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QUESTÃO 1                                                                                             1,0 PONTO 

 

Explique. O que diz a teoria da Deriva Continental elaborada por Alfred Wegener 

em 1912? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 2                                                                                             1,0 PONTO 

 

Descreva os tipos de placas citadas abaixo: 

 

Convergentes: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Divergentes: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Transformante/transcorrente___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 



QUESTÃO 3                                                                                             1,0 PONTO 

 

Observe a figura do ciclo das rochas e marque V para verdadeiro e F para as 

alternativas falsas.  

 

 

 

 

 

 

1. (    ) A rocha sedimentar através do metamorfismo pode se transformar em 

rocha metamórfica.  

2. (    ) Através da sedimentação qualquer rocha pode se transformar em rocha 

magmática.  

3. (    ) Calcário e arenito são rochas formadas por sedimentação, ou seja, são 

rochas sedimentares. 

4. (    ) Todos os tipos de rochas se formam diretamente através do 

resfriamento do magma. 

 

QUESTÃO 5                                                                                             1,0 PONTO 

 

Reescreva as alternativas FALSAS do exercício anterior de forma CORRETA 

abaixo. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 6                                                                                             1,0 PONTO 

“Quase 300 pessoas foram prejudicadas com a erosão fluvial ocorrida neste sábado (4), 
em Abaetetuba, no nordeste do estado, de acordo com a Defesa Civil. O número de 
famílias desalojadas ou desabrigadas chega a 67”. 

G1 Pará, 04 jan. 2014. Disponível em: <http://g1.globo.com/pa/para>. Adaptado. 

http://g1.globo.com/pa/para


A erosão fluvial, citada no texto, é um processo natural e que pode ser intensificado 
por quais atividades humanas? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 7                                                                                             1,0 PONTO 

 

As estruturas geológicas e as formas de relevo influenciam as atividades humanas, 
sejam nas áreas rurais como nas urbanas. 

Sobre esse tema, assinale V para verdadeiro e F para as alternativas falsas. 

I – (   ) O conhecimento das características do relevo é fundamental para o 
planejamento das atividades humanas, com destaque para os locais adequados à 
construção de moradias, formas de uso e ocupação do solo, traçado de rodovias, 
dentre outras. 

II - (   ) O relevo é resultante da ação conjunta de agentes internos ou endógenos, 
impulsionados por forças tectônicas e agentes externos ou exógenos, também 
chamados de modeladores do relevo. 

III - (  ) O intemperismo é o transporte dos agentes externos que provoca a 
sedimentação  (intemperismo químico) e a decomposição (intemperismo físico), 
sendo que na segunda o fator principal é a variação da temperatura. 

IV - (   ) Em relação à estrutura geológica o Brasil não dispõe dos dobramentos 
modernos, mas apresenta as bacias sedimentares que cobrem a maior parte da 
superfície do país e os escudos ou maciços antigos. 

QUESTÃO 8                                                                                             1,0 PONTO 

 

Descreva abaixo a definição de  

 

Intemperismo:_______________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Intemperismo Químico:______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Intemperismo Físico:______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Intemperismo Biológico:______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



QUESTÃO 9                                                                                             1,0 PONTO 

 

Quais são os elementos que atuam na formação dos solos? Explique como cada 

um atua. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

QUESTÃO 10                                                                                           1,0 PONTO 

 

Descreva a composição de cada horizonte do solo abaixo. 

O _____________________________________________ 

 

A _____________________________________________ 

 

E _____________________________________________ 

 

B ____________________________________________ 

 

C ____________________________________________ 

 

R ____________________________________________ 


