
 

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.  

 

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

 

3) Explique o relevo do continente Eurasiano, citando as principais feições geológicas.  

 

4) Se no mapa rodoviário do estado de São Paulo, com escala de 1:5.500.000, a distância linear entre Porto 

Feliz e Presidente Prudente for de 27,5 cm, de quanto é a distância real entre estas cidades em km?  

 

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

localizado na longitude 09° W, com destino a Salvador (longitude 37° W), para iniciar um cruzeiro de férias em 

duas etapas. Esta primeira parte da viagem teve um tempo total de 89,0 horas. Chegando a Salvador, Calvin 

encontrou sua namorada, e exatamente 05 horas depois de sua chegada, o casal embarcou novamente no navio e 

continuou o cruzeiro, agora, rumo à cidade de San Juan, na República Dominicana (longitude 65° W). Esta 

segunda parte do cruzeiro, feita pelo casal, durou 55 horas. Ao chegar a San Juan, Calvin imediatamente ligou 

para sua mãe que estava preocupada com os noticiários que avisavam a possibilidade de um tornado naquela 

região. Com base no texto acima, responda as seguintes questões: 

a) a que horas e em que dia Calvin e sua namorada chegaram a San Juan?  

b) a que horas a mãe de Calvin, que mora em São Paulo (longitude 39° W), recebeu a ligação do filho?  

c) qual o tempo total da viagem de Calvin?  

 

6) Observe o mapa. Nele estão marcados os principais eventos de Tsunami que ocorreram na década de 90, com 

os respectivos locais, altura das ondas e número de mortes:  

 

A respeito da distribuição espacial desses eventos, é correto afirmar: 

a) Estão associados às grandes células de alta pressão tropical, que produzem fortes movimentos nas águas 

oceânicas. 

b) Originam-se sempre a partir de movimentos sísmicos na área da plataforma continental, chegando 

rapidamente às zonas litorâneas. 

c) São mais comuns no Oceano Pacífico, devido à maior circulação de correntes frias. 

d) Sua ocorrência é completamente aleatória, sendo praticamente impossível prever o seu aparecimento. 

e) Associam-se a movimentos tectônicos nas zonas de subducção, onde há o contato de placas.  

 

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.  

 

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

 

9) Faça um desenho esquemático apontando as principais camadas que formam o planeta Terra e como os 

cientistas modernos podem comprovar esta configuração?  

 

10) Marque V para verdadeiro e F para falso com relação à constituição interna da Terra, suas camadas e 

características gerais. 

(    ) A crosta sólida ou litosfera é a fina camada superficial, constituída principalmente por rochas sedimentares 

(92%) e rochas ígneas e metamórficas (8%). 

(    ) O núcleo interno, constituído principalmente de ferro e níquel, encontra-se em estado sólido devido às altas 

pressões ali reinantes. 

(    ) O núcleo externo encontra-se em estado de fusão e apresenta uma constituição metálica. Nele são geradas 

correntes elétricas que imantam o núcleo interno e criam o campo magnético da Terra. 

(    ) A astenosfera - porção do manto dotada de plasticidade - é a sede das correntes de convecção que 

movimentam as placas litosféricas. 

 

11) Assinale a alternativa que contém, apenas, rochas cristalinas e de consolidação muito antiga (Pré-

Cambriano). 

 

a) Arenito e Mármore 

b) Calcário e Granito 

c) Bauxita e Quartzito 

d) Mica e Arenito 

12) Observe a ilustração a seguir.  

 

O planeta Terra tem aproximadamente 4,6 

bilhões de anos. Para efeito de estudos, os 

geólogos dividiram esse tempo em éons, eras, 

períodos e épocas. Com base na ilustração e nos 

conhecimentos sobre o tema, analise as 

afirmativas a seguir: 

 

 

I.    A era mesozoica durou, aproximadamente, 

165 milhões de anos. 

 

II.  A duração da era cenozoica foi maior que a 

duração da era mesozoica. 

 

III. As durações dos períodos triássico, jurássico 

e cretáceo são proporcionais a 8, 10 e 15, 

respectivamente. 

 

IV. O período terciário da era cenozóica durou 

aproximadamente 63.200 anos. 

 

 

 
 

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas. 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) III e IV. 



d) I, II e IV. 

e) II, III e IV. 

 

13)  "Nos últimos seis anos, o Peru foi sacudido por quatro terremotos acima de 6,5 pontos na escala Richter, 

magnitude suficiente para danificar construções. Nenhum desses abalos é comparável ao ocorrido na noite 

de quarta-feira passada - um terremoto de 8 graus na escala Richter matou pelo menos 510 pessoas e 

deixou mais de 1500 feridos. O epicentro do terremoto ocorreu a uma distância de 145 quilômetros da 

capital, Lima, e a uma profundidade relativamente rasa, de 40 quilômetros, o que ampliou o seu poder de 

destruição." 

 

Em relação à reportagem acima, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A República do Peru está sujeita a abalos sísmicos porque está situada muito próxima do encontro de duas 

placas tectônicas. 

2. No Brasil não existem terremotos porque seu território está situado no centro da Placa Sul-Americana. 

3. Terremotos e vulcanismos são mais frequentes na zona denominada "Círculo do Fogo do Pacífico", onde se 

localiza o Peru. 

4. Não existe uma proporção direta entre a magnitude de um abalo sísmico e a sua intensidade máxima. A 

magnitude depende da energia liberada no epicentro, enquanto a intensidade máxima depende da 

profundidade. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 

e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

14)  O cientista Alfred Wegener elaborou, em 1912, a Teoria das Derivas Continentais, observando que as 

formas dos continentes de cada lado do Oceano Atlântico pareciam se encaixar perfeitamente. Ele sugeriu 

que os continentes estiveram unidos no passado. 

Com relação às derivas continentais, é INCORRETO afirmar que 

 

a) os sismos não devem ser relacionados aos movimentos tectônicos da Terra, por se tratarem de um fenômeno 

de vibração brusca e passageira da superfície terrestre. Além disso, não devem ter sua origem associada a 

processos vulcânicos ou no deslocamento de gases no interior da Terra. 

b) existe uma semelhança entre as rochas localizadas nos litorais da América, Europa e África. Esse fato ajuda a 

comprovar que, num passado muito distante, os continentes estiveram unidos em um único bloco. 

c) a crosta terrestre é descontínua e fragmentada em vários blocos, os quais são formados por partes 

continentais e oceânicas que se deslocam pelos movimentos de convecção do magma. 

d) o contato entre as placas pode se dar por subducção nas zonas de convergência, quando elas se movem uma 

em direção à outra, e a placa oceânica, mais densa, submerge sob a continental, menos densa. 

e) o contato entre as placas pode se dar por obducção nas zonas de convergência, quando ocorre o choque na 

porção continental em virtude da grande espessura das porções que colidem. 

 

15) O vulcanismo é um dos processos da dinâmica terrestre que sempre encantou e amedrontou a humanidade, 

existindo diversos registros históricos referentes a esse processo. Sabe-se que as atividades vulcânicas 

trazem novos materiais para locais próximos à superfície terrestre. A esse respeito, pode-se afirmar 

corretamente que o vulcanismo. 

a) é um dos poucos processos de liberação de energia interna que continuará ocorrendo indefinidamente na 

história evolutiva da Terra. 

b) é um fenômeno tipicamente terrestre, sem paralelo em outros planetas, pelo que se conhece atualmente. 

c) traz para a atmosfera materiais nos estados líquido e gasoso, tendo em vista originarem-se de todas as 

camadas internas da Terra. 

d) ocorre, quando aberturas na crosta aliviam a pressão interna, permitindo a ascensão de novos materiais e 

mudanças em seus estados físicos. 

e) é o processo responsável pelo movimento das placas tectônicas, causando seu rompimento e o lançamento de 

materiais fluidos. 



 

16) Sobre as grandes estruturas geológicas da terra, estão CORRETAS as afirmações: 

 

I.  Os Escudos Cristalinos são dobramentos antigos, surgidos do entrechoque das massas continentais 

ancestrais.  

II.  Tectonismo é a denominação geral para a ação sobre a crosta gerada pela pressão dos materiais do 

magma.  

III.  As Bacias Sedimentares originaram-se do entrechoque de placas ocorrido no final do período Cretáceo e 

início do período terciário. 

IV.  Nos dobramentos antigos (Escudos Cristalinos), concentram-se os vulcões ativos e extintos e também as 

grandes fraturas da crosta. 

 

a) I e II  b) II e III  c) I e III   d) III e IV  e) I e IV 

 

17) As reservas petrolíferas estão relacionadas a um tipo de formação geológica: 

 

a) escudos cristalinos  

b) bacias sedimentares 

c) dobramentos cenozoicos  

d) placas tectônicas 

e) escudos cristalinos recentes 

 

18) A porção sólida da Terra é uma camada mais ou menos rígida, apresentando uma espessura variada. Tal 

camada é o(a) 

 

a) magma  b) litosfera  c) troposfera  d) criosfera  e) n.d.a. 

 

19) Entende-se por "erosão" o transporte de partículas do solo que se dá pela ação da chuva e dos ventos, além 

da própria erosão geológica, que nivela a superfície terrestre, ou seja, é a "erosão natural". A gravidade da 

associação entre queimadas e erosão do solo, está 

 

a) em causar o "Efeito Estufa", fenômeno que altera significativamente a temperatura na Terra. 

b) na produção de dióxido de carbono, um dos elementos constitutivos do "Efeito Estufa". 

c) no seu caráter mais imediato, enquanto dá ao "processo natural erosivo" proporções devastadoras, causando, 

entre outros problemas, o assoreamento dos rios. 

d) na eliminação da biodiversidade, específica da área em destruição. 

e) n.d.a. 

 

20) O que são os fusos horários? Como são divididos? 

 

 


