
1.  Analise a imagem abaixo. 
 

 
 
Trata-se da Pedra da Tartaruga, situada no Parque Nacional de Sete Cidades – PI, que retrata 
o resultado do processo da desagregação de uma rocha. Nela, os minerais constituintes se 
dilatam quando aquecidos e se contraem quando resfriados. Seus principais agentes de 
intemperismos são a variação de temperatura e a cristalização que ocorrem nas áreas de 
grande amplitude térmica, desérticas e semiáridas.  
 
O que caracterizou essa modelagem da Pedra da Tartaruga foi o intemperismo   
a) cratônico.     
b) biológico.     
c) químico.     
d) fluvial.     
e) físico.     
   

2. Os escorregamentos, também conhecidos como deslizamentos, são processos de 
movimentos de massa envolvendo materiais que recobrem as superfícies das vertentes 
ou encostas, tais como solos, rochas e vegetação. Estes processos estão presentes 
nas regiões montanhosas e serranas em várias partes do mundo, principalmente 
naquelas onde predominam climas úmidos. No Brasil, são mais frequentes nas regiões 
Sul, Sudeste e Nordeste.  

 
(TOMINAGA, L.K. “Escorregamentos”. In.: Desastres naturais: conhecer e prevenir. Cap. 9, p. 

27-38. Org.: TOMINAGA, L.K.; SANTORO, J. AMARAL, R. Instituto Geológico, São Paulo, 
2009).  

 
Sobre esses processos, considere as seguintes afirmativas:  
 
1. Os escorregamento consistem em importante processo natural que atua na dinâmica das 

vertentes, fazendo parte da evolução do relevo terrestre, principalmente nas regiões 
serranas.  

2. Nos grandes centros urbanos, os escorregamentos assumem frequentemente proporções 
catastróficas, uma vez que cortes nas encostas, depósitos de lixo, entre outras ações 
promovidas pelo homem geram novas relações com os fatores condicionantes naturais.  

3. É necessário que o ser humano deixe de devastar as florestas, impermeabilizar os solos e 
contaminar os rios para que não mais ocorram os escorregamentos.  

4. A origem vulcânica do relevo brasileiro gerou um conjunto de serras propícias para os 
escorregamentos, que acarretam grandes prejuízos e perdas significativas, inclusive de 
vidas humanas.  

 
Assinale a alternativa correta.   
a) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.     



b) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.     
c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.     
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.     
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.    
 

3. Leia os fragmentos textuais a seguir:  
 
Entre os dias 12 e 24 de outubro de 2011, foram registrados nove abalos com mais de dois 
pontos na escala Richter, em João Câmara-RN. O maior deles ocorreu na terça-feira (24) e 
atingiu magnitude 2,8 na escala Richter, a qual vai até nove. A sequência foi suficiente para 
deixar população e autoridades em alerta. 
 

Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2011/10/30/>. Acesso em: 
10 jul. 2012. [Adaptado].  

 
O governo do Chile pediu calma à população na madrugada desta terça-feira, 17 de abril de 
2012, após um terremoto de magnitude 6,7 na escala Richter atingir o país. O tremor, ocorrido 
na região da cidade costeira de Valparaiso, foi seguido por um abalo secundário.  
 

Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia /2012/04/>. Acesso em: 10 jul. 2012. 
[Adaptado] 

 
Em relação à ocorrência de terremotos e considerando os dois casos referidos nos fragmentos 
textuais, é correto afirmar:  
a) Há uma reduzida predisposição à ocorrência desse fenômeno no Brasil devido à sua 

localização em uma área de encontro de placas tectônicas.    
b) Há uma elevada predisposição para a ocorrência desse fenômeno no Chile devido à sua 

localização próxima a uma área de encontro de placas tectônicas.    
c) No Brasil, esse fenômeno apresenta baixas magnitudes em decorrência da predominância 

do relevo de planalto.    
d) No Chile, esse fenômeno apresenta elevadas magnitudes em decorrência da predominância 

do relevo de planície. 
e) o Brasil não apresenta abalos sísmicos relevantes devido a sua localização junto à margem 

da placa Sul-americana. 
 
 
4. As lavas mais antigas estão justamente nas ilhas mais afastadas da Cadeia Médio-Atlântica; 
por outro lado, as mais jovens são encontradas nas ilhas adjacentes à referida Cadeia. Esta 
ocupa posição mediana no Atlântico, acompanhando paralelamente as sinuosidades da costa 
da África e da América do Sul. Portanto, o assoalho submarino está em processo de expansão.  
Esses dados mencionados apoiam a ideia de um importante modelo teórico empregado pela 
Geografia Física e pela Geologia. Qual alternativa contém esse modelo?   
a) Uniformitarismo das cadeias oceânicas     
b) Teoria da Tectônica Global     
c) Modelo da Litosfera Quebradiça     
d) Teoria do Quietismo Crustal     
e) Migração dos Polos Geográficos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



5. Analise o mapa a seguir. 
 

 
 
As áreas em negrito referem-se a  
a) evolução do rift valley.    
b) intensa atividade sísmica.    
c) obducção de placas tectônicas.    
d) formação de cadeias mesoceânicas. 
e) áreas com elevada ocorrência de tornados.    
 
 
6. A dinâmica interna e a externa da Terra provocam modificações no relevo terrestre. São 
considerados, respectivamente, agentes modeladores internos (endógenos) e externos 
(exógenos) da Terra:  
a) Erosão e intemperismo.    
b) Águas correntes e vulcanismo.    
c) Geleiras e vento.    
d) Vulcanismo e tectonismo.    
e) Tectonismo e intemperismo.    
 
 
7. Analise o corte esquemático (croqui) a seguir, que mostra as camadas internas da Terra. 
 

 



 
No croqui, a camada identificada com o número 2 corresponde __________ do planeta.   
a) à crosta     
b) à litosfera     
c) à astenosfera     
d) ao manto     
e) ao núcleo    
 

8. Observe o mapa abaixo. 
 

 
 
A partir do mapa, é CORRETO afirmar que  
a) a divergência das Placas Sul-Americana e Africana é responsável pela expansão do 

assoalho marinho no Oceano Pacífico.    
b) os terremotos ocorrem com frequência nos limites das placas tectônicas, como, por 

exemplo, na costa leste da América do Sul.    
c) grandes dobramentos modernos são formados na convergência das Placas Euro-Asiática e 

Indo-Australiana.    
d) o movimento das placas tectônicas indica que a crosta terrestre não é estática e apresenta 

maior instabilidade no interior dessas placas.    
   
9. Leia o poema a seguir. 
 
A PEDRA 
 
O vento vinha e ficava brincando com a pedra. 
Depois o vento ia embora. 
Vinha a chuva e ficava brincando com a pedra. 
Era como um dilúvio. 
Depois a chuva ia embora. 
Vinha o sol. Uma rosa vermelha. 
Cobria a pedra com o seu manto dourado. 
Cobria a pedra de carinho e dor. 
Em seu âmago, como se um abismo estrelado, 
a pedra perdia-se em quietude e delírio. 
Passavam-se os dias e os anos. 
A pedra vinha perdendo todo o seu brilho. 
A pedra vinha ficando verde. 
O seu ardente sonho de voar era ruína. 



Depois a pedra não sonhava mais. 
A pedra ficava sozinha. 
 

GARCIA, José Godoy. Poesias. Brasília: Thessaurus, 1999. p. 49. 
 
No texto, o autor faz uma descrição poética de um processo natural, diretamente relacionado à 
alteração das rochas na superfície terrestre. Interpretando-se os versos em sua sequência, 
evidencia-se a referência  
a) à erosão de origem eólica; à erosão de origem pluvial; ao intemperismo físico; e ao 

intemperismo químico-biológico.    
b) ao intemperismo químico de origem pluvial; ao intemperismo físico; à erosão de origem 

eólica; e ao intemperismo químico-biológico.    
c) ao intemperismo físico; ao intemperismo químico-biológico; ao intemperismo físico; e à 

erosão de origem pluvial.    
d) ao intemperismo químico-biológico; à erosão de origem eólica; à erosão de origem pluvial; 

ao intemperismo físico.    
e) à erosão de origem pluvial; ao intemperismo químico-biológico; à erosão de origem eólica; e 

ao intemperismo físico.    
   
10. Os terremotos, os vulcões e a formação de montanhas são atividades geológicas de 
enorme importância que ocorrem na Terra. Observe no mapa a localização das zonas sísmicas 
e dos principais vulcões. 
 

 
 
Com base nesse mapa e em seus conhecimentos, é CORRETO afirmar:  
a) Somente o movimento de separação das placas tectônicas causa terremotos.    
b) Somente o movimento de separação das placas tectônicas causa vulcanismo.    
c) Em sua maioria, as zonas sísmicas e os vulcões localizam-se no centro das placas 

tectônicas.    
d) Em sua maioria, as zonas de intensa atividade sísmica e os vulcões localizam-se nas bordas 

das placas tectônicas.    
e) As zonas de intensa atividade sísmica se distribuem de forma aleatória, sem relação 

evidente com o movimento das placas tectônicas.    
 
 
 



GABARITO 

1. E 
2. C 
3. B 
4. B 
5. B 
6. E 
7. D 
8. C 
9. A 
10. D 

 


