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Leia com atenção as perguntas que se seguem, e utilize a folha de respostas anexa para indicar a resposta ou a letra 

da opção de resposta correta. 

 

1. As bacias hidrográficas são importantes no processo de formação de 

rochas na superfície terrestre. A figura ao lado mostra, num esquema 

tridimensional, uma dessas bacias e os estratos que compõem as 

camadas mais superficiais. 

 

1.1. Ordene, do mais antigo para o mais recente e utilizando as 

letras da figura (de A a E), os estratos e formações litológicas 

presentes. 

 

1.2. Se na análise de um determinado estrato for 

encontrado um fóssil de uma trilobite, 

podemos afirmar que estamos perante uma 

formação rochosa … 

a) contemporânea da Era dos dinossauros. 

b) da Era Cenozoica 

c) da Era Paleozoica 

d) do Período Quaternário 

 

1.3. Na crosta terrestre, em rochas com a mesma 

composição mineralógica, as mais antigas 

apresentam, para um determinado 

elemento _____, uma razão de isótopos-pai 

/isótopos-filho  _____ do que rochas mais 

recentes. 

a) instável ... maior 

b) instável ... menor 

c) estável ... menor 

d) estável ... maior 

2. As ilhas Aleutas fazem parte do Anel de Fogo do Pacífico, 

constituindo um alinhamento encurvado de ilhas vulcânicas, 

também denominado arco insular ou arco vulcânico. O arco insular 

das Aleutas ou arco Alasca – Aleutas, como é também designado, 

marca a fronteira entre a Placa do Pacífico e a Placa Norte-

Americana. Apresenta, aproximadamente, vinte e quatro vulcões 

ativos e aí ocorrem frequentemente sismos. O mapa da figura ao 

lado representa, de forma simplificada, o contexto tectónico das 

ilhas Aleutas. 

 

2.1. A atividade sísmica e vulcânica verificada na região das Ilhas 

Aleutas, resulta da existência de um… 

a) limite convergente, evidenciado pela presença de uma dorsal oceânica. 

b) limite convergente, evidenciado pela presença de uma fossa oceânica. 

c) limite divergente, evidenciado pela presença de uma dorsal oceânica. 

d) limite divergente, evidenciado pela presença de uma fossa oceânica. 

 

2.2. Em zonas de subdução como a que se regista na figura ocorre normalmente… 

a) metamorfismo por contacto 

b) metamorfismo regional 

c) metamorfismo por contacto e regional 

d) metamorfismo eruptivo 
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Chave 

I – Vénus 

II – Júpiter 

III - Marte 

IV – Terra 

V - Úrano 

VI – Saturno 

VII – Neptuno 

VIII – Mercúrio 

 

2.3. Ao entrar numa zona de subducção as rochas do fundo do oceano vão acabar por… 

a) se fundir e incorporar o magma 

b) formar um estrato inferior contrariando o princípio da sobreposição 

c) formar um estrato inferior de acordo com o princípio da sobreposição 

d) formar montanhas submarinas conhecidas por “dorsais oceânicas” 

 

 

3. A figura ao lado representa uma sequência de acontecimentos que podem 

estar na base da formação do nosso sistema solar.  

3.1. Esta teoria foi originalmente apresentada por… 

a) Buffon em 1749 

b) Kant- Laplace em 1776 

c) Charles Darwin em 1859 

d) Chamberlain em 1900 

 

3.2. Indique um facto conhecido que parece não estar de acordo com a 

teoria que está representada na imagem? 

 

3.3. De acordo com esta teoria, entre B e C deu-se um processo de… 

a) diferenciação 

b) contração da nébula solar 

c) acreção 

d) dispersão da nébula solar 

 

3.4. Em 2006 foi criada uma nova classe de planetas do nosso sistema solar: os planetas anões. O planetas desta 

classe distinguem-se dos planetas clássicos por… 

a) não terem uma forma esférica 

b) não orbitarem em torno do Sol 

c) terem asteroides na sua órbita 

d) não possuírem atmosfera 

 

3.5. Durante este processo, o aumento da temperatura no núcleo interior dos protoplanetas deve-se: 

a) à desintegração radioativa dos materiais 

b) à compressão feita pelos materiais da superfície 

c) ao impacto dos planetesimais na superfície 

d) a todas as razões das alíneas anteriores 

 

3.6. Faça corresponder a cada uma das afirmações de A a F o termo respetivo do constituinte do sistema solar, 

indicado na chave: 

Afirmações 

A. Corpo telúrico de maiores dimensões no sistema solar. 

B. Corpo do sistema solar que apresenta um elevado efeito de estufa. 

C. Corpo do sistema solar que apresenta o menor período de translação. 

D. Corpo do sistema solar que apresenta o maior período de translação. 

E. Corpo gasoso do sistema solar que se encontra mais próximo do sol. 

F. Corpo do sistema solar com maior inclinação do maior eixo de rotação. 
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4. Em 1972, numa das missões à Lua, os astronautas da Apollo 16 detetaram 

anomalias na órbita de um satélite artificial por eles lançado, acabando este 

por se despenhar no solo lunar. Mais tarde, o acidente foi explicado pela 

existência de locais com anomalias gravimétricas positivas em determinadas 

zonas da superfície lunar, denominadas mascons. Estas zonas encontram-se 

normalmente debaixo de crateras de impacto situadas nos mares lunares. 

 

 

4.1. As anomalias gravimétricas positivas detetadas na Lua evidenciam... 

a) uma distribuição homogénea das rochas na crosta. 

b) a existência de regiões onde as rochas são muito densas. 

c) uma dissipação de calor mais intensa nos mascons. 

d) a manifestação de forças de gravidade idênticas em toda a crosta. 

 

4.2. Classifique de verdadeiras (V) ou falsas (F) as frases que se seguem e que completam a frase:  

A Lua é um satélite natural que apresenta… 

a) crateras de impacto distribuídas uniformemente na crosta.  

b) predominância de rochas magmáticas em toda a sua superfície. 

c) áreas de superfície denominadas de “continentes” e que na imagem aparecem legendadas com “I” 

d) rochas constituídas por feldspatos nas áreas identificadas na imagem com “II” 

e) um diâmetro que é aproximadamente 8 vezes menor que o da Terra 

f) atividade que permite considera-la ainda como um “geologicamente ativa” 

g) os “mares”, que ainda se podem formar atualmente caso a Lua seja atingida por um meteorito de 

grandes dimensões. 

h) atualmente, uma total ausência de agentes modificadores da sua superfície externa. 

 

5. O esquema abaixo representa o perfil da crosta terrestre mostrando o fundo do oceano entre dois continentes. A 

escala vertical está exagerada para melhor visualização.  

 
 

5.1. Faça a legenda das letras da figura 

 

5.2. Em qual das regiões numeradas da figura se encontra a crosta terrestre mais recente? 

 

  

Adaptado de http://science.nasa.gov 
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6. A imagem ao lado mostra uma carta geológica com a estrutura 

horizontal do continente sul-americano. 

6.1. As áreas identificadas pelas letras A e B correspondem 

respetivamente a… 

a) cadeias orogénicas e escudos 

b) escudos e cadeias orogénicas 

c) plataformas estáveis e escudos 

d) escudos e plataformas estáveis 

 

6.2. As características da zona identificada com a letra C estão 

diretamente relacionadas com a existência próxima de… 

a) uma zona de subdução 

b) a convergência de placas continentais 

c) a erosão superficial que tornou visível as rochas subjacentes 

d) a existência de um rift entre B e C 

 

6.3. Qual das áreas A, B ou C apresenta à superfície rochas mais antigas? 

 

6.4. As áreas continentais emersas representam cerca de… 

a) 7% da superfície da Terra 

b) 30% da superfície da Terra 

c) 40% da superfície da Terra 

d) 60% da superfície da Terra 

 

7. Vila Franca de Xira: famílias têm de abandonar prédio em risco 

A instabilidade e a deterioração de três prédios, um deles devoluto e em risco de derrocada, construídos há 17 

anos na Quinta de Santo Amaro, na Encosta de Monte Gordo, em Vila Franca de Xira, pode levar à retirada de sete 

famílias, caso a autarquia não avance com uma reabilitação urgente. Há muito que o Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil (LNEC) alerta para o agravamento dos danos na fachada e nas paredes das caves, bem como 

para os abatimentos no passeio e os deslocamentos no lote 2. O lote 2, que está desabitado e fechado a cadeado 

por questões de segurança, «descolou» dos restantes dois blocos e está inclinado para a frente vários centímetros, 

pressionado pelo movimento das terras da encosta, correndo o risco de ruir e de provocar a «instabilização» do 

lote 1 e «danos no lote 3», praticamente todo habitado. Além disso, o seu desabamento pode ainda atingir outras 

vivendas construídas nas imediações do prédio, refere o relatório do LNEC.  

TVI24, 22/10/2012 

 

7.1. A ocupação pelo Homem de áreas de risco geológico aumenta a sua vulnerabilidade a desastres naturais. 

Identifique o risco geológico a que alude o texto da notícia. 

 

7.2. Trata-se de um risco geológico _____________ que poderia ser evitado através de _____________. 

a) ….interno…….ordenamento do território. 

b) ….interno ……sinalização adequada 

c) ….externo ……sinalização adequada 

d) ….externo…..ordenamento do território 
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Nome:                                                                 Nº         Classificação:            Val 

 C
o

ta
çã

o
 

0,8 1.1. C-D-A-B-E 

0,8 1.2. C 

0,8 1.3. B 

0,8 2.1. B 

0,8 2.2. C 

0,8 2.3. A 

0,8 3.1. B 

1,2 3.2. 
- a baixa velocidade da rotação do Sol; 
- o movimento de rotação em sentido oposto ao dos outros planetas dos planetas Vénus e Úrano 

0,8 3.3. C 

0,8 3.4. C 

0,8 3.5. D 

1,2 3.6. A - IV B - I C - VIII D - VII E - II F - V 

0,8 4.1. B 

1,6 4.2. a) F b) F c) F d) V e) F f) F g) F h) F 
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1,6 

5.1. A – Domínio Continental 

B – Domínio Oceânico 

C – Dorsal Oceânica 

D – Rifte 

E – Talude Continental 

F – Plataforma Continental 

G – Fossa Oceânica 

H – Planície Abissal 

0,8 5.2. 3 

0,8 6.1. D 

0,8 6.2. A 

0,8 6.3. A 

0,8 6.4. B 

0,8 7.1. Movimentos de encosta ou Derrocadas 

0,8 7.2. D 

 


