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1 - No século XX, muitas dúvidas sobre a estrutura de nosso planeta começaram a ser explicadas de forma convincente 
e sedutora. Uma das teorias mais importantes que vão nessa direção é a célebre teoria da deriva continental. 

Verificando que os contornos da América do Sul e da África correspondiam, Alfred Wegener, geofísico alemão, admitiu a 
hipótese de um continente único (Pangéia), no passado, que teria se dividido em duas partes, devido ao movimento de 
deslocamento das massas sólidas sobre massas líquidas. Essa hipótese abre caminho para a teoria das placas 
tectônicas. Assim, juntando-se a teoria da deriva continental à teoria das placas tectônicas, temos o apoio explicativo 
para um conjunto de fenômenos de nosso planeta. 
 

Assinale a alternativa INCORRETA. 
a) A teoria da deriva continental ajuda, em muitos casos, a explicar as semelhanças e as diferenças de espécies 
animais e vegetais distribuídos nos cinco continentes do planeta. 
b) A teoria das placas tectônicas explica a gênese dos dobramentos modernos (Andes, Montanhas Rochosas, 
Himalaia etc.), que teriam ocorrido a partir do choque dessas placas. 
c) Apoiado na teoria das placas tectônicas, o entendimento da dinâmica dos terremotos se torna mais claro, assim 
como a identificação das áreas mais afeitas a essas ocorrências. 

d) A divisão do continente único até a configuração atual modificou a distribuição das superfícies sólidas e líquidas 
do planeta, resultando em mudanças climáticas ao longo do tempo. 
e) Os processos erosivos que esculpem os relevos, dando-lhes as formas conhecidas no interior dos continentes, são 
explicados, fundamentalmente, com base na teoria das placas tectônicas. 
 
 
2 - Analise o mapa a seguir: 

 
 
 A distribuição espacial dos terremotos apresentada no mapa coincide com: 
a) áreas de expansão do assoalho oceânico. 
b) dorsais oceânicas. 

c) limites divergentes de placas tectônicas. 
d) margens continentais passivas. 
e) zonas de colisão de placas tectônicas. 
 
 
3 - Responda a esta questão, com base no mapa: Principais placas tectônicas da crosta terrestre. 

 
 
LEGENDA: 
1 – Placa Norte-Pacífica   
2 – Placa Norte-Americana                                               

3 – Placa Sul-Pacífica                                    



4 – Placa Sul-Americana     
5 – Placa Africana 
6 – Placa Antártica 
7 – Placa Indo-Australiana   

8 – Placa Euro-Asiática 

 
É INCORRETO afirmar que: 
a) as margens do Oceano Pacífico são marcadas por encontros de placas resultando grande instabilidade tectônica. 
b) a cordilheira andina é resultado de movimentos divergentes de placas tectônicas. 
c) o afastamento entre as Placas Africana e Sul-americana resultou na expansão oceânica do Atlântico. 
d) a posição da América Central e das Antilhas nas placas resulta em instabilidade tectônica. 

e) dentre as áreas de acentuada instabilidade tectônica, pode-se destacar o Oriente Médio. 
 
 
4 - Alguns processos naturais ocorrem durante longos períodos no tempo geológico, ou seja, são processos 
dinâmicos contínuos. Outros ocorrem de modo brusco e descontínuo e podem tornar-se eventos catastróficos. 
Indique a alternativa verdadeira que destaca dois processos dinâmicos descontínuos e que podem ocasionar 

catástrofes.  
a) Terremotos e impactos de meteoritos.  
b) Erosão de um rio meândrico e falhamentos.  
c) Epirogênese e compactação de sedimentos.  
d) Fluxo térmico do interior da Terra e vulcanismo.  

e) Crescimento de recifes e inundações torrenciais. 
 

5 - "Certamente não há dado referente ao maremoto do dia 26 de dezembro de 2004 mais impressionante do que 
as 158 mil vidas humanas perdidas. Mas outro aspecto começa a despertar a atenção da comunidade 
internacional. Trata-se dos estragos ambientais acarretados pelo efeito devastador das paredes de água de 10 
metros que atingiram os países do Oceano Índico". ("Revista Terra" - fevereiro/2005) 
 
O devastador tsunami que atingiu o sul e sudeste asiático, além da África Oriental, no final do ano passado, foi 
causado por um terremoto cuja origem está relacionada: 

a) aos movimentos de epirogênese no chamado "Círculo de Fogo", no Pacífico. 
b) ao processo orogenético de choque entre a Placa Indo-Australiana e a Placa da Eurásia. 
c) às violentas tempestades de monções. 
d) ao movimento de afastamento entre a Placa do Pacífico e a Placa da Eurásia. 
e) ao intemperismo nas ilhas vulcânicas da Indonésia. 
 

6 - No esquema a seguir, aparecem lacunas a serem preenchidas em 1, 2, 3 e 4. 
 

 
Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE essas lacunas: 
 
a) 1-Externos, 2-Internos, 3-Vulcanismo, 4-Intemperismo. 
b) 1-Internos, 2-Intemperismo, 3-Externos, 4-Vulcanismo. 

c) 1-Terremotos, 2-Erosão, 3-Vulcanismo, 4-Tectonismo. 

d) 1-Internos, 2-Externos, 3-Vulcanismo, 4-Intemperismo. 
e) 1-Externos, 2-Internos, 3-Intemperismo, 4-Vulcanismo. 
 
 
7 - O relevo terrestre, conjunto de formas apresentadas pela litosfera, "[...] é fruto da atuação de duas forças 
opostas - a endógena (interna) e a exógena (externa)". 
 ROSS, J. L. S. (org). "Geografia do Brasil". São Paulo: Edusp, 1995, p.33. 

 
Sobre os processos endógenos ativos de estruturação do relevo, pode-se afirmar que 
 
I - os movimentos epirogenéticos são responsáveis por falhamentos na crosta terrestre. 
II - os abalos sísmicos são provocados por processos de lixiviação e laterização do solo. 



III - os dobramentos são resultantes de pressões horizontais em estruturas rochosas. 
IV - os vulcanismos são mais comuns em áreas de contato entre as placas tectônicas. 
 
Quanto às afirmações acima, são verdadeiras apenas 

a) I, II e IV. 

b) I, II e III. 
c) II, III e IV. 
d) I, III e IV. 
 
Gabarito 
1 – E    2 – E    3 – B    4 – A    5 – B    6 – E    7 – D  

 
Exercícios de Revisão 2 
 
1 – (UFPA) A Amazônia, até o Terciário Médio, comportava-se como um paleogolfão[1] da fachada pacífica do 
continente, intercalado entre os terrenos do escudo guianense e o escudo brasileiro. Era uma espécie de 
mediterrâneo de “boca larga”, voltada para o oeste. Quando se processou o desdobramento e soerguimento das 

Cordilheiras Andinas, restou um largo espaço no centro da Amazônia, exposto à sedimentação fluvio-lacustre e 
fluvial extensiva. 
 
Aziz Nacib Ab’ Saber (1924-2012) Escritos Ecológicos – São Paulo:Lazuli Editora, 2006- paginas 130-131. 
Adaptado 

 
Glossário: Paleogolfão: ampla reentrância da costa, com grande abertura, constituindo em amplas baías, 

constatada em antiga era geológica. 
 
As características atuais do domínio morfoclimático amazônico têm sua origem na dinâmica dos processos naturais 
que ocorreram no passado, conforme explica o geógrafo Aziz Ab ́Saber. Sobre esses processos mencionados, 
avalia-se que 
a) contribuíram para a formação das planícies e dos tabuleiros. 
b) favoreceram a gênese da bacia sedimentar. 

c) alteraram a direção da drenagem, de leste para oeste. 
d) atenuaram as características do clima regional. 
e) provocaram a expansão do cerrado sobre a floresta. 
 
2 - (UENP) Observe a figura abaixo e assinale a alternativa correta. 
 

Principais placas tectônicas do globo. 
 

 
a) Quanto aos movimentos das placas tectônicas, elas podem ser convergentes, divergentes, pendulares e 

transumantes. 

b) O Brasil está situado na placa sul-americana, a qual está divergindo da placa africana. 
c) Entre a placa africana e a placa sul-americana existe a cadeia montanhosa submarina chamada 
dorsal gondwanica. 
d) A placa arábica se localiza entre as placas africana, indo-australiana e de nazca. 
e) As placas cocos, caraíbas e filipina são consideradas as mais ativas tectonicamente e sismicamente. 
 

3 - (UECE) Tsunamis ou grandes marés oceânicas são decorrentes de 
a) pequena profundidade oceânica nos locais em que elas se originam, provocando o deslocamento súbito das 
águas oceânicas para o talude continental. 
b) abalos sísmicos em que o epicentro se localiza em distantes áreas continentais. 
c) sismos em áreas oceânicas, motivando o deslocamento das ondas na direção da costa, onde menor é a 
profundidade e aumentando o atrito das águas com o fundo do mar. 
d) erupções vulcânicas continentais, cujo deslocamento do material magmático se orienta na direção do litoral. 



 
4 - (UEG) As rochas metamórficas são aquelas que resultam da transformação (metamorfização), em condições de 
pressão e temperaturas elevadas, de rochas preexistentes. São exemplos desse tipo de rocha: 
a) ardósia e mármore.    

b) basalto e micaxisto.    

c) gnaisse e calcário.    
d) granito e arenito. 
 
5 - (FACID) Terremotos são gerados pelos movimentos naturais das placas tectônicas da Terra, que causam 
ajustes na crosta terrestre, afetando a organização das sociedades, como ilustra a figura abaixo. Em relação aos 
sismos naturais, é correto afirmar que eles são causados por: 

 
Fonte: camerataallegro.com.br. Acesso em 22/10/2011 
a) forças endógenas incontroláveis. 
b) energias exógenas excepcionais. 

c) forças antrópicas descontroladas. 
d) energias antrópicas excepcionais. 
e) forças endógenas e antrópicas. 
 
Gabarito 
1  – B    2 – B    3 – C    4 – A    5 – A 
 


