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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [D] 
 
Nos limites entre as placas tectônicas ocorrem fenômenos geológicos como: terremotos de média e alta magnitude, 
tsunamis, vulcanismo ativo, dobramentos modernos da Era Cenozoica Período Terciário, fossas oceânicas e cadeias 
mesoceânicas.   
 
Resposta da questão 2: 
 [A] 
 
Como mencionado corretamente na alternativa [A], o vulcanismo ocorre em razão da alta pressão e alta temperatura 
do magma que se movimenta por meio de correntes convectivas ascendendo à superfície nas áreas das bordas das 
placas, região de instabilidade tectônica. Estão incorretas as alternativas: [B], porque os falhamentos são 
determinantes para a ocorrência de tremores; [C], porque o Círculo de Fogo localiza-se na borda do Pacífico e não 
no interior da Ásia; [D], porque os vulcões estão na borda das placas; [E], porque o movimento das placas ocorre em 
razão do movimento do magma. 
Observação: A Itália não pertence ao Círculo de Fogo, embora o enunciado faça referência a ela.   
 
Resposta da questão 3: 
 [A] 
 
Como mencionado corretamente na alternativa [A], como o Brasil está no meio da placa Sul-Americana, o caso de 
Montes Claros exemplifica os tremores intraplacas, sismos que ocorrem na superfície como resultado de 
acomodações de falhas geológicas. Estão incorretas as alternativas: [B] e [C], porque o tremor em Montes Claros é 
intraplaca e não ocorre em razão do choque das placas tectônicas; [D], porque além de não ser um tremor causado 
pelo choque das placas, o sentido da Sul-Americana e da de Nazca é convergente; [E], porque além de não ser um 
tremor causado pelo choque das placas, o sentido da Sul-Americana e da Africana é divergente.   
 
Resposta da questão 4: 
 [C] 
 
Como mencionado corretamente na alternativa [C], a tabela indica os efeitos dos terremotos, fenômeno definido 
como a propagação de ondas sísmicas, cujos efeitos devastadores são maiores em países com limitadas 
infraestrutura. Estão incorretas as alternativas: [A], porque o número de vítimas é proporcional à infraestrutura dos 
países para responder aos efeitos dos tremores; [B], porque dos países listados, somente Japão e Indonésia se 
situam no Círculo de Fogo do Pacífico; [D], porque o impacto dos tremores se espalha para áreas distantes do 
epicentro; [E], porque o elevado número de mortes resulta da magnitude dos tremores associado à ausência ou 
limitação da infraestrutura para responder aos terremotos.   
 
Resposta da questão 5: 
 [B] 
 
A representação do globo sugere a Pangeia, grande continente existente na Era Paleozoica e que depois foi 
fragmentado conforme da Teoria da Deriva Continental elaborada inicialmente por Alfred Wegener no início do século 
20. Posteriormente, a deriva continental foi comprovada quando de compreendeu a movimentação das placas 
tectônicas.   
 
Resposta da questão 6: 
 [B] 
 
As rochas sedimentares [I] são formadas a partir da deposição e compactação de partículas minerais e matéria 
orgânica. As rochas magmáticas ou ígneas [II] são resultado da solidificação do magma. As rochas metamórficas [III] 
resultam da transformação química e física de outras rochas em decorrência do aumento de temperatura e pressão.   
 
Resposta da questão 7: 
 [A] 
 



Quando ocorre convergência entre placas tectônicas, uma placa verga-se em direção ao manto superior 
(astenosfera), um fenômeno denominado de subducção. Assim, a placa é destruída, uma vez que, se dissolve em 
decorrência das elevadas temperaturas.   
 
Resposta da questão 8: 
 [C] 
 
A falha de San Andreas está localizada na Califórnia, Estados Unidos, e encontra-se numa área onde o limite entre 
as placas tectônicas é transformante ou conservativo. Isto é, as placas se movimentam paralelas em sentido oposto.    
 
Resposta da questão 9: 
 [B] 
 
Como mencionado corretamente na alternativa [B], os recursos minerais associados aos escudos cristalinos são os 
minérios metálicos e, portanto, ouro, cobre, zinco e chumbo. Estão incorretas as alternativas seguintes porque 
mencionam recursos minerais energéticos originados em bacias sedimentares tais como em: [A], o granito; [C], o 
carvão mineral e xisto betuminoso; [D], o calcário e o carvão mineral; [E], o xisto e o carvão mineral.   
 
Resposta da questão 10: 
 [B] 
 
[V] A crosta ou litosfera, camada mais externa da Terra, divide-se em Sial e Sima, constituídas respectivamente por 

rochas a base de silício e alumínio e, silício e magnésio, exemplo de como a composição da crosta continental e 
oceânica são distintas. 

[F] A Placa Pacífica caracteriza-se por apresentar limite convergente e não divergente como afirma a alternativa. 
[V] A crosta oceânica reveste-se de rochas sedimentares em razão de ser uma área rebaixada onde constantemente 

ocorre a deposição de detritos retirados de outras rochas. 
[V] No processo de subducção, a placa mais antiga e mais densa mergulha no manto.   
 
Resposta da questão 11: 
 [D] 
 
[I] CORRETA – A orogenia de dobramento resulta na formação de ondulações da crosta identificadas como grandes 

cadeias montanhosas. 
[II] CORRETA – A orogenia de falhamento ocorre quando a crosta é submetida a um esforço de grande intensidade 

no sentido vertical ou inclinado e, por se constituir por rochas rígidas, quebram-se em vez de formar dobras. 
[III] CORRETA – Diastrofismo ou tectonismo é o movimento lento das placas tectônicas alterando a feição geológica. 
[IV] INCORRETA – Dobramentos resultam de pressões horizontais em rochas com grande plasticidade.   
 
Resposta da questão 12: 
 [A] 
 
Como mencionado corretamente nas afirmativas [I], [II] e [III], a Dorsal Atlântica é o indicativo da borda divergente 
entre as placas tectônicas africana e sul-americana onde, evidencias como fósseis, espécies animais e vegetais e a 
idade das rochas indicam que se constituíam em uma única massa emersa, atestando a teoria da Deriva Continental 
de Alfred Wegener. A afirmativa [IV] está incorreta porque as placas mencionadas são divergentes e não 
convergentes.   
 
Resposta da questão 13: 
 [C] 
 
[I] CORRETA. Terremotos são propagações de ondas sísmicas cuja energia é gerada pelos movimentos tectônicos 

nas bordas das placas, área onde se dá a localização do Chile. 
[II] CORRETA. A movimentação do assoalho oceânico desloca grande quantidade de água gerando tsunamis que 

pode vir a atravessar o Pacífico atingindo a Ásia (identificada como Pacífico Leste). 
[III] INCORRETA. A placa do Pacífico e a Sul-americana encontram-se em convergência.   
 
Resposta da questão 14: 
 [D]  
 
Como mencionado corretamente na alternativa [D], a Dorsal Mesoatlântica é a fratura encontrada longitudinalmente 
na Bacia do Atlântico e, portanto, sua origem está associada à formação do Atlântico com a separação da África e da 
América do Sul. Estão incorretas as alternativas: [A], porque embora a separação da Pangeia tenha se iniciado no 
Permiano, a formação da Dorsal ocorreu no Cretáceo; [B], porque embora tenha ocorrido a formação de fraturas no 



Triássico, a formação da Dorsal está associada ao Cretáceo;  [C], porque não ocorreu movimento da Europa no 
Jurássico; [E], porque a dorsal é uma área divergente e não convergente.   
 
Resposta da questão 15: 
 [C] 
 
Como mencionado corretamente na alternativa [C], o alto nível de endemismo da Austrália resulta do isolamento do 
continente no processo de separação da Pangeia. Estão incorretas as alternativas: [A], porque a fauna marinha da 
Antártida não é homogênea; [B], porque os maremotos ocorrem próximo às bordas das placas e, portanto, não são 
desconcentrados; [D], porque o limite entre as placas de Nazca e Pacífica é divergente e, portanto, não registra 
subducção; [E], porque a Cordilheira Meso-Atlântica, situada entre a América do Sul e África não tem formação 
recente.   
 
Resposta da questão 16: 
 [C] 
 
O texto indica a formação de uma rocha cuja origem é a solidificação do magma e, portanto, como mencionado 
corretamente na alternativa [C], refere-se às rochas magmáticas ou ígneas e as diferenças de suas direções 
resultantes da alteração do campo magnético da Terra. Estão incorretas as alternativas: [A], [B] e [E], porque rochas 
metamórficas são rochas pré-existentes (magmáticas ou sedimentares) que alteram sua estrutura cristalina em razão 
de alta pressão e temperatura do magma sobre elas; [D], porque o fenômeno descrito não é o campo gravitacional.   
 
Resposta da questão 17: 
 [D] 
 
A Cordilheira dos Andes é um dobramento moderno da Era Cenozoica, Período Terciário. Sua formação decorre da 
convergência entre as placas de Nazca e da América do Sul onde ocorre o fenômeno de subducção. Isto é, a placa 
de Nazca se verga ao colidir com a América do Sul e mergulha na Astenosfera (Manto Superior).   
 
Resposta da questão 18: 
 [D] 
 
As camadas representadas na figura correspondem à: [1] Astenosfera; [2] Mesosfera ou manto; [3] Núcleo externo; 
[4] Núcleo interno. Portanto, como mencionado corretamente na alternativa [D], a camada indicada pelo número [2] 
corresponde ao manto.   
 
Resposta da questão 19: 
 [A] 
 
A geração do sismo (abalo sísmico) corresponde ao hipocentro (origem do tremor) que ocorreu em profundidade 
devido a uma ruptura (surgimento de uma falha) na estrutura geológica sedimentar após ser pressionada 
lateralmente.   
 
Resposta da questão 20: 
 [B] 
 
Conforme a teoria da tectônica de placas, nas zonas de divergência ocorre a separação entre as placas, pois o 
magma ascende até a superfície, se transforma em rocha magmática e causa o afastamento entre as placas. Nestas 
áreas forma-se uma cadeia montanhosa submarina (dorsal meso-oceânica), onde as rochas são mais jovens. 
Também se formam ilhas de origem vulcânica, a exemplo da Islândia no Atlântico. À medida que nos afastamos da 
cadeia, as rochas do assoalho oceânico são mais antigas.   
 
Resposta da questão 21: 
 [D] 
 
No Rio Grande do Sul e no Brasil em sua totalidade, não ocorrem dobramentos modernos formados da Era 
Cenozoica, Período Terciário. Os dobramentos no território brasileiro são antigos e muitos desgastados pelos 
processos erosivos.   
 
Resposta da questão 22: 
 [B]  
 
O Chile é vulnerável a terremotos de alta intensidade, uma vez que se localiza em uma zona de convergência entre 
as placas tectônicas de Nazca e da América do Sul. No Brasil, os terremotos são de baixa e média intensidade; a 
causa são falhas geológicas locais, a exemplo dos tremores no Rio Grande do Norte.   



 
Resposta da questão 23: 
 [C] 
 
Como mencionado corretamente na alternativa [C], as áreas representadas no mapa são áreas sedimentares 
cenozoicas (vale médio do Amazonas), sedimentares paleozoicas (alto curso do rio Paranaíba), e vulcânicas 
mesozoicas (Bacia do Paraná). Estão incorretas as alternativas: [A], porque não há correspondência entre as áreas e 
a composição de rochas metamórficas; [B], porque não há ocorrência de estruturas dobradas no país; [D], porque as 
áreas não correspondem às planícies; [E], porque as áreas não correspondem aos terrenos cristalinos.   
 
Resposta da questão 24: 
 [D] 
 
I. CORRETO. A intensidade dos efeitos do vulcanismo resulta dos eventos geológicos. 
II. CORRETO. O conhecimento científico e a tecnologia desenvolveram sistemas e mecanismos que permitem 

manter áreas de risco sob constante monitoração. 
III. CORRETO. Vulcões plinianos são os que apresentam grandes explosões em sua erupção, como foi o caso do 

Vesúvio. 
IV. INCORRETO. Terremotos, vulcões e tsunamis são processos resultantes do movimento das placas tectônicas.   
 
Resposta da questão 25: 
 [B] 
 
( F ) A teoria da Deriva Continental, desenvolvida por Alfred Wegener, foi a primeira teoria a versar sobre a 

fragmentação da crosta terrestre em placas que se movimentariam sobre o manto. 
( V ) As placas tectônicas se movimentam a uma média de 1 a 6 cm/ano. 
( V ) Os agentes endógenos ou internos, responsáveis pela criação de formas de relevo, estão associados às 

correntes convectivas do manto, resultando no movimento das placas litosféricas. 
( F ) O movimento de dobramento da crosta está associado às bordas convergentes das placas litosféricas.   
 
Resposta da questão 26: 
 [C] 
 
O Brasil localiza-se distante das áreas de contato entre as placas tectônicas, visto que está no centro da placa da 
América do Sul. Assim, os terremotos no país são de baixa e média intensidade. A causa são falhas geológicas 
locais tanto em bacias sedimentares quanto em escudos cristalinos. Destacam-se nos últimos anos, tremores em 
Minas Gerais (norte), Ceará e Rio Grande do Norte.   
 
Resposta da questão 27: 
 [C] 
 
O mapa destaca os dobramentos modernos (orogênese) formados a partir da Era Cenozoica, Período Terciário, em 
zonas de convergência entre placas tectônicas, a exemplo do choque entre as placas Indo-Australiana e Euro-
Asiática, que provocou formação do Himalaia.   
 
Resposta da questão 28: 
 [E] 
 
(4) CÁUCASO – É uma cadeia do período terciário cuja principal característica é o movimento separatista das antigas 

republicas da ex-URSS. 
(1) PIRINEUS – É uma cadeia do período terciário situada entre Espanha e França. 
(3) ALPES – É uma cadeia do período terciário situada na Suíça e Áustria, principal divisor de água da hidrografia 

europeia. 
(5) CÁRPATOS – É uma cadeia do período terciário situada no corredor dos antigos países socialistas europeus. 
(2) MONTES URAIS – É um maciço antigo que corta longitudinalmente a Rússia, definindo a fronteira entre o 
continente europeu e o asiático.   
 
Resposta da questão 29: 
 [D] 
 
Na hipótese da passagem da rocha Y (metamórfica) para Z (magmática ou ígnea), ocorrem os processos de fusão 
por aumento de temperatura (transformação em magma) e posterior resfriamento e solidificação.   
 
Resposta da questão 30: 
 [A] 



 
Os Escudos Cristalinos (Crátons) formaram-se no Eon Pré-Cambriano, sendo formados principalmente por rochas 
magmáticas intrusivas (granito) e metamórficas. As porções que se originaram na Era Proterozoica são muito ricas 
em minerais metálicos como ferro e manganês, é o caso de áreas de exploração mineral como Carajás (PA) e 
Quadrilátero Ferrífero (MG).   
 
Resposta da questão 31: 
 [D] 
 
O tsunami, ou maremoto, constitui uma onda gigante provocada por um terremoto submarino de alta intensidade e 
baixa profundidade, na maioria das vezes, originado numa zona de convergência (colisão ou choque) entre placas 
tectônicas. São exemplos: Japão (2011) e Indonésia (2004).   
 
Resposta da questão 32: 
 [D]  
 
1. INCORRETO. Agentes exógenos são processos modeladores da crosta terrestre, ou seja, erosão e, portanto, 

não são responsáveis por orogênese. 
2. INCORRETO. A figura representa uma dobra causada por tectonismo. O período devoniano caracterizou-se por 

intensa sedimentação continental intercalado por depósitos marinhos.  
3. INCORRETO. A figura representa uma dobra, resultado de movimentos orogenéticos ou horizontais, cuja ação é 

determinada pela convergência de placas tectônicas. 
CORRETO. A figura representa um relevo formado por movimentos orogenéticos ou dobramentos em rochas de 
maior plasticidade.   
 
Resposta da questão 33: 
 [A] 
 
A figura 1 representa a margem do Atlântico (plataforma continental sedimentar bem desenvolvida, talude e planície 
abissal ou assoalho oceânico, sendo semelhante à margem continental brasileira). A figura 2 é a margem do Pacífico 
cordilheriano (convergência entre as placas tectônicas causa a formação de uma fossa submarina e de uma 
cordilheira montanhosa no continente, a exemplo dos Andes). A figura 3 corresponde à margem do Pacífico insular 
(convergência entre placas tectônicas com formação de fossa submarina e arquipelago, a exemplo do Japão).   
 
Resposta da questão 34: 
 [A]  
 
Como mencionado corretamente na alternativa [A], a rocha sedimentar se forma a partir da cimentação dos 
sedimentos provenientes de rochas pré-existentes. Estão incorretas as alternativas: [B], porque a rochas ígnea ou 
magmática é formada pela solidificação do magma; [C], porque a rocha metamórfica é uma rocha pré-existente que 
submetida à alta pressão e temperatura altera sua estrutura; [D], porque rochas sedimentares e magmáticas 
originam-se de processos distintos.   
 
Resposta da questão 35: 

 [D] 
 
4. INCORRETA. Rochas ígneas intrusivas ou plutônicas formam-se a partir da solidificação do magma em 

subsuperfície. 
5. CORRETA. A crosta terrestre ou litosfera é formada por duas camadas denominadas SIAL e SIMA, compostas, 

respectivamente, por silício e alumínio, e silício e magnésio. 
6. CORRETA. Sal gema e gipsita são exemplos de rochas sedimentares cujo acúmulo de sedimento se dá em meio 

aquático. 
7. CORRETA. Rochas metamórficas são rochas pré-existentes de origem magmática ou sedimentar que, quando 

submetidas à elevada pressão e temperatura alteram sua estrutura interna, transformando-se em um segundo tipo 
de rocha. 

INCORRETA. Rochas ígneas e sedimentares apresentam estruturas diferentes e, portanto, diferentes graus de 
susceptibilidade ao processo erosivo.   
 
Resposta da questão 36: 

 [C] 
 
8. INCORRETO. Embora o manto seja representado pelo número 3 da figura e dividido em interno e externo, a 

camada mais próxima à superfície da Terra é a crosta, em que se encontra vida animal. 
9. INCORRETO. O número 1 representa o núcleo da Terra. 



10. CORRETO. A crosta, camada mais externa da Terra, possui uma espessura média de 30 a 80 km, e, 
portanto, a mais fina dentre as camadas. 

11. INCORRETO. O magma, ou lava, é o material que compõe a camada denominada manto, e o núcleo é a 
camada mais interna, sendo representados, respectivamente, pelos números 3 e 1. 

INCORRETO. A crosta terrestre está representada pelo número 2.   
 
Resposta da questão 37: 

 [A]  

A falha de Santo André se caracteriza como uma borda de placa transformante, ou seja, a placa norte-americana 
desliza em sentido contrário à placa do pacífico, resultando em tremores relativamente constantes, o que é citado 
corretamente na alternativa [A]. Estão incorretas as alternativas: [B], pois a falha de Santo André não é uma área de 
subducção como sugere a alternativa ao mencionar o rebaixamento, além de não ser Nazca a placa envolvida no 
processo; [C], pois meteorização (ou intemperismo) é o processo de desagregação das rochas; [D], pois corrosão é o 
processo de decomposição química das rochas; [E], pois ravinamento é um processo de erosão hídrica.   
 
Resposta da questão 38: 
 [B] 
 
O terremoto ocorrido no Chile em 2011 foi de alta intensidade na escala Richter. O fenômeno ocorreu devido à 
convergência (colisão) entre as placas tectônicas da América do Sul (borda ocidental ou oeste) e de Nazca (borda 
oriental ou leste). No continente, as placas convergentes levam a formação de um dobramento moderno (orogênese), 
a Cordilheira dos Andes.   
 
Resposta da questão 39: 
 [D] 
 
A movimentação de placas em limites transformantes (deslizam paralelamente em sentidos opostos) entre as placas 
do Caribe e Gonave levou a um terremoto de mais de 7° na escala Richter, provocando a perda de vidas humanas e 
graves danos à infraestrutura do Haiti.   
 
Resposta da questão 40: 
 [D] 
 
[I] CORRETA: Rochas metamórficas são rochas pré-existentes que sofreram alteração de sua estrutura em razão da 

elevação de temperatura e pressão. 
[II] CORRETA: Rochas sedimentares são formadas a partir do sedimento de outras rochas. 
[III] INCORRETA: A afirmativa cita a definição de rochas sedimentares. 
[IV] CORRETA: Rochas ígneas ou magmáticas são rochas formadas pelo resfriamento do magma.   
 


