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Questão 01)     
O que acontece no interior do planeta é um assunto que sempre excitou a imaginação do ser humano. Uma teoria que 
domina a cena científica é a das placas tectônicas, dispostas lado a lado, que se movimentam sobre uma massa 
pastosa. O movimento e o contato entre as placas seriam responsáveis por: 
 
a) Intemperismo e ação eólica.  
b) Terremotos e vulcanismo.  
c) Terremotos e ação glacial. 
d) Orogênese e ação pluvial. 
e) Ação fluvial e erosão marinha. 
 
Questão 02)     
Observe o mapa-múndi apresentando as principais placas tectônicas: 
 

 
 
A colisão entre as placas tectônicas da América do Sul e a de Nazca originou: 
 
a) As Montanhas Rochosas. 
b) A cordilheira dos Andes. 
c) A Cadeia da Costa. 
d) Os Montes Apalaches. 
e) O Altiplano Mexicano. 
 
Questão 03)    
No ano de 2004 e 2010, foram registrados dois grandes tsunamis que causaram destruição e morte em vários países 
costeiros e ilhas na Ásia, com destaque para Indonésia, Tailândia e Ilha de Sumatra. 
 
Em relação aos tsunamis, assinale a alternativa correta. 
 
a) Os tsunamis estão ocorrendo com maior frequência no planeta devido às alterações ambientais, que estão potenci-
alizando não só os tsunamis, mas também o aquecimento global, a destruição da camada de ozônio e o derretimento 
das calotas polares. 
b) Os tsunamis são fenômenos desencadeados, principalmente, por fatores geológicos relacionados, em sua maioria, 
a maremotos, vulcões submarinos e escorregamentos rápidos de encostas e geleiras em regiões costeiras. 
c) O litoral brasileiro é uma região propícia à ocorrência de tsunamis devido à instabilidade geológica causada pela 
Dorsal Meso-Atlântica, que separa a placa sul Americana da Placa Africana. 
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d) Durante a ocorrência de um tsunami, o mar não apresenta nenhum sinal de mudança de comportamento, o que 
acarreta grandes quantidades de vítimas, que são pegas de surpresa pelo avanço de ondas de vários metros de altura 
sobre o litoral. 
 
Questão 04)    
A crosta da Terra não se apresenta como uma camada rochosa contínua, e sim como um conjunto de sólidos blocos 
justapostos, formando um enorme quebra-cabeças. O movimento desses blocos tem provocado grandes desastres, 
como aquele ocorrido recentemente no Japão. 
 
Sobre o fenômeno do dinamismo da crosta terrestre é correto afirmar, exceto: 
 
a) O tectonismo é uma força exógena do planeta Terra responsável por terremotos como o do Japão. 
b) A litosfera apresenta-se dividida em várias e grandes placas que se movimentam em direções diferentes. 
c) A magnitude e o alcance do abalo sísmico no mar do Japão provocaram um tsunami de graves proporções. 
d) O dinamismo da parte sólida do planeta terrestre é fruto de atuantes forças endógenas e exógenas. 
 
Questão 05)    
O termo tectônica ou tectonismo designa  
 
a) Movimentos internos verticais e horizontais que deformam a litosfera.  
b) Processo que conduz ao derramamento de lavas na superfície da terra.  
c) Movimentos transgressivos e regressivos do nível do mar.  
d) Processo de desagregação física e química das rochas.  

 


