
 

1 – Explique a Teoria da Tectônica de Placas e cite provas científicas que comprovam esta teoria. (1,0) 

 

INSTRUÇÃO: Responder à questão considerando o desenho que representa parte do traçado urbano de uma 

cidade no dia 21 de dezembro. 

 

2 – Analisando o desenho e sabendo que o paralelo 23°27'S passa pelo centro da praça, é correto afirmar: (0,5) 

a) Pela manhã, ao nascer do sol, a sombra da biblioteca será projetada no sentido da rua Z. 

b) Pela manhã, ao nascer do sol, a sombra da igreja será projetada no sentido da rua X. 

c) Ao meio dia solar, a sombra, tanto da igreja quanto da biblioteca pública, provavelmente será projetada no 

sentido norte. 

d) Ao meio dia solar, provavelmente não haverá a formação de sombra da igreja. 

e) Ao pôr-do-sol, a sombra da igreja será projetada no sentido da rua Z. 

 

 

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

 

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? (0,5) 

 

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: (1,0) 

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 – O uso das representações cartográficas está diretamente ligado à necessidade do usuário. Essa necessidade 

faz com que seja necessário um maior ou menor detalhamento, definido pela escala dos mapas. Considere os 

seguintes usuários: (0,5) 

A - um turista em uma grande cidade; 

B - um comerciante viajando pelo estado de São 

Paulo; 

C - um analista das áreas de plantação de soja no 

Brasil. 

Os mapas com as escalas mais adequadas que poderão 

ser utilizadas são: 

 

 

 

7 – 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: (0,5) 

 

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.  

 

8 – 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) 

 

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

 



10 – Faça um desenho esquemático apontando as principais camadas que formam o planeta Terra e explique ou 

justifique como os cientistas modernos podem comprovar esta configuração? (1,0) 

 

 


