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Lê atentamente os enunciados das perguntas e responde nos 

locais indicados na folha de prova da última página. 

1. Alfred Wegener propôs em 1915 um modelo que representava uma 
visão completamente nova da dinâmica da Terra, a que chamou 
“Hipótese da Deriva dos Continentes”. De acordo com essa teoria teria 
existido no Pérmico (há 270 Ma) um continente único que depois se 
fragmentou e originou os atuais continentes. A imagem ao lado 
representa, de acordo com a teoria de Wegener, como seria a Terra no 
Jurássico. 

1.1. O oceano único que rodeava o 
supercontinente inicial foi denominado: 

a) Pantalassa 
b) Pangea 
c) Gondwana 
d) Laurasia 

(selecione a opção correta) 

1.2. Os continentes A e B da figura são 
respetivamente… 

a) A Pangea e a Pantalassa 
b) A Gondwana e a Laurásia 
c) A Laurásia e a Gondwana 
d) A Laurásia e a Pangea 

(selecione a opção correta) 

 

1.3. Wegener utilizou alguns argumentos para apoiar a sua teoria. Faça 
corresponder a cada um dos argumentos que a seguir se apresentam, 
uma letra da chave à direita, que indique o tipo de argumento. 

1.3.1.  Fósseis do Cynognatus foram encontrados em regiões centrais da 
América do Sul e de África. 

1.3.2. Cadeias montanhosas da Escandinávia e Grã-Bretanha têm 
continuidade no litoral atlântico do Canadá. 

1.3.3. O perfil da costa atlântica da América do Sul parece encaixar na 
costa atlântica de África. 

1.3.4. Foram encontrados depósitos glaciares em rochas do sul de África e na Índia. 

1.3.5. Na costa oeste de África existem formações rochosas com 250 Ma semelhantes às da costa leste da 
América do Sul. 

 

2. Depois da 2ª Guerra Mundial ficou a conhecer-se melhor a morfologia do fundo dos oceanos. A figura seguinte 
apresenta um esquema do perfil do fundo do oceano Atlântico.  

 

2.1. Identifique as zonas assinaladas com os números na figura. 

CHAVE 

A. Argumento morfológico ou 

geográfico 

B. Argumento paleoclimático 

C. Argumento geológico 

D. Argumento paleontológico 
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2.2. As letras A, B, C e D da figura representam rochas com uma idade determinada. Utilizando as letras coloque-
as por ordem cronológica começando nas rochas mais antigas e acabando nas mais recentes. 

 

3. As placas tectónicas movimentam-se em resulta da dinâmica interna do nosso planeta resultado do calor 
existente no interior da Terra. A figura representa essa dinâmica existente na fronteira entre as placas.  

 

3.1. A zona continental representada pode 
corresponder… 

a) À India 
b) Aos Himalaias 
c) A Portugal 
d) Aos Andes 

     (selecione a opção correta) 

3.2. X e Y  são zonas da camada mais superficial 
da Terra relacionadas com a tectónica de 
placas. Elas correspondem respetivamente … 

a) À litosfera e à astenosfera 
b) À astenosfera e à litosfera 
c) À crosta e ao manto 
d) À Litosfera e à geosfera 
    (selecione a opção correta) 

 

3.3. Quantas placas tectónicas estão representadas na figura? 

3.4. Identifique os tipos de limites assinalados pelas letras A, B e C. 

3.5. Como se denominam as forças tectónicas que estão na origem de limites como o assinalado pela letra C? 

3.6. O que representam as setas de maior dimensão existentes na figura? 

 

4. As forças tectónicas podem causar deformações nas rochas como aquela que 
mostra a figura ao lado. Nas perguntas que se seguem selecione a resposta 
que completa corretamente e por ordem os espaços existentes na frase. 

4.1. A dobra assinalada pela seta é uma dobra _______ e tem origem em 
forças ________. 

a) …Antiforma…Distensivas 
b) …Sinforma….Distensivas 
c) …Antiforma…Compressivas 
d) …Sinforma…Compressivas 
 

4.2. A seta da figura aponta para _____ e é neste local que estão as rochas mais _____ da figura. 

a) …a falha…antigas… 
b) …a falha….recentes… 
c) …o núcleo…antigas… 
d) …o núcleo…recentes… 
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5. A imagem ao lado mostra algumas deformações de 
terreno com origem em forças tectónicas.  

5.1. B aponta para uma falha _______ em que X 
representa o _______ 

a) …Inversa…Teto 
b) …Inversa…Muro 
c) …Normal…Teto 
d) …Normal…Muro 

(selecione a resposta que completa 
corretamente e por ordem os espaços 
existentes na frase.) 
 

5.2. A falha B teve origem em forças… 

a) distensivas 
b) compressivas 
c) de cisalhamento 
d) de subdução 

(selecione a opção correta) 
 

5.3. A seta A aponta para uma região onde 
existe… 

a) Uma falha normal 
b) Uma falha Inversa 
c) Uma dobra sinforma 
d) Uma dobra antiforma 

(selecione a opção correta) 
 
 

 

6. Na figura ao lado está representada uma deformação 
geológica que resulta da rutura das rochas sujeitas a forças 
tectónicas. 

6.1. Qual ou quais dos setores identificados pelas letras A, B, 
C, D e E, representam tetos das falhas ilustradas? 

6.2. Que tipo de forças originou esta deformação? 

 

 

 

7. Os Himalaias e a cordilheira dos Andes são cadeias de montanhas de origem tectónica distinta.  

7.1. Os Himalaias distinguem-se dos Andes 
porque têm origem… 

a) Em limites convergentes 
b) Em limites divergentes 
c) Numa zona de subducção 
d) No choque de duas placas continentais 

(selecione a opção correta) 
 

7.2. Quais as placas tectónicas relacionadas com 
a formação dos Himalaias? 

a) Indiana e Euro-Asiática 
b) Nasca e Sul-Americana 
c) Indiana e Nasca 
d) Africana e Euro-Asiática 

(selecione a opção correta) 

8. A deslocação das massas continentais influencia também a evolução das espécies e a sua distribuição. Classifica 
de verdadeira (V) ou falsas (F) as afirmações que se seguem. 

8.1. Os marsupiais da Austrália são um exemplo da influência da tectónica de placas na evolução e distribuição 
dos seres vivos. 

8.2. Oceanos e montanhas com origem no movimento das placas não têm influência na evolução dos seres vivos. 

8.3. Os lémures são um exemplo de evolução ligada ao isolamento da Austrália. 

8.4. As condições climáticas dos continentes também influenciam a distribuição e evolução dos seres vivos, mas 
não têm qualquer relação com a tectónica de placas. 
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