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1º Ano – Geografia na Quarentena – Atividade 8 
 

UNIDADE II - A NATUREZA, A SOCIEDADE E AS QUESTÕES AMBIENTAIS 

1. Estrutura geológica, formação do relevo, aproveitamento econômico e impactos ambientais 

1.1 O tempo geológico e a formação dos continentes 

 

Comecemos essa nova unidade de estudo pelo início: como tudo e todas as coisas surgiram. 
Existem algumas teorias sobre a formação do Universo e por consequência, do nosso Planeta Terra. 
A que é mais aceita pela comunidade científica é a Teoria do Big Bang, que explica o surgimento 
de todo o universo por meio de uma grande explosão (tradução do termo em inglês). Ela apoia-se, 
em parte, na teoria da relatividade do físico Albert Einstein (1879-1955) e nos estudos dos 
astrônomos Edwin Hubble (1889-1953) e 
Milton Humason (1891-1972), os quais 
demonstraram que o universo não é estático e 
se encontra em constante expansão, ou seja, 
as galáxias estão se afastando umas das 
outras. Portanto, no passado elas deveriam 
estar mais próximas que hoje, e, até mesmo, 
formando um único ponto. 
 
Veja mais detalhes em: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CH24yfMrA
94 
 
Faça uma pesquisa sobre outras teorias que explicam a origen do Universo. Escolha uma delas e 
explique-a com suas palavras. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Se você tivesse o poder de construir o Universo, como o faria? O que seria diferente do Universo 
que vivemos? E quanto ao planeta Terra? Use a sua criatividade. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Estima-se que o Planeta Terra teve sua origem, há 4,56 bilhões de anos, e ao longo desse tempo, 
teria passado por inúmeras transformações. Imaginem que tudo o que existe no planeta hoje levou 
todo esse tempo para surgir, evoluir e se transformar.  

https://www.youtube.com/watch?v=CH24yfMrA94
https://www.youtube.com/watch?v=CH24yfMrA94


Para auxiliar esse entendimento, 
assista ao documentário da 
National Geographic: 
“Construindo o Planeta Terra”, 
disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?
v=WnvNud_aaNA 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
O tempo que a natureza levou para se formar, é um tempo lento e profundo, o chamamos de Tempo 
Geológico. Ele é baseado em vestígios encontrados pelos cientistas do mundo inteiro. Não pode ser 
dividido em dias, meses ou anos, porque cada uma das formações do planeta, levou milhões ou 
centenas de milhares de anos para se formar e estar da maneira que conhecemos hoje, impossível 
de datar com precisão, diferente do tempo histórico, o tempo das civilizações humanas. O tempo 
geológico se divide em eras, como veremos no esquema a seguir: 

  

 
Disponível em: https://www.estudopratico.com.br/eras-geologicas/ Acesso em: 14 ago 20 

 
Com base no esquema anterior, preencha a tabela a seguir com as eras geológicas em ordem 

cronológica, com as principais transformações ocorridas na superfície terrestre, desde a formação da 
Terra: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WnvNud_aaNA
https://www.youtube.com/watch?v=WnvNud_aaNA
https://www.estudopratico.com.br/eras-geologicas/


Era Tempo Transformações 

 
 

   
 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
Como observado no esquema anterior, o Homem é o ultimo a surgir na divisão das eras 

geológicas. Chamamos de Holoceno a Época mais recente da história da Terra, correspondendo aos 
acontecimentos nos últimos 11.000 anos. Pode parecer muito, mas diante do tempo da Terra, não é 
quase nada. O Holoceno marca o fim da última grande glaciação – Idade do Gelo – pela qual o 
planeta Terra passou. Quando formas de vida atuais começaram a emergir e se espalhar pelo 
planeta. Foi durante o Holoceno que todas as criações humanas ocorreram, todos os conflitos 
mundiais, grandes guerras, construções históricas, extinção de civilizações, avanços tecnológicos e 
principalmente, a apropriação e degradação da natureza, que levou milhares de anos para se formar. 

Agora inspire-se na ilustração apresentada do Tempo Geológico e desenhe a linha do tempo 
da sua vida, com os principais acontecimentos marcantes, desde o seu nascimento até hoje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A maioria dos processos naturais são muito lentos e quase imperceptíveis, outros são 
abruptos e tem consequências muitas vezes devastadoras. Os desastres naturais, como os 
terremotos e as erupções vulcânicas, mostram a magnitude dos processos que ocorrem no interior 
do planeta. Para isso, precisamos entender que a superfície terrestre é formada por agentes 
internos- chamados de endógenos e externos - exógenos. Comecemos pela estrutura interna do 
planeta terra para entendermos os agentes endógenos. 

 

 Estrutura Interna do Planeta Terra 
 

 
De maneira mais detalhada: 

 

ou Litosfera  



Após a leitura da matéria científica disponível em: http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-
Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/Estrutura-Interna-da-Terra-1266.html , complete 
o quadro com as principais características das principais camadas internas da Terra: 

 

 

Camada Interna da Terra 

 

Principais Características 

 

Crosta ou Litosfera 

 

 

 

Manto 

 

 

 

Núcleo 

 

 

 

Ainda com base na leitura da mesma pagina sugerida, explique o que é a Descontinuidade de 
Mohorovicic (ou simplesmente Moho). 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Sobre esse mesmo assunto, 
assista ao primeiro episódio 
da série da BBC: “Terra, o 
poder do planeta - 
Vulcões”. 

 

Disponível em: 

https://www.dailymotion.com/

video/xt3pd0 

 

Leia também a reportagem 

disponível em: 

http://educacao.globo.com/ge

ografia/assunto/geografia-

fisica/evolucao-da-terra-e-fenomenos-geologicos.html 

 
Com base nos conhecimentos adquiridos até aqui e nas informações apresentadas pelo  
documentário da BBC :“Terra: o poder do  planeta-Vulcões” , responda às questões a seguir. 
 

http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/Estrutura-Interna-da-Terra-1266.html
http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/Estrutura-Interna-da-Terra-1266.html
https://www.dailymotion.com/video/xt3pd0
https://www.dailymotion.com/video/xt3pd0
http://educacao.globo.com/geografia/assunto/geografia-fisica/evolucao-da-terra-e-fenomenos-geologicos.html
http://educacao.globo.com/geografia/assunto/geografia-fisica/evolucao-da-terra-e-fenomenos-geologicos.html
http://educacao.globo.com/geografia/assunto/geografia-fisica/evolucao-da-terra-e-fenomenos-geologicos.html


1) Como a atividade magmática observada da cratera do vulcão Erta Ale (Etiópia) se relaciona com 
as células (ou correntes) de convecção existentes no manto terrestre? Para responder, esclareça o 
que são correntes de convecção, como elas se movimentam e qual o seu poder de influenciar e 
transformar a litosfera. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2) Explique a Teoria da Tectônica de Placas (com ênfase nas evidências científicas que a 
comprovam). Relacione tal teoria com a Teoria da Deriva Continental de Alfred Wegener. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3) A Islândia é uma ilha cortada por duas grandes placas tectônicas: A norte-americana e a 
euroasiática. Explique como esse fato foi fundamental para a formação da ilha, para a 
caracterização do seu relevo e para sua intensa atividade tectônica e vulcânica. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4) A Nova Zelândia, atualmente formada pela ilha norte e ilha sul, originalmente foi fruto da junção de 
4 grandes ilhas. Explique como esse processo ocorreu, que tipo de contato de placas existe nesta 
localização e que grandes formas de relevo foram criadas a partir desse processo. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
5)  Na parte final do documentário são retratados outros importantes processos relacionados às 
forças internas da terra que foram determinantes para a existência do planeta tal como conhecemos 
hoje. Os vulcões foram importantes para o surgimento dos primeiros seres vivos e ainda para dar fim 
de uma Era do Gelo, há 700 milhões de anos. A função de regulação da temperatura da Terra se 
relaciona a existência de vulcões de subducção, como o Etna (Itália), fruto da convergência entre a 



placa africana com a europeia, mas também com a existência de carbono preso no fundo dos 
oceanos, a partir dos plânctons mortos presos na crosta oceânica. Explique o processo de 
subducção, de formação de vulcões de subducção, e a sua associação com a função 
reguladora do clima que suas erupções podem causar. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Queridos alunos, agora temos um e-mail para contato, dúvidas, abraços virtuais ou só para matar as 
saudades: cp2materialgeografia@gmail.com  
 
Não esqueçam  de dizer o nome e a turma no assunto do e-mail, para melhor identificação. 
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