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Na figura abaixo temos um grande resumo sobre os movimentos de placas tectônicas que estudamos em nossas aulas. 
Assim analise com atenção a figura para lhe auxiliar nas respostas das questões 1, 2, 3 e 4 que se seguem. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



Questão 01  
Ao analisar o esquema, podemos perceber que as placas 
tectônicas que formam a crosta terrestre estão em 
constante movimento. Esses movimentos podem ser 
classificados como convergentes, divergentes e 
conservativos. Assim explique por que ocorrem os 
movimentos das placas tectônicas, identifique qual 
dos tipos de movimentos (convergência ou 
divergência) de placas está ocorrendo entre a placa 
sul americana e a africana e aponte uma 
consequência desse movimento. 
 
Questão 02 

A figura acima representa a longa cadeia de montanhas 
dos Andes que se estendem por praticamente toda a 
costa oeste da América do sul. As belas paisagens 
proporcionadas nesses locais são fruto da ação dos 
movimentos de placas tectônicas. Considerando seus 
conhecimentos sobre tectonismo, a análise do esquema 
acima e da figura ao lado, explique como surgiram as 
cadeias de montanhas dos Andes. 
 
Questão 03 
Na figura podemos perceber (através da análise das setas 
que mostram o deslocamento das placas tectônicas no 
planeta) que algumas placas estão se afastando e outras 
se aproximando. Esses movimentos são causados pelo 
magma que fica abaixo da crosta se movimentando. 
Baseado em algumas análises, cientistas formularam uma 
hipótese conhecida como Deriva Continental que se apoia 
na ideia do movimento de placas tectônicas. A figura a 
seguir representa bem essa teoria: 
 

 
 
Agora baseado em seus conhecimentos e nas análises 
das imagens, explique a teoria da Deriva continental e 
cite uma possível prova dessa teoria. 
 
Questão 04  
O mapa apresenta a localização de vários sismos 
(terremotos) de grande magnitude que ocorrem em nosso 

planeta hoje. Compare a posição desses sismos no 
planeta com o esquema da página anterior para 
responder aos itens que se seguem: 
 

 
 
A) Em que locais das placas tectônicas (bordas ou centro) 
ocorrem a maior quantidade de tremores? 
b) Justifique a resposta dada no item anterior. 
 
Questão 05  
Analise o esquema abaixo que representa as camadas da 
estrutura geológica da Terra e responda às questões 01 e 
02 que seguem abaixo: 

 
 

Identifique as camadas identificadas pelas letras A, B e C 
do esquema e aponte a composição básica de cada uma 
delas. 
 
Questão 06 
As rochas apresentam características que visualmente 
permitem classificá-las. A imagem abaixo mostra um dos 
tipos de rochas existentes em nosso planeta. 
Considerando seus conhecimentos sobre a formação e as 
características das rochas, identifique o tipo de rocha 
representado (aponte a característica observada que 
permitiu que você chegasse a uma conclusão) e explique 
como elas se formam. 
 

 _________________________________________ 

 



Questão 07 
Em um experimento sobre permeabilidade dos solos, 
Mariana montou os sistemas mostrados abaixo: 
 

 

Essa experiência procurou estudar algumas propriedades 
dos solos, que você já estudou em nossas aulas. Assim 
responda qual das amostras de solo é menos 
permeável? Como você chegou a essa conclusão? 
 
Questão 08 
Analise o gráfico abaixo que mostra a distribuição das 
reservas de petróleo em nosso planeta. 
 

 
 
Podemos observar que o petróleo é explorado em todo o 
mundo e assim podemos concluir que ele representa um 
recurso essencial para a vida do homem atualmente. 
Entretanto hoje temos uma grande preocupação com o 
futuro desse recurso, visto que essas reservas não são 
renováveis, pois levam muito tempo para se formarem. 
 
Considerando seus conhecimentos sobre o assunto, 
os dados da tabela e a descrição acima, explique 
como forma formadas essas reservas de petróleo e 
cite três aplicações desse recurso para o homem 
atualmente. 
 
Questão 09 
O processo de transformação das rochas preexistentes 
formou as chamadas Rochas Metamórficas. Sobre esse 
processo, também chamado de metamorfização, é correto 
afirmar que: 
 
a) acontece próximo à crosta terrestre 
b) é oriundo exclusivamente de regiões oceânicas 
c) só atua em rochas magmáticas 
d) ocorre em locais de alta pressão e com temperaturas 
elevadas 
 
Questão 10 
“As ______________, também conhecidas como rochas 
magmáticas, são formadas pela solidificação 
(cristalização) de um magma, que é um líquido com alta 
temperatura, em torno de 700 a 1200ºC, proveniente do 
interior da Terra. Podem conter jazidas de vários metais 
(p. ex. ouro, platina, cobre, estanho) e trazem à superfície 

do planeta importantes informações sobre as regiões 
profundas da crosta e do manto terrestre”. 

Adaptado de igc.usp.br 
 
Assinale a alternativa que completa a lacuna do texto 
acima: 
 
a) Rochas sedimentares 
b) Rochas Metamórficas 
c) Rochas Ígneas 
d) Rochas Basálticas 
 
Questão 11 
Observe a imagem abaixo: 
 

 
 

Os fósseis, a exemplo da imagem acima, costumam se 
formar apenas em um tipo específico de estrutura 
rochosa, em virtude de suas características de formação. 
Os tipos de rochas que permitem a fossilização são: 
 
a) As metamórficas, pois o metamorfismo dos solos 
permite a conservação da estrutura dos elementos 
orgânicos; 
b) As sedimentares, pois o transporte de sedimentos 
permite o soterramento dos restos de seres vivos, 
iniciando assim o processo de fossilização.  
c) As magmáticas, pois apenas em condições elevadas 
de pressão interna, causadas pelo “afundamento” dos 
fósseis ao longo de milhares de anos, é possível a sua 
formação. 
d) As ígneas, pois elas são o único tipo de rocha que 
apresenta uma estrutura maleável para a formação de 
fósseis. 
 
Questão 12 
O fenômeno que causa desgaste das rochas e permite a 
formação dos solos chama-se:  
 
a) estratificação 
b) rachaduras 
c) intemperismo 
d) fossilização 
 
Questão 13 
O esquema abaixo representa uma técnica agrícola que 
deve ser utilizada para tornar os solos mais próprios para 
o plantio. Analise a figura e assinale abaixo a alternativa 
que identifique tal técnica e aponte sua importância: 
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a) Aração que aumenta a permeabilidade dos solos. 
b) Irrigação que fornece água aos solos. 
c) Fertilização que enriquece os solos. 
d) Impermeabilização que impede a entrada de água nos 
solos. 
 
Questão 14 
Analise o esquema abaixo que representa a estrutura e 
composição dos solos e depois assinale a alternativa 
correta: 
 

 
 
a) Os solos são formados apenas por minerais. 
b) Os seres vivos são importantes para a composição e 
fertilidade dos solos. 
c) O tamanho dos grãos não interfere na permeabilidade 
dos solos. 
d) Nos solos são encontrados apenas microrganismos 
como fungos e bactérias. 
 
Questão 15 
Analise as alternativas abaixo, julgue-as em verdadeiras 
(V) ou falsas (F) e depois reescreva corretamente aquelas 
que vocês julgarem como erradas. 
 
A – (     ) Os movimentos de convecção do magma que 
ocorrem no manto são responsáveis pelo movimento das 
placas tectônicas que formam a crosta terrestre. 
B – (     ) Os movimentos divergentes das placas 
tectônicas ocorrem quando elas deslizam uma sobre a 
outra. 
C – (     ) As rochas metamórficas são formadas pelo 
resfriamento do magma após uma erupção vulcânica. 
D – (     ) O Brasil não sofre tanto com terremotos pois não 
está sobre nenhuma placa tectônica. 
E – (     ) O intemperismo de rochas pode ocorrer pela 
ação do vento e da água. 
F – (     ) Os fosseis podem ser formados quando restos 
de seres vivos ficam presos entre as camadas de uma 
rocha magmática. 
G – (     ) As estalactites formadas no chão de cavernas 
são resultantes do acumulo de minerais carregados pela 
água que infiltra nas rochas calcárias. 
H – (     ) Países que se localizam próximos às bordas das 
placas tectônicas, sofrem mais com fenômenos tectônicos 
como terremotos e vulcões. 
I – (     ) Os movimentos convergentes de placas 
tectônicas podem ser responsáveis pelo surgimento de 
cadeias montanhosas. 
J – (     ) O metamorfismo causado pelo calor e pela 
pressão é responsável pela formação de rochas ígneas. 
K – (     ) Quanto maior o tamanho dos grãos, menor é a 
permeabilidade dos solos. 
L – (     ) Solos muito encharcados são pobres em gás 
oxigênio. 
M – (     ) Os solos são formados apenas por minerais e 
matéria orgânica. 
 


