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1. Indique as expressões que permitem preencher correctamente os espaços em branco: 

A hipótese _________________________ tenta explicar a Formação do sistema solar. Segundo esta 

teoria, muitas da partículas aglutinaram-se no centro da nuvem e formaram o __________________ . 

Os planetas  ________________ formaram-se mais próximo do Sol e os planetas ______________ 

formaram-se numa zona mais distante. 

 
2. Um planeta principal difere de um planeta anão porque…  (seleccione a opção correcta) 

a) O primeiro domina a sua órbita 

b) O primeiro gira em torno do Sol e o segundo em torno de outro planeta 

c) O segundo possui uma órbita limpa de outros corpos celestes 

d) O segundo é de menor tamanho 

 

3. Seleccione a opção que permite preencher correctamente os espaços em branco: 

No processo de formação da Terra a _____________________ correspondeu à captura de materiais do meio e a 

____________________à migração desses materiais para zonas mais internas ou mais externas. 

a) …rotação…..translacção… 

b) ….aglutinação …. rotação…. 

c) ….acreção.....translacção… 

d) …acreção…diferenciação… 

 

4. Entre os planetas do Sistema Solar essencialmente sólidos, qual o que tem o maior diâmetro? 

 

5. Refira 3 tipos manifestações de actividade geológica do Planeta Terra que fazem com que seja considerado um 

planeta geologicamente activo. 

 

6. As zonas lunares chamadas de “continentes” distinguem-se dos “mares” porque…    (seleccione a opção correcta) 

a) Tem diferentes rochas 

b) Os segundos têm água na forma de gelo 

c) Os primeiros estão a uma altitude superior 

d) Os primeiros são mais planos 

 

7. A imagem que se segue representa em esquema a estrutura horizontal das áreas continentais terrestres. 

 

7.1.  Identifique as zonas representadas pelas letras A, B e C. 

7.2.  Que partes das Áreas Oceânicas imersas se incluem no domínio continental? 

A 

B 

C D 
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8. Observe a figura seguinte, que ilustra um perfil, muito simplificado, e sem preocupação de escala, dos fundos 
marinhos, entre a América do Sul e África. 

 

 

8.1. Faça corresponder a cada uma das letras A, B, C e D uma das designações seguintes: 

dorsal oceânica; talude continental; plataforma continental; planície continental; vertente 

oceânica; crista continental; planícies abissais. 

8.2. Quantas placas tectónicas estão representadas na figura? 

8.3. Utilizando as letras A, B, C, e D da figura, localize: 

8.3.1. o domínio das rochas tipicamente oceânicas; 

8.3.2. a  zona mais recente 

 
 
9. Leia, com atenção, o excerto seguinte, retirado de uma notícia de um jornal. 

" … a água que se evapora acaba sempre por voltar à Terra sob a forma de chuva; e quando se 
infiltra no solo é para voltar a surgir em qualquer lado … mesmo que não seja onde faz mais falta. 

“… desde há três décadas que a sua qualidade se encontra ameaçada pelas actividades humanas …" 

9.1.  Qual o recurso do planeta que é referido no texto? 

9.2.  Trata-se de um recurso renovável ou não renovável? 

9.3.  Refira duas formas de poluição que poderão afectar a qualidade daquele recurso. 

 

10. A intervenção do Homem nos subsistemas terrestres pode causar desequilíbrios ambientais graves para o 

ambiente e para o próprio Homem. A tabela que se segue apresenta numa das colunas alguns desses problemas e 

na outra algumas soluções. Faz corresponder aos problemas a solução mais adequada para  minorar os impactes 

da acção humana. 

Problemas Soluções 

1. Riscos Geológicos A. Energias Renováveis 

2. Resíduos Sólidos Urbanos B. Ordenamento do Território 

3. Resíduos Líquidos C. ETAR 

4. Aquecimento Global D. Estratégia dos 3 Rs 

 

11. Indique 3 acções importantes para responder ao problema do “aquecimento global”. 

 

12. O que entende  por “Desenvolvimento Sustentável”? 


