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1. Completa correctamente os espaços da frase que se segue: 

“Os planetesimais, por fenómenos de _____________ formaram os ______________ de estrutura 

homogénea. Estes, devido a fenómenos de _______________ interna, evoluíram para planetas.” 

 

2. Quando comparado com o manto o Núcleo externo da Terra é: 

a) Mais denso 

b) Menos denso 

c) De igual densidade 

d) Mais sólido 

(selecciona a opção correcta) 

 

3. Estabeleça uma correspondência entre os conceitos da coluna I e as características da coluna II. 

Coluna I Coluna II 

 

A. Planeta Telúrico 

B. Planeta gasoso 

C. Planetas Gasosos e Telúricos 

1. Elevada densidade 

2. Movimento de translação 

3. Movimento de rotação lento 

4. Grandes dimensões 

5. Poucos satélites naturais 

6. Diâmetro aproximado ao da Terra 

7. Possuem anéis de gases e poeiras 

8. Não possuem forma aproximadamente esférica 

 

4. A superfície lunar está dividida em “continentes” e “mares”. Utilize a chave ao 

lado para classificar cada uma das frases que se seguem. 

4.1. Reflectem cerca de 18% da luz solar 

4.2. Predomina o Basalto 

4.3. Têm uma superfície de gelo 

4.4. Cobrem 85% da área total da superfície lunar 

4.5. Predomina o Feldspato 

4.6. Existem em maior quantidade na face visível da Lua 

4.7. Possuem vulcões activos 

 

5. Apesar de ser um fenómeno relativamente raro na actualidade, alguns meteoritos continuam a chocar 

com a superfície terrestre sendo utilizados para comparação desta com os materiais do espaço. 

5.1.  Os meteoritos que atingem a Terra 

provêm sobretudo … 

a) Da cintura de Kuyper 

b) Da Lua 

c) De pedaços de Sol 

d) Da cintura de asteróides 

(selecciona a opção correcta) 

 

5.2. A terra sofre menos impacto de meteoritos 

que Lua, porque 

a) É um planeta geologicamente activo 

b) Tem uma grande quantidade de água na 

superfície 

c) Tem uma atmosfera 

d) É de maiores dimensões 

(selecciona a opção correcta) 

A B 

C 

CHAVE 

A. Continentes 

B. Mares 

C. Nenhum 
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6. A figura ao lado mostra a percentagem ocupada por cada um dos 

4 grandes oceanos terrestres. Faça corresponder a cada um dos 

oceanos seguintes, uma das letras do gráfico. 

6.1. Índico 

6.2. Atlântico 

6.3. Pacífico 

6.4. Árctico  

 

7. O esquema ao lado representa, de forma organizada as áreas imersas do nosso planeta. Faz 

corresponder uma das letras do esquema a cada uma 

das seguintes expressões. 

7.1. Dorsal 

7.2. Fossas 

7.3. Planície Abissal 

7.4. Domínio Continental 

7.5. Domínio Oceânico 

7.6. Plataforma 

 

8. Leia atentamente o texto seguinte, extraído de umas entrevista do Arq. Ribeiro Telles. 

 
8.1. Identifique a acção humana que agravou o problema das cheias de Lisboa. 

8.2. Comente a sugestão de Ribeiro Telles sobre o ordenamento da cidade de Lisboa 

8.3. Indique duas outras acções antrópicas que impliquem o agravamento de riscos geológicos para o 

Homem. 

 

9. A utilização intensiva de recursos energéticos é uma das consequências da sociedade moderna. 

9.1. Da seguinte lista indique os que podem ser considerados Recursos Energéticos Renováveis. 

a) Sol 

b) Vento 

c) Carvão 

d) Água 

e) Radioactividade 

f) Petróleo 

 

9.2.  Relacione a utilização de combustíveis fósseis com o problema do aquecimento global. 

10. A sustentabilidade do desenvolvimento humano é uma das preocupações actuais. Defina 

desenvolvimento sustentável, indicando os 3 pilares fundamentais deste modelo. 


