
 

1) Ao andarmos pela rua, podemos observar muitas coisas: casas, praças, árvores, elevações do terreno, etc. Se 

estamos numa cidade grande, vemos principalmente edifícios, avenidas, viadutos, automóveis, cartazes 

publicitários e muitas pessoas. Logo, encontrar uma determinada casa numa cidade é relativamente fácil, pois 

basta ter o endereço, ou observar o terreno onde estamos e, utilizando pontos de referência, certamente 

chegaremos ao local desejado. Mas como podemos localizar uma cidade ou um ponto qualquer na superfície 

dão planeta Terra? Justifique sua resposta e explique todos os conceitos utilizados na resposta. (1,5) 

 

2) Explique a Teoria da Tectônica de Placas e cite provas científicas que comprovam esta teoria. (1,5) 

 

3) Se no mapa rodoviário do estado de São Paulo, com escala de 1:5.000.000, a distância linear entre Porto 

Feliz e Presidente Prudente for de 37,5 cm, de quanto é a distância real entre estas cidades em km? (1,0) 

 

4) Calvin embarcou em um navio no porto de Oslo (Noruega) às 03 p.m. do dia 03 de novembro de 1995, a 9° 

W, com destino a Salvador a 37° W, para um cruzeiro de férias. A viagem teve um tempo total de 89,5 horas de 

viagem. Chegando a Salvador, Calvin imediatamente ligou para sua prima ir buscá-lo no porto. A que horas e 

em que dia a prima de Calvin recebeu o telefonema? (2,0) 

 

5) Explique o relevo do continente Eurasiano, citando as principais feições geológicas. (1,0) 

 

6) O que são as cadeias meso-oceânicas, e porque recebe este nome? (1,0) 

 

7) Quando a água de uma chaleira colocada ao fogo está fervendo, a tampa começa a pular. Por que isso 

acontece? Porque a água está passando para o estado gasoso, isto é, está virando vapor. Em forma de vapor, a 

água ocupa mais espaço que na forma líquida. Por isso, o vapor de água se expande e faz pressão sobre a tampa 

da chaleira. Algo parecido com isso acontece com o magma no interior da Terra. Quando submetidos a 

altíssimas temperaturas, todos os materiais desprendem gases, que tendem a se expandir. Utilizando seus 

conhecimentos de geografia e geologia, e com base no texto acima, explique o vulcanismo e porque podemos 

classificar os vulcões como: Vulcões bombas, Vulcões lava e Vulcões mistos. (1,0) 

 

8) Explique os que são dobramentos modernos, bacias sedimentares e escudos cristalinos. (1,0) 


