
 

(0,8) 1 – Relacione os termos da esquerda com as definições da direita: 

( 1 ) Planície  (    ) 
Apresenta relevo de altitudes elevadas, superfície quase plana e altura variada, 

onde o processo de erosão supera o de sedimentação. 

( 2 ) Planalto  (    ) Rochas derivam das transformações ocasionadas por intenso calor e pressão 

( 3 ) Astenosfera  (    ) 
Depressões relativas, ou seja, planos mais baixos encontrados nos escudos, 

preenchidas por detritos ou sedimentos das áreas próximas. 

( 4 ) Crosta 

Superior 

 (    ) Relevo plano, de pouco declive. 

( 5 ) Escudos  (    ) 
Blocos imensos constituídos de rochas cristalinas do tipo magmático-

plutônicas. 

( 6 ) 
Bacia 

Sedimentar 
 (    ) 

Formação do acúmulo de partículas de origem mineral, animal ou vegetal, 

segundo o processo de sedimentação 

( 7 ) 
Rochas 

Metamórficas 
 (    ) 

Crosta continental, formada rochas graníticas – silício e alumínio que formam o 

Sial. 

( 8 ) 
Rochas 

Sedimentares 
 (    ) 

Região de 200 km de espessura onde as rochas estão em estado plástico e 

podem ser facilmente deformadas. 

 

(1,0) 2 – Quais as principais características do relevo do continente eurasiano? 

 

(1,0) 3 – Se uma área retangular de 12,6 cm de comprimento por 59,0 mm de largura representa toda a área de 

uma fazenda em um mapa com escala de 1:35.000, qual a área desta fazenda em km
2
? 

 

(1,0) 4 – Quais as principais estruturas geológicas existentes na América do Norte? Qual o relacionamento da 

formação rochosa neste continente com a ocorrência de minerais?  

 

(0,7) 5 – Explique a frase a seguir com base nos conceitos apresentados em aula: “Em geral, os rios europeus 

são volumosos, de longo curso e planálticos, o que é muito útil para a economia dos países por onde passam.” 

 

(0,5) 6 – Se você estiver em Madri (12° W), hora local 7 p.m. do dia 30 de junho de 2007, e fizer uma ligação 

telefônica para as seguintes cidades, em que dia e a que horas sua ligação será ouvida em: 

 

       Hora       Dia       Hora      Dia 

São Paulo  (46° W): ______  ______  Cid. do México  (108°W): ______  ______ 

Lisboa  (20° W): ______  ______  Tífilis  (46° E) ______  ______ 

Djibouti  (34° E) ______  ______  Gagnoa  (8° W) ______  ______ 

Roma  (21° E) ______  ______  Dhaka  (91° E) ______  ______ 

Buenos Aires (58° W) ______  ______  Anadyr  (176° E) ______  ______ 

 

(1,0) 7 – Explique a teoria da tectônica de placas. 



 

(1,0) 8 - Quais as principais características do relevo do continente africano? 

 

 


