumam estar rebaixadas em
relação às áreas que as limitam,
podendo ser encontradas também
abaixo do nível do mar.
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CLASSIFICAÇÃO DAS

DEPRESSÕES DE ACORDO

COM A ALTITUDE

01- Depressões relativas : áreas de

depressão que possuem nível

altimétrico maior que o nível do mar

02-Depressões absolutas

: apresentam altitudes mais baixas que

o nível do mar. Exemplo: Mar Cáspio
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•MAR CÁSPIO
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PRATICANDO OS CONHECIMENTOS 
01- Sobre o relevo brasileiro, julgue as afirmativas a seguir:

I. As áreas de depressão no Brasil correspondem somente às zonas de depressão relativa,
com altitudes variando entre 100 e 500 metros, com destaque para a Depressão Sertaneja
e a do São Francisco.

II. As áreas de planície do Brasil estão restritas às margens de grandes rios e seus afluentes,
além de boa parte do litoral do país.

III. O centro-sul do Brasil é predominantemente constituído por formações planálticas.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

a) I

b) II

c) III

d) I e III

e) I, II, e III
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02- O relevo brasileiro não apresenta elevadas altitudes. Cerca de 92% do
espaço natural do país apresenta altitudes inferiores a 900 metros acima
do nível do mar. Isso ocorre porque:

a) Predomina no país a ação dos agentes endógenos.

b) A formação geológica do Brasil é antiga.

c) Ocorrem frequentes terremotos, que aplainam o relevo.

d) A atividade humana atuou no sentido de degradar as formas antigas
da superfície.

e) O Brasil localiza-se, em grande parte, nas zonas de encontro entre
placas tectônicas.
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03- A tirinha faz uma referência cômica aos mares de morros de Minas Gerais, que são:

a) um domínio morfoclimático brasileiro

b) uma vegetação típica do cerrado

c) uma província geológica antiga

d) uma forma de relevo originalmente oceânica

e) uma feição geográfica das áreas de planície
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