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Leia atentamente os enunciados das perguntas e responde nos locais indicados na folha de 

prova da última página. 

1. Os geólogos procuram recolher dados sobre o interior da Terra para definirem a sua estrutura 
interna. Estabelece uma relação entre as afirmações da Coluna I e o tipo de métodos da Coluna II. 

Coluna I Coluna II 

1. A velocidade de propagação das ondas sísmicas permite deduzir qual a rigidez dos 
materiais. 

A. Métodos 
Diretos 

B. Métodos 
Indiretos 

2. Nas minas recolhem-se materiais que dão informações sobre o interior da Terra. 

3. A análise da composição dos materiais dos meteoritos é usada para obter 
informações sobre a constituição da Terra. 

4. As sondagens permitem obter dados sobre a estrutura interna da Terra. 

5. Os materiais expelidos pelos vulcões permitem conhecer características físicas e 
químicas do interior do planeta. 

 

2. A figura ao lado representa esquematicamente um corte 
com o modelo Físico do interior da Terra. 

2.1.  Faça a legenda das letras da figura. 

2.2. Que característica distingue a camada C da D? 
a) C é mais rígido que D 
b) C é líquido e D é sólido 
c) Em C a velocidade das ondas sísmicas é menor 
d) Em C a velocidade das ondas sísmicas é maior 

 
2.3. Qual a camada que não é atravessada pelas ondas S? 

a) A 
b) B 
c) C 
d) D 
 

3. Classifica de Verdadeiras (V) ou Falsas (F) as afirmações que se seguem relativas à estrutura interna 
da Terra. 

3.1. A crosta terrestre é somente constituída pela crosta continental. 

3.2. O manto inferior é constituído por material rochoso. 

3.3. O interior do núcleo é líquido mas o exterior é sólido. 

3.4. O modelo físico tem em conta a composição dos materiais do interior do planeta. 

3.5. A zona de sombra das ondas P deve-se ao facto destas não atravessarem materiais líquidos. 

3.6. A Terra tem um raio aproximado de 3600 Km. 

3.7. A densidade dos materiais do interior da Terra diminui com a profundidade. 

F 
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4. Os minerais são os constituintes das 
rochas. Para identificar os minerais 
recorre-se com alguma frequência à 
análise de um conjunto de propriedades 
que estes apresentam, como, por 
exemplo, à determinação da sua dureza 
com o auxílio de uma escala como a 
representada na figura ao lado. 

 

 

 

 
Escala de Mohs. 

 

4.1. Qual das seguintes é a definição mais correta de mineral: 
a) Substância natural, sólida, inorgânica e de composição química fixa ou ligeiramente variável. 
b) Substância natural ou artificial, sólida, inorgânica e de composição química fixa. 
c) Substância natural, sólida ou líquida, de composição química fixa ou ligeiramente variável. 
d) Substância artificial, sólida, orgânica e de composição química fixa ou ligeiramente variável. 

 

4.2. A cor que um mineral apresenta quando desfeito em pó é uma característica física dos minerais 
denominada… 

a) Cor 
b) Risca 
c) Brilho 
d) Dureza 

 
4.3. Classifique de Verdadeiras (V) ou Falsas (F) as seguintes afirmações: 

4.3.1. O talco é o mineral mais duro que se conhece. 

4.3.2. Um mineral que risque o quartzo sem que seja riscado por ele, mas não risca o topázio 
tem dureza 7,5 

4.3.3. Todos os minerais que são riscados pelo canivete têm uma dureza igual ou inferior a 5. 

4.3.4. Um mineral que risca a ortóclase tem uma dureza igual ou superior a 6. 

4.3.5. Um mineral que risca a fluorite mas que não risca a apatite tem uma dureza de 5,5. 

4.3.6. Dentro da escala são 7 os minerais que podem riscar o quartzo. 

 

5. As rochas magmáticas resultam da consolidação do magma. Têm composição e textura diferentes em 
função do tipo e local onde se dá o arrefecimento e solidificação. 

5.1. O granito é uma rocha ___________ 
de textura __________. 

a) …plutónica….granular. 
b) …vulcânica… granular. 
c) …plutónica…agranular. 
d) …vulcânica…agranular 
 

5.2. O ________ é uma rocha magmática 
com arrefecimento ________. 

a) ….Basalto….rápido. 
b) ….Basalto….lento. 
c) ….Calcário….rápido. 
d) ….Calcário…lento. 

5.3. Nas chaminés de vulcões extintos, expostas pela erosão, pode encontrar-se…… 
a) Basalto 
b) Granito 
c) Calcário 
d) Pedra-pomes 

 

Riscam o vidro 
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5.4. Faz uma correspondência entre os números das frases relacionadas com a formação e 
características das rochas que se encontram na coluna I e uma das letras das rochas da coluna 
II. 

Coluna I Coluna II 

1. Rocha formada em bolsas magmáticas que arrefecem em profundidade A. Granito 

B. Basalto 

C. Nenhuma das anteriores 

2. Rocha com cristais individualizados, bem visíveis a olho nu. 

3. Rocha que se forma com detritos de outras rochas. 

4. Rocha vulcânica 

 
 
 
6. A imagem ao lado mostra um esquema da sequência 

de processos que levam à formação de rochas 
sedimentares. 

6.1. A, B e C, representam respetivamente… 
a) Meteorização Diagénese e Erosão 
b) Transporte, Sedimentação e Erosão 
c) Diagénese, Erosão e Meteorização 
d) Erosão, Transporte e Sedimentação 

 
6.2. O processo de cimentação de balastros 

rolados pode originar …. 
a) Um conglomerado 
b) Uma brecha 
c) Um arenito 
d) Um carvão 

 

6.3. As variações de temperatura ambiente ao 
longo das 24h de um dia, são um agente 
de… 

a) Erosão 
b) Transporte 
c) Sedimentação 
d) Meteorização 

 
 

7. A cada uma das frases ou rochas que se seguem faça corresponder uma letra da chave ao lado, que 
identifique o tipo de origem de rocha sedimentar. 

7.1. Sal-gema 

7.2. Argilito 

7.3. Calcário conquífero 

7.4. Carvão 

7.5. Calcário 

7.6. Rocha com origem na precipitação de uma substância dissolvida pela água. 

 

 

8. O aumento da temperatura provocado pela proximidade de uma bolsa de magma, pode levar a 
modificações na textura e composição de rochas que a rodeiam dando origem a rochas 
metamórficas. 

8.1. Indique um outro factor de metamorfismo para além da temperatura. 

8.2. Se um calcário for sujeito a um processo de metamorfismo por ação do aquecimento, poderá 
originar … 

a) Mármore 
b) Basalto 
c) Xisto  
d) Carvão 

 
 

 

CHAVE 

A. Química 

B. Biológica 

C. Detrítica 
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9.  A figura seguinte mostra um diagrama que esquematiza o ciclo das rochas. 

 

9.1. Faça corresponder um tipo de rochas às letras A, B e C 

 

9.2. Atribua um número da legenda a cada um dos processos que a seguir se enunciam. 

A. Fusão 

B. Diagénese 

C. Levantamento e afloramento 

D. Aquecimento e pressão 

E. Solidificação 

F. Erosão e Transporte 
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Folha de Respostas 

Iten Resposta 

1. 1 -                     2-                       3-                               4-                             5- 

2.1. 

A-                                                                  B- 

C-                                                                  D- 

E-                                                                   F- 

2.2.  

2.3.  

3. 3.1.-            3.2.-            3.3.-             3.4.-              3.5.-              3.6.-           3.7.- 

4.1.  

4.2.  

4.3. 4.3.1.-                4.3.2.-                4.3.3.-                 4.3.4.-                4.3.5.-               4.3.6.- 

5.1.  

5.2.  

5.3.  

5.4. 1-                           2-                                 3-                                   4- 

6.1.  

6.2.  

6.3.  

7. 7.1.-                7.2.-                 7.3.-               7.4.-                7.5.-               7.6.- 

8.1.  

8.2.  

9.1. 

A-  

B- 

C- 

9.2 A-                     B-                       C-                    D-                     E-                     F- 

 


