
 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO FINAL DO I BIMESTRE 

1 - Assinale a alternativa que melhor define a Deriva Continental: 

 
a) é a hipótese de que todos os continentes são derivados de um substrato magmático que emergiu através de fissuras 

ou falhas geológicas; 

b) é o sistema de classificação dos continentes, conforme as suas respectivas origens; 

c) é a teoria que afirma que todos os continentes, no passado, formavam apenas um, o Pangeia, e que posteriormente 
se fragmentou graças à tectônica das placas. 

d) é o postulado da economia que debate acerca da dependência financeira dos continentes do mundo em relação à 

Europa. 
e) É a lenda relacionada à existência de um continente perdido, denominado Atlantis. 

 

2  - Questão: (FATEC) A teoria da “tectônica de placas”, hoje mais do que comprovada empiricamente, explica 

fenômenos como vulcões, terremotos e tsunamis. Segundo essa teoria, as placas tectônicas 
 

(A) atritam entre si nas extremidades da Terra, derretendo as calotas polares.  

(B) movem-se porque flutuam debaixo dos solos dos oceanos, causando abalos no continente.  
(C) deslizam sobre o magma do interior da Terra e chocam-se em alguns pontos da crosta. 

(D) movimentam-se em conjunto, desenvolvendo abalos sísmicos coordenados e previsíveis. 

(E) encostam uma na outra e bloqueiam seu movimento natural, causando abalos nos mares 
 

3 - Relacione as eras geológicas que estão cronologicamente dispostas com seus principais eventos: 

I. Azóica 

II. Arqueozóica 

III. Paleozóica 

IV. Mesozóica 
V. Cenozóica 

 

(  ) Aparecimento do homem 
(  ) Mamíferos, aves e répteis gigantes 

(  ) Peixes, moluscos, anfíbios 

(  ) Primeiras formas de vida 
(  ) Solidificação da crosta 

A sequência correta é:  

 a) I, III, II, V e VI. b) V, IV, III, II e I  c) II, III, IV, V e I. d) V, IV, I, III e II. 

4 - O basalto, o carvão mineral e o gnaisse são, RESPECTIVAMENTE, exemplos de rochas: 
 

a) magmática extrusiva, metamórfica e magmática intrusiva; 

b) magmática extrusiva, sedimentar e metamórfica; 

c) metamórfica, sedimentar orgânica e dedrítica; 
d) química, orgânica e dedrítica; 

e) orgânica, metamórfica e dedrítica. 
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5 - FUVEST - 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. 

 

6 - UFLA - Com base no esquema a seguir, pode-se classificar o movimento de criação da dorsal identificada 

como: 

 
a) Movimento convergente. 

b) Movimento tangencial. 

c) Movimento transformante. 

d) Movimento divergente 

7 - FATEC - O 'tsunami' que matou, em dezembro de 2004, muitos milhares de habitantes de países banhados pelo 

Oceano Índico já estava quase esquecido quando, em final de maio de 2006, um forte tremor de terras na ilha de Java 

(Indonésia) fez novas vítimas, que chegam a cerca de 5 mil mortos. 

Os dois fenômenos, tsunamis e terremotos: 

 

a) estão relacionados às estruturas geológicas cristalinas, predominantes na região. 
b) representam ocorrência comum nas regiões situadas no centro de uma placa tectônica. 

c) resultam dos desequilíbrios geotérmicos que ocorrem no núcleo, parte central da Terra. 

d) demonstram que os epicentros, locais de formação dos tremores, estão concentrados no hemisfério Sul. 

e) têm origens semelhantes, pois ocorrem devido à movimentação das placas tectônicas  
 

8 - A crosta terrestre é formada por rochas e minerais. Estas últimas podem ser definidas como agrupamentos de 

minerais que, por sua vez, são compostos de elementos químicos. Análise as proposições sobre as rochas, assinalando 

F para Falsa e V para Verdadeira. 

(     ) As rochas ígneas ou magmáticas formaram-se a partir do resfriamento e solidificação do magma, material em 

estado de fusão de que é constituído o manto. 
(     ) As rochas ígneas foram, originalmente, rochas magmáticas, sedimentares ou metamórficas que, pela ação do 

calor ou pela pressão existente no interior da Terra, adquiriram outra estrutura. 



(     ) As rochas sedimentares derivam de rochas que sofreram a ação de processos erosivos, como atividades 

realizadas pela água, pelo vento, por reações químicas e físicas e pela ação dos seres vivos. 
(     ) A areia, o calcário e o arenito são exemplos de rochas metamórficas. 

(     ) Originalmente, as rochas metamórficas foram magmáticas, sedimentares ou metamórficas, mas pela ação do 

calor ou pela pressão existente no interior da Terra, adquiriram outra estrutura. 

 
Assinale a alternativa correta.  

a) V, V, F, F, V       b) F, V, F, V, F    c) V, F, V, V, V    d) F, V, V, V, F    e) V, F, V, F, V    

9  -(UFMA) As figuras abaixo mostram a localização de vários sismos e o arranjo dos continentes sobre as Placas 

Tectônicas. 

 

 

 

A partir das informações constantes nas figuras, assinale a afirmativa INCORRETA. 

a) Os abalos sísmicos são consequências da movimentação das placas tectônicas, sendo as áreas de ocorrência mais 

comuns coincidentes com as zonas de contato entre elas. 

b) O aumento no número de abalos sísmicos próximos aos grandes centros urbanos é devido às mudanças climáticas 

antrópicas e não às naturais. 

c) O Brasil está situado na Placa Sul-Americana, distante das zonas de impacto entre placas, portanto, os tremores de 

terra ocorridos no país são de grau baixo. 

d) No final de 2004, milhares de asiáticos foram surpreendidos por um terremoto seguido por ondas gigantes, 

conhecidas como tsunamis, que causaram um cenário de destruição total.. 

10 - (UFV) Observe a figura abaixo: 

 

 



 

No decorrer do tempo geológico, as rochas sofrem diversas modificações e se transformam. Com base na figura acima 

e nos conhecimentos sobre dinâmica da crosta terrestre, assinale a afirmativa INCORRETA: 

 

a) As rochas ígneas são formadas a partir do resfriamento do magma, levando à formação de rochas como o granito. 

b) O intemperismo transforma as rochas ígneas em metamórficas, como ocorreu com a formação do calcário na região 

de Sete Lagoas (MG). 

c) As rochas metamórficas são mais resistentes ao intemperismo do que as rochas sedimentares, permitindo o uso 

dessas na construção civil. 

d) As rochas sedimentares são formadas pelo processo de compactação do material oriundo do intemperismo e do 

transporte das rochas ígneas ou metamórficas. 

e) As rochas metamórficas resultam da transformação de rochas antigas, que sofreram pressão ou elevação de 

temperaturas, como é caso do gnaisse. 

 

11-(UNESP) A área assinalada no mapa e identificada com o número 1 caracteriza-se pela ocorrência de grandes 

terremotos. 

 

 

 

Assinale a alternativa que identifica as placas tectônicas envolvidas e a cordilheira que se formou na área, há milhões 

de anos, em função dos choques entre elas. 

 

a) das Filipinas e Antártica; Alpes. 

b) Pacífica e Africana: Atlas. 

c) Caribe e Sul-Americana; Andes. 

d) Indo-Australiana e Euro-Asiática; Himalaia. 

e) Arábica e de Nazca; Pirineus 

 

 

 

Sucesso! 


