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Os processos geológicos 
 
 Um dos conteúdos mais importantes de geografia física é o de geologia e geomorfologia. São eles que se 
preocupam em explicar os processos físicos pelos quais a Terra se formou e se transforma até hoje. Talvez uma das 
características mais interessantes da geografia enquanto ciência seja a sua capacidade de construir um olhar 
holístico1, onde a natureza e a sociedade existem de forma integrada. No entanto, por vezes precisamos olhar mais 
especificamente para os processos naturais, pois é esta a única forma de entender o funcionamento de uma 
natureza que nos impacta e sem a qual não podemos viver. 
 Por isso, tentaremos explicar os conteúdos específicos de geografia física, mas estabelecendo um esforço em 
perceber a interação deles com a dinâmica social. Nesse material nós vamos nos concentrar nos agentes endógenos 
de formação2, responsáveis pela construção do planeta Terra que habitamos. As placas tectônicas, os vulcões, os 
terremotos, as rochas, etc., constituem a estrutura da Terra e entender seu funcionamento e suas características é 
fundamental para um enorme conjunto de atividades econômicas, como veremos um pouco mais adiante. 
 Já no próximo material, estudaremos os agentes exógenos de transformação da Terra. Afinal, todas as 
formas que estão expostas na natureza sofrem com o desgaste da água, dos ventos, do sol e da ação antrópica3. 
Após os dois materiais, de geologia e de geomorfologia, espero que o conhecimento de geografia física se mostre 
para você em toda sua importância. O intuito é que você perceba que sem esses conhecimentos não saberemos 
reconhecer nossos erros e acertos em nossa relação com a natureza. Saber como o mundo funciona é fundamental 
para transformá-lo para melhor. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dica de documentário: 
Visita ao Inferno, disponível na plataforma Netflix. 
Documentário dirigido pelo premiado cineasta Werner Herzog 
vai muito além dos aspectos científicos e mergulha na relação 
que as sociedades estabelecem com os vulcões e nos mitos que 
elas criam para explicar sua existência e fúria. As imagens são 
espetaculares e permitem uma boa visualização da dinâmica 
interna da Terra. 
 
Trailer disponível no Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=6uMsFhxcMgw 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

1. Busca um entendimento integral dos fenômenos. 
2. São os agentes que atuam no interior da Terra, responsáveis pela criação da estrutura geológica e das formas de relevo. 
3. Tudo que é relativo à ação dos seres humanos. 

https://www.youtube.com/watch?v=6uMsFhxcMgw


A estrutura interna da Terra 
 
 Vocês já devem ter estudado anteriormente que os processos de formação da crosta terrestre, dos oceanos 
e do surgimento da vida ocorreram posteriormente à solidificação do magma. Isto quer dizer que durante muito 
tempo a Terra era um planeta extremamente quente, sem crosta, sem atmosfera e, portanto, inapropriado para o 
surgimento da vida. No entanto, ao longo do tempo geológico, a Terra foi passando por um processo de 
resfriamento que solidificou progressivamente o material magmático transformando-o em rochas. A partir daí e ao 
longo de bilhões de anos, a Terra foi se constituindo como um sistema complexo dotado de atmosfera e de 
hidrosfera. Para um melhor entendimento, estudaremos por partes começando pela estrutura interna da Terra. 
 Para nós interessa entender como esse processo de solidificação acabou por criar um planeta cujo interior 
está dividido em camadas, a saber: a crosta, o manto e o núcleo. Como vocês devem saber, tudo que existe é 
composto por um conjunto de elementos químicos que possuem diferentes densidades. Quando a Terra se formou, 
ocorreu um processo chamado diferenciação gravitacional que fez com que o material mais “pesado” mergulhasse 
para o núcleo e o material mais “leve” flutuasse em direção à superfície. Essa diferença de composição química criou 
as diferentes camadas da Terra. Vamos tentar entender um pouco melhor observando a imagem abaixo. Ela nos 
mostra quais são os principais elementos químicos que compõem o planeta Terra e a quantidade aproximada deles 
por camada. 

 
 
 Bem, já sabemos por enquanto que a Terra é dividida em diferentes camadas e que essa divisão ocorreu há 
bilhões de anos atrás pela ação da gravidade que levou para o núcleo da Terra os elementos mais densos e trouxe os 
menos densos para a superfície terrestre. Progressivamente, com o resfriamento, esses elementos mais externos se 
solidificaram e formaram minerais e rochas através de ligações químicas. O que nós chamamos de minerais é um 
conjunto de elementos químicos. Estes minerais, ao se agregarem com outros minerais, estabelecendo novas 
ligações entre si, formam as rochas. Vamos guardar essa informação porque retornaremos nela mais pra frente. 
 Voltando à estrutura da Terra, nos vem a pergunta: mas por que eu preciso saber disso tudo? Bem, porque 
basicamente os eventos geológicos que impactam nossa vida, como os terremotos e os vulcões, ocorrem a partir da 
movimentação e das trocas que acontecem entre essas camadas. Ah, mas no Brasil não tem vulcão e nem 
terremoto, você pode me dizer. Na realidade, o Brasil possui vulcões extintos que, embora não estejam mais em 
atividade, ainda fazem parte do conjunto do nosso relevo. Já sobre os terremotos, o Brasil possui sim e a gente vai 
ver isso um pouquinho mais pra frente. 
 De qualquer forma, o que eu preciso que vocês entendam é que não há engenharia, construção civil, 
mineração e exportação de minérios e nenhum conhecimento sobre o relevo, a erosão e o intemperismo que não 
tenha como base o mínimo de conhecimento de geologia. Cimento, areia e brita, todos elementos fundamentais 
para construir uma casa, nada mais são do que rochas. Onde e como construir ou como e que tipo de minério 



 
 

Como é possível conhecer as características 
do interior da Terra? 

 
Como você deve ter percebido pela 

descrição do texto, o interior da Terra é 
extremamente quente e de alta pressão. 
Logo, não existem ainda equipamentos 
possíveis que adentrem pelas camadas da 
Terra para sondar suas características e 
funcionamento. 

Por isso, são necessários outros 
métodos como o uso de sismógrafos e a 
análise do material expelido pelos vulcões. 

Sismógrafo é um equipamento que 
mede as ondas sísmicas liberadas quando 
ocorre um terremoto. Essas ondas se 
comportam de maneira diferente ao 
passarem por materiais sólidos, líquidos ou 
gasosos.  

Analisando o comportamento das 
ondas liberadas pelos terremotos foi 
possível perceber que o interior da Terra é 
composto por camadas com características 
diferentes entre si. 

 
 

extrair, possuem como base o conhecimento geológico de um território, questões que estão ligadas à economia e 
soberania de um país. Agora que você já sabe a importância desse tipo de estudo, vamos ver as características 
dessas camadas. 

O núcleo da Terra pode ser dividido em dois, o núcleo interno e o externo. O núcleo interno é composto 
basicamente por ferro e por um pouco de níquel. Apesar de apresentar temperaturas em torno de 6.000 °C, o núcleo 
é sólido. Isto ocorre porque a pressão exercida sobre este material é muito elevada, fazendo com que ele se 
solidifique. Nessa disputa entre a elevada temperatura que tenta fundir o ferro e a alta pressão que tende a 
solidifica-lo, quem vence é a pressão. Já o núcleo externo, este sim é líquido com a presença de altas temperaturas e 
de menor pressão que o núcleo interno. 

O manto também pode ser dividido em dois, o manto inferior e o superior. O manto é a camada mais 
extensa correspondendo a quase 70% de toda massa da Terra e tem como característica ser de sólido a pastoso. 
Quanto mais próximo da crosta, o manto superior tende a ser mais sólido, embora as rochas presentes ali possuam 
uma caraterística mais plástica e moldável pelas altas temperaturas que tendem a “amolecer” as rochas. Mas quanto 
mais nos aproximamos do manto inferior, mais pastoso vai ficando esse material.  

Já a crosta, essa camada mais superficial sobre a qual nós vivemos, é composta por material rochoso 
formado por elementos químicos mais “leves” que se solidificaram durante o processo de esfriamento da Terra. Essa 
crosta é dividida em dois tipos: a crosta continental, essa parte visível que são os continentes, e a parte oceânica, 
aquela que constitui o fundo dos mares. 

A crosta terrestre e o manto superior, que é esse sólido moldável, formam juntos o que nós chamamos de 
litosfera (lito é rocha em latim, ou seja, esfera rochosa). Logo abaixo dessa litosfera existe uma camada chamada 
astenosfera com temperaturas bastante elevadas e composta por um magma pastoso. O material expelido por um 
vulcão em erupção é o magma presente na astenosfera, mas a característica mais importante dessa pequena 
camada entre a litosfera e o manto inferior é que ela é responsável pela movimentação das placas tectônicas. 
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A teoria da Tectônica de Placas e a Deriva Continental 
 
 Agora que já sabemos que a Terra é dividida em camadas, vamos concentrar especial atenção a essa parte 
chamada litosfera. É nela que nós vivemos e onde acontecem os fenômenos da natureza com os quais interagimos o 
tempo inteiro. 
 Uma das principais características da litosfera é que ela não é lisa e inteira como a casca de uma fruta. Na 
verdade, a litosfera parece um quebra-cabeças onde as diferentes peças estão encaixadas lado a lado, ou seja, essa 
camada da Terra é quebrada, fraturada. Observe na imagem abaixo cada uma das placas e como elas se encaixam 
umas na outras. 
 

 
 
 Há muitos séculos já existia uma teoria que postulava que os continentes estiveram todos unidos em um 
passado distante. Essa teoria foi pensada a partir da observação do encaixe dos continentes, por exemplo da África 
com a América do Sul e com a América do Norte, da existência de fósseis de animais terrestres encontrados em 
continentes atualmente separados por um oceano e também pela idade e tipos de rochas que ainda se encontram 
no extremo da América do Sul, da África e da Austrália mostrando que essas áreas já formaram um único bloco 
rochoso no passado. A única possibilidade explicativa era de que todos esses continentes formavam um grande 
bloco há milhões de anos atrás. Mas como foi possível que esse bloco, chamado de Pangeia, tivesse se separado? 

A resposta começou a ser construída apenas no início do século XX, quando um cientista chamado Alfred 
Wegener criou a teoria da Deriva Continental. Ele dizia que a litosfera era fragmentada em grandes blocos e que 
estes se afastavam e se encontravam por deriva. O problema é que Wegener não conseguia explicar qual era a força 
que permita que blocos tão rígidos e pesados de rochas se movimentassem, fazendo com que sua teoria ficasse 
desacreditada por algumas décadas. 

Mas ao final dos anos 60, depois de décadas de estudos e muito empenho científico, a teoria da Tectônica de 
Placas foi estabelecida e a deriva dos continentes explicada. O que ocorre é que no manto, na parte da astenosfera, 
aquela mais pastosa e bastante quente, ocorre um movimento chamado de corrente de convecção. Você 
certamente já estudou os movimentos convectivos em física, química e geografia. A convecção é a transferência de 
calor que faz um fluido se movimentar. Por exemplo, quando colocamos uma panela com água no fogão a primeira 
parte a se aquecer será a que está embaixo da panela, portanto, mais próxima da fonte de calor. Essa água ao se 
aquecer tende a subir enquanto a água mais fria que estava em cima tende a descer. Isso produzirá um movimento 
contínuo. Não é isso que também acontece com a atmosfera quando o ar circula dos trópicos ao equador como 
vimos na apostila anterior? O ar quente tende a subir se direcionando aos trópicos onde esfria, desce e retorna ao 
equador produzindo um movimento ininterrupto. 

É exatamente isto que ocorre com o magma no manto. Ele tem como fonte de calor o núcleo, a camada mais 
quente da Terra, o que faz com que o magma da astenosfera se aqueça e suba. Ao se afastar da fonte de energia, ele 



perde calor e ao “esfriar” ele desce de novo em direção às camadas mais quentes, produzindo assim um movimento 
circular perpétuo. Observe a imagem abaixo onde vemos a convecção da água e do manto. 

O que a imagem nos mostra é 
que as correntes de convecção são 
fortes o suficiente para, ao se 
moverem, arrastarem a litosfera junto 
com elas. No caso da imagem ao lado, 
nós podemos ver duas correntes de 
convecção arrastando duas placas 
diferentes: uma é levada para a direita 
e outra é levada para a esquerda. 

Essas placas estão se 
separando, estão divergindo e esse é 
um dos três movimentos que as placas 
tectônicas são capazes de fazer. 

Esse movimento chamado de 
divergente é muito comum na parte 
oceânica da litosfera. Se você retornar 

ao mapa das placas tectônicas, vai ver que existem setas indicando o movimento delas. Vamos usar o exemplo da 
placa sul americana e da placa africana para melhor entendimento. 

Um dos lugares onde a litosfera está 
quebrada é justamente no meio do oceano 
atlântico, entre Brasil e África. Essas placas, 
sendo divergentes, se separam abrindo um 
verdadeiro espaço. O que acontece quando 
este espaço é aberto? A água do mar cai 
nessa abertura? 

Como a pressão no interior da Terra é 
muito grande, quando se abre um espaço na 
crosta oceânica, imediatamente o magma flui 
pra superfície e entra em contato com a água 
fria. Assim, o magma se resfriará formando as 
rochas. Se você considerar que isso acontece 
ao longo de milhões de anos, a tendência é 
que se forme um conjunto de montanhas no 
fundo do oceano (imagem A), expandido a 
crosta oceânica (imagem B), ou seja, se 

usarmos o exemplo do oceano atlântico, ele está ficando cada vez mais largo com o passar do tempo, as placas 
oceânicas de ambos os lados estão ficando maiores. Observe a imagem abaixo, ela é bem explicativa desse processo. 
Essa separação também pode acontecer entre duas placas continentais formando um grande falhamento, um 
grande vale chamado de Rifte. Você verá mais à frente o desenho de um rifte. 

 

 
 

  
Imagem A            Imagem B 



Outro movimento realizado pelas placas tectônicas é o convergente. Ele ocorre quando duas placas fazem 
um movimento de encontro que produz um choque. Quando esse choque acontece, a placa mais “pesada”, mais 
densa, entrará por baixo da placa menos densa voltando assim para a astenosfera e virando magma. A principal 
consequência dessa convergência é a formação de grandes cadeias de montanhas, visto que enquanto uma placa 
submerge a outra é enrugada, dobrada e soerguida. 

 
 Observe na imagem ao 
lado como as rochas ficam ao 
serem dobradas. Essa dobra 
ocorre pela enorme pressão 
oriunda do encontro entre duas 
placas. Temos dois exemplos de 
montanhas, dentre outros, que 
se formaram e ainda se formam 
por esse choque de placas: a 
cordilheira dos Andes, na 
América do Sul e a cordilheira 
do Himalaia, na Ásia. 
Chamamos esse movimento 
que cria grandes cordilheiras de 
movimento orogenético, ou 
simplesmente orogênese. 

Dessa colisão decorrem 
também terremotos e 
vulcanismo. Se a colisão ocorrer 

entre duas placas oceânicas, teremos a formação de grandes fossas marinhas, sendo a Fossa das Marianas, 
localizada no Pacífico, a mais profunda contando com 11 km. Vale lembrar que quando uma placa oceânica converge 
com uma placa continental, é sempre a oceânica que submerge para baixo, visto que as placas oceânicas são mais 
densas e pesadas que as continentais. Observe a imagem abaixo. 
 
 

 
 
 

Encontro de uma placa oceânica que 

submerge com uma placa continental que 

dobra formando uma cordilheira. 

Encontro entre duas placas continentais, 

onde as duas dobram e nenhuma 

submerge. Também forma uma 

cordilheira. 



O terceiro tipo de movimento é chamado de transformante (às vezes também chamado de conservativo) e 
ocorre quando duas placas deslizam horizontalmente, uma ao lado da outra. Enquanto os dois outros movimentos 
criam crosta (como é o caso do aumento do fundo oceânico quando as placas divergem) ou destroem crosta (como é 
o caso quando uma placa submerge para baixo da outra quando elas convergem), o movimento transformante é 
responsável por criar falhas e fraturas, é como se a crosta ficasse enrugada por esse movimento. Geralmente, fortes 
terremotos derivam das áreas transformantes, como é o caso da falha de San Andrés, na Califórnia. Veja a imagem 
abaixo. 
 

 
 

 No desenho abaixo podemos visualizar o movimento lateral em sentidos opostos que as duas placas 
realizam. Exatamente na área de contato entre elas, a tensão acumulada costuma ser liberada na forma de 
terremotos. Nesse tipo de contato transformante, o vulcanismo não é uma característica, mas os terremotos 
costumam ser frequentes.  

 
 

 Nas próximas páginas, você verá uma sequência de esquemas que mostram cada um dos movimentos e que 
tipo de formas na superfície terrestre e no fundo dos oceanos eles são capazes de produzir. 



PLACAS CONVERGENTES 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
PLACAS DIVERGENTES 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLACAS TRANSFORMANTES 
 

 
 

 
 
Vulcões 
 
 Os processos geológicos que originam os vulcões e as rochas vulcânicas são conhecidos pelo termo 
vulcanismo. O interesse pelos vulcões, suas erupções e consequências sempre estiveram presentes entre os seres 
humanos desde a antiguidade e muitos mitos foram criados na tentativa de explica-los.  
 Os pesquisadores modernos, utilizando a ciência em vez da mitologia, também obtêm dos vulcões as 
evidências de que existem altas temperaturas no interior da Terra. As medições de temperaturas em rochas mais 
profundas, cerca de 10 km, mostram que a Terra fica progressivamente mais quente quanto maior a profundidade. 

Atualmente os geólogos 
acreditam que, a 
profundidades de 100 km 
ou mais, já na astenosfera, 
as temperaturas cheguem, 
no mínimo, a 1.300°C, o 
que é suficientemente 
quente para as rochas 
começarem a fundir-se. 
Por essa razão, a 
astenosfera é considerada 
uma das principais fontes 
de magma que, ao chegar 
à superfície, será chamada 
de lava. Observe ao lado a 
estrutura interna de um 
vulcão. 
  



O sistema vulcânico, no entanto, não ocorre em qualquer lugar. Ele está associado às áreas onde existe o 
contato divergente ou convergente das placas tectônicas. No caso das áreas divergentes, onde há separação de 
placas, tanto nos oceanos, onde se formam as dorsais quanto no continente onde temos os riftes, o mais comum é 
que haja um fluxo de lava basáltica (existem outros tipos de lava, mas a basáltica é a mais comum) que escorre pelo 
fundo do oceano ou pelos vulcões na superfície. No caso de um fluxo de lava que escorre, não temos um vulcão 
explosivo, aquele tipo que geralmente se vê em filmes. 
 Nesse tipo de situação, os vulcões vão sendo preenchidos pelo magma até que ele chegue à borda e 
extravase para fora como se fosse um rio de lava. Enquanto são lavas, o magma parece um rio vermelho 
incandescente descendo pela encosta do vulcão. Mas quando se esfria, ele vira rocha preta ou cinza escuro. A 
imagem abaixo é bastante ilustrativa. 

 
 
 Enquanto a lava da foto acima resfriará lentamente em contato com a atmosfera, no fundo do oceano o 
processo é um pouco mais rápido. Isto porque a lava entra em contato com a água fria do mar fazendo com que haja 
um rápido esfriamento externo, embora por dentro a lava continue fluida e incandescente. Talvez seja um pouco 
difícil visualizar esse processo, então acredito que valha a pena assistir o seguinte vídeo onde se vê claramente o que 
ocorre com a lava no fundo do mar. https://www.youtube.com/watch?v=DdIUuUY0L9c 

 Perceba após assistir ao vídeo 
que o resfriamento no fundo do oceano 
produz rochas arredondadas. São as 
chamadas lavas almofadadas que, após 
o total resfriamento, terão a forma das 
rochas que estão na imagem ao lado.  
 No caso dos derrames de lava no 
fundo do oceano, também podemos 
perceber que nem toda atividade 
vulcânica ocorre a partir de um vulcão 
cônico, certamente a primeira imagem 
que vem à cabeça quando falamos a 
palavra vulcão. Muitas vezes o magma 
extravasa por uma rachadura na crosta, 
tanto no fundo do oceano quanto no 
continente. 

https://www.youtube.com/watch?v=DdIUuUY0L9c


 Nas áreas de convergência encontramos vulcões sem explosão como também os vulcões explosivos. Nessas 
áreas de encontro de placas, quando há formação de cordilheiras, é comum que ali se encontrem também vulcões 
em atividade, como é o caso dos Andes na América do Sul. Quando a convergência é oceânica, as cordilheiras se 
formam no fundo do mar e a cada erupção as montanhas ficam mais altas. Você certamente sabe do que eu estou 
falando porque essas cordilheiras submarinas, muitas vezes, têm o seu topo exposto. É o que chamamos de ilha 
vulcânica. 

O Japão, país que na verdade é um arquipélago, é um excelente exemplo de ilha vulcânica. Quando olhamos 
o Japão no mapa, estamos vendo na realidade o cume de um grande relevo submarino formado ao longo de milhões 
de anos de erupções vulcânicas. No ano de 2013, inclusive, mais um topo dessa cadeia de montanhas apareceu e 
continua se expandindo através de sucessivas erupções vulcânicas. Na primeira foto, você verá a ilha quando ela 
surgiu no final de 2013 e na segunda foto você verá a ilha em 2015 após sucessivos processos de erupção. 
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     2015 
Nesse link https://www.youtube.com/watch?v=NBToqPofrt0 você pode assistir imagens aéreas de quando a ilha 
surgiu em 2013. Nesse link https://www.youtube.com/watch?v=XRYa1wGXgog você pode ver a ilha já em 2015. 

O que faz um vulcão ser 

explosivo? 

O magma não é 
apenas um composto de 
rocha derretida, ele 
também pode carregar 
consigo gases e água em 
estado de vapor. 

Imagine o que 
acontece com uma garrafa 
de refrigerante que foi 
chacoalhada. Quando 
aberta, a pressão extravasa 
jogando refrigerante para 
todo lado. 

Agora imagine a 
cratera de um vulcão cheia 
de rochas solidificadas que 
estão impedindo a 
passagem da lava, assim 
como a tampa do 
refrigerante. 

Quando o magma 
chega próximo à superfície 
e a pressão cai, os gases 
podem ser liberados 
explosivamente, lançando 
lava e rochas de diferentes 
tamanhos a quilômetros de 
distância. 

Já se observou 
blocos rochosos do 
tamanho de uma casa 
arremessados a 10 km de 
distância do vulcão. 

https://www.youtube.com/watch?v=NBToqPofrt0
https://www.youtube.com/watch?v=XRYa1wGXgog


 As atividades vulcânicas são tão intensas nas áreas de fraturas convergente e divergente das placas 
tectônicas, especialmente no oceano pacífico, que este lugar foi denominado de círculo de fogo do Pacífico, graças 
ao seu formato de arco. No mapa abaixo, podemos visualizar a localização dos vulcões representados por pontos 
vermelhos. Observe o arco no Pacífico, da Austrália ao leste da Rússia, seguindo para a América do Norte e descendo 
até a América do Sul. 
 

 
 
 Bem, mas há uma grande exceção nisso tudo. Se eu te dissesse que é possível haver vulcões em área onde a 
crosta terrestre não está fraturada? Onde não há nenhum limite de placa convergente, divergente ou 
transformante? É possível sim, mas eles são mais raros e só ocorrem em áreas chamadas de hotspots. Retorne seu 
olhar ao mapa acima e localize a ilha do Havaí no meio do oceano Pacífico. Ela não está identificada pelo seu nome, 
mas sim pelo seu vulcão mais famoso, o Kilauea. 
 Primeiro, cabe dizer que ainda não existe uma teoria consolidada sobre como os hotspots se formam, mas o 
que já foi possível observar é que existem pontos quentes que se encontram em posições fixas no manto terrestre. A 
hipótese é de que nesses pontos quentes as rochas entram em fusão, transformam-se em magma e penetram na 
litosfera até irromper na superfície, formando então um vulcão. Mas como nós sabemos que esses pontos são fixos? 
 Esse vulcão formado em cima de um hotspot fica inativo à medida que a placa continua seu movimento. 
Quando a placa está fazendo seu movimento de deriva e chega em cima do hotspot, ali o magma pode extravasar e 
formar uma ilha vulcânica, mas à medida que a placa continua sua deriva, aquele vulcão sai da direção do hotspot e, 
portanto, não haverá mais magma para alimentá-lo. Dessa forma, conseguimos inclusive observar em qual sentido 
uma placa está se deslocando. Vamos observar a imagem abaixo para ficar mais claro. 

 
Observe que o vulcão 1 foi 

o primeiro a ser formado quando, 
há milhares de anos atrás, aquele 
ponto passou pelo hotspot. No 
entanto, a placa continuou se 
movimentando da direita para a 
esquerda, formando outros 
vulcões. Do 1 ao 4, todos estão 
inativos porque já se afastaram do 
hotspot. Agora é o vulcão 5 que se 
formou e continua ativo por ainda 
estar sobre o ponto quente. No 
futuro, ele estará inativo também. 

1 2 3 4 5 



Logo abaixo você verá uma imagem de satélite da sequência montanhosa formada pelo hotspot do Havaí. 
Perceba que a placa deriva no sentido diagonal mostrado pela seta, do sudeste para o noroeste. As montanhas no 
canto noroeste (superior esquerdo) não possuem atividade vulcânica. Mas as montanhas no canto sudeste (inferior 
direito) ainda contam com atividade vulcânica. São as ilhas que formam o arquipélago do Havaí e que atualmente se 
encontram acima do hotspot. 

 
Cerca de 5% 

dos vulcões existentes 
são intraplaca, ou seja, 
estão localizados em 
hotspot. Outros 85 % 
dos vulcões estão em 
limites convergentes 
de placas e os outros 
15% em limites 
divergentes. 

Mas nem só de 
catástrofes vivem os 
vulcões. As áreas 
próximas aos vulcões, 
ou que no passado 
geológico foram 
atingidas por erupções 
vulcânicas, possuem 
terra fértil para o 
cultivo agrícola graças 
aos minerais presentes 
nas rochas magmáticas 
que formam os solos. É 

bastante comum vermos áreas agrícolas nas bases de vulcões. Além das rochas, muitos vulcões têm como 
característica expelir gases e cinzas que também fornecem nutrientes aos solos. 

Outra característica positiva é que foram as atividades vulcânicas que ocorreram há mais de 4 bilhões de 
anos atrás que expeliram os gases que formaram a atmosfera, bem como expeliram o vapor que se condensou 
formando a hidrosfera. Sem vulcanismo, não haveria nem atmosfera e nem água. A vida na Terra sequer existiria. 
 
Terremotos 
 
 Assim como os vulcões, os terremotos também estão associados à dinâmica da tectônica de placas, embora 
nem sempre eles ocorram em áreas de contato entre elas. Por isso, vamos falar aqui sobre terremotos que ocorrem 
tanto em áreas de contato quanto em áreas intraplaca, como é o caso do Brasil. Começaremos pela definição do 
termo. 
 Terremoto nada mais é do que um movimento brusco e repentino que ocorre nos blocos rochosos da 
litosfera em áreas onde existam falhamentos, ou seja, em áreas onde haja uma fratura, onde os blocos rochosos 
estejam quebrados, como é o caso, por exemplo, das áreas onde as placas tectônicas estão partidas. Ele ocorre 
porque a movimentação das placas deforma e comprime as rochas nas áreas de contato o tempo inteiro. 

Imagine uma força extremamente poderosa capaz de dobrar e deformar blocos rochosos que tem 
quilômetros de extensão. Conforme esses blocos vão sendo deformados, as rochas sofrem um processo de tensão 
muito grande que vai se acumulando às vezes por décadas, séculos ou milênios. Isto ocorre até o momento em que 
as rochas não conseguem mais resistir, a falha se rompe e toda energia acumulada na tensão das rochas se propaga 
por quilômetros de extensão. 

Como você pode perceber, existe um ponto na litosfera, chamado de hipocentro ou foco, onde essa tensão 
se acumula e a partir da qual ela se propaga. Já o epicentro é o ponto geográfico localizado na superfície terrestre 
imediatamente acima do foco. Dependendo da magnitude do terremoto, as rochas são fraturadas apenas no interior 
da litosfera, onde está o foco do abalo sísmico (sismo e abalo sísmico são sinônimos de terremoto) e na superfície 
terrestre sentimos apenas o tremor, mas não vemos rachaduras no chão. No entanto, se o terremoto for de elevada 
magnitude, mesmo a superfície terrestre pode rachar. Vejamos algumas imagens que ilustram o que foi descrito até 
aqui. 



 Na imagem ao lado conseguimos 
observar a linha de falha onde um bloco de 
rochas tende a descer e o outro a subir. É esse 
atrito que força, comprime e deforma as 
rochas até o ponto onde elas se rompem no 
foco ou hipocentro. 
 Segundo o Serviço Geológico dos 
Estados Unidos, terremotos de alta 
magnitude ocorrem em média 17 vezes ao 
ano. O que se pode perceber é que quanto 
mais forte um terremoto, menor o número de 
vezes em que ele ocorre. Mesmo assim esse 
número parece alto, especialmente porque 
dificilmente vemos tantas notícias todo ano 
sobre terremotos catastróficos. 

 Isso ocorre porque muitas vezes os terremotos acontecem em profundidades de mais de 100 km dentro da 
litosfera e sua energia se dissipa antes mesmo de chegar à superfície. Já os pequenos tremores são extremamente 
comuns e fazem parte da rotina de vida em muitas cidades do mundo. Na imagem abaixo podemos visualizar as 
consequências de um terremoto que ocorreu no Equador em abril de 2016, classificado como 7.8 graus na escala 
Richter. 
 

 
 
 O que percebemos até agora é que os danos provocados por um terremoto dependem da combinação entre 
a profundidade em que ele ocorre e a sua magnitude – mais abaixo veremos a tabela que mensura os abalos 
sísmicos. Contudo, ainda falta incluir outra variável nesse cálculo, qual seja, o nível de desenvolvimento tecnológico 
de um país. Vamos comparar dois terremotos muito semelhantes, mas ocorridos em diferentes países para que você 
possa entender melhor. 
 Em janeiro de 2010, o Haiti, país localizado na América Central, passou por uma de suas piores catástrofes 
naturais. Um terremoto de magnitude 7, cujo foco ocorreu a 10 km de profundidade, atingiu 3 milhões de pessoas, 
matando em torno de 200 mil. Apesar de toda ajuda internacional, com destaque para o Brasil que enviou tropas em 
missões de ajuda humanitária da ONU ao país, até hoje o Haiti não se recuperou totalmente. 
 Já em março de 2011, a costa do Japão foi atingida por um terremoto de magnitude 9, cujo foco ocorreu a 
24 km de profundidade. Este terremoto provocou um tsunami que matou mais de 18 mil pessoas e deslocou outras 
123 mil. 



 Agora compare os dados sobre estas duas catástrofes. Por que o Haiti, mesmo com um terremoto de menor 
magnitude, sofreu danos materiais e perdeu vidas em maior quantidade do que o Japão que ainda foi atingido por 
um tsunami? Embora os tremores sejam semelhantes, os níveis de desenvolvimento econômico e tecnológicos 
destas duas nações são bastante discrepantes. Enquanto o Haiti é um país considerado periférico e pobre, o Japão, 
pelo contrário, está no topo das listas de desenvolvimento social e econômico. 
 Isto acaba se refletindo em uma maior capacidade do Japão, ou de qualquer outra nação rica, em 
desenvolver tecnologias que sejam capazes de amortizar os danos causados pelos tremores de terra, bem como 
amplia a sua capacidade de recuperação e reconstrução após a destruição provocada por um terremoto ou tsunami. 
Na verdade, de uma forma geral, grupos em situação de vulnerabilidade socioeconômica estão mais expostos às 
catástrofes naturais, tanto por habitarem em áreas de risco que são consideradas mais baratas e de menor 
interesse, como pela dificuldade de se recuperarem dos danos provocados pelas catástrofes. 

 
 Já que citamos a ocorrência 
do tsunami, vamos aproveitar para 
explica-lo. O tsunami nada mais é que 
uma movimentação de grande 
volume de água que ocorre no 
oceano e, quando se direciona ao 
continente, pode provocar destruição 
e mortes. 
 São muitas as causas de um 
tsunami: uma erupção vulcânica 
explosiva, grandes deslizamentos de 
terra, a queda de um meteoro, etc. 
No entanto, a causa mais comum de 
um tsunami é o terremoto que pode 
ocorrer nas áreas de fratura entre 
placas no fundo do oceano.  
 

  
  

 
Geralmente, é 

nos limites convergentes 
de placas tectônicas no 
assoalho oceânico que 
ocorrem os terremotos 
que podem gerar 
tsunamis. Isto acontece 
porque no choque entre 
placas é comum que haja 
o soerguimento de pelo 
menos uma delas. Ao ser 
soerguida, essa placa 
desloca a porção de água 
que está sobre ela, 
gerando assim, uma 
sequência de ondas de 
grande extensão com capacidade para viajar em uma velocidade de até 800 km/h. 

Bem, mas nem só em áreas de contato entre placas ocorrem abalos sísmicos. Existe um tipo de tremor de 
terra chamado de terremoto intraplaca. Estes são tremores que ocorrem em áreas de estabilidade tectônica, como 
é o caso do Brasil, por exemplo. O território brasileiro é parte da placa Sul Americana, estando localizado no meio 
dessa placa. Logo, não está próximo de nenhuma borda, mas mesmo assim, eventualmente sente abalos sísmicos. 
Mas como eles ocorrem? 

Muitas das áreas que hoje são estáveis, já podem ter sido no passado geológico áreas de fratura de placa 
tectônica. Este passado deixou como legado algumas zonas de fraqueza onde os blocos rochosos da litosfera 
eventualmente se movimentam em busca de uma melhor acomodação. Como todo movimento das rochas na 



litosfera gera tensão, quando as placas encontram essa posição mais acomodada, a tensão é liberada causando um 
terremoto. Embora na história da humanidade alguns desses sismos tenham sido de grande intensidade, eles são 
menos comuns e geralmente de menor magnitude. No histórico do Brasil, o terremoto de maior magnitude foi 
registrado em 1955 no Mato Grosso com 6.6 graus na escala Richter, sem registro de mortes. Abaixo vemos um 
mapa com a localização dos terremotos ocorridos no Brasil entre 1955 e 2012. 
 Outra possibilidade, é que um terremoto ocorrido em área de tectônica ativa pode ser sentido em áreas 
mais distantes, como foi o caso de um terremoto de 8.6 graus ocorrido na Bolívia em abril de 2018 e sentido em São 
Paulo. 
 Embora não seja possível prever a ocorrência de um terremoto, o estudo da sismologia nos fornece muitos 

indicativos do funcionamento da litosfera, bem 
como nos permite saber quais áreas estão mais 
sujeitas a este tipo de evento, permitindo assim, 
que haja um melhor preparo para lidar com os 
possíveis danos materiais e perdas humanas que 
derivam desse fenômeno natural. 
 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O sismógrafo 

É um instrumento que, através de um 

sensor, consegue medir o tempo de 

deslocamento e a amplitude das ondas 

sísmicas liberadas por um terremoto. Ele 

também consegue captar a diferença de 

comportamento de uma onda sísmica ao 

passar por diferentes materiais, do líquido ao 

sólido. Foi através dos sismógrafos que a 

ciência conseguiu comprovar a existência de 

diferentes camadas no interior da Terra. 



Rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas 
 
 Agora que nós já entendemos que a Terra é dividida em camadas e uma dessas camadas, a litosfera, se 
movimenta pela convecção do magma em outra camada, o manto, e que os vulcões, os terremotos, os tsunamis, as 
cadeias montanhosas, etc., são decorrência desses movimentos, podemos passar para o estudo das rochas. 
 Para entendermos o que é uma rocha, precisamos primeiramente compreender seus constituintes básicos, 
os minerais. Um mineral é uma substância sólida que ocorre de maneira natural sendo geralmente inorgânico e 
formado por uma composição química específica. Isto significa dizer que, num processo onde não há intervenção 
humana, diferentes moléculas estabelecem ligações químicas e se solidificam transformando-se em um mineral. 
 Vamos tentar usar o exemplo da água. Isoladamente, hidrogênio e oxigênio são dois elementos químicos 
que se encontram em estado gasoso, mas quando duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio estabelecem 
uma ligação química, temos a formação de uma substância líquida que chamamos de água. Esta é também a lógica 
de formação dos minerais, são diferentes elementos químicos que ao estabelecerem ligações iônicas, covalentes ou 
metálicas, se cristalizam formando os sólidos que chamamos de minerais. 
 Mas o que favorece essa cristalização? A diminuição da temperatura. Quando o magma começa a se resfriar 
no interior da terra ou fora dela, é quando os minerais começam a estabelecer ligações químicas que permitirão sua 
cristalização. Às vezes também pode ocorrer de os minerais estarem dissolvidos em algum líquido que, ao evaporar, 
permite a deposição de uma substância sólida, como é o caso do sal que se forma quando a água dos mares evapora 
- o sal é um mineral. A pressão também influencia na formação dos minerais e o melhor exemplo é o do diamante e 
do grafite. Ambos são formados exclusivamente por ligações químicas entre moléculas de carbono. Enquanto os 
diamantes se formam sob alta pressão e temperaturas, a mais 150 km de profundidade, o grafite se forma em baixas 
pressões e menores temperaturas no interior da litosfera.  
 Nossa intenção aqui não é nos aprofundarmos em conteúdos específicos de química, contudo, os fenômenos 
naturais são complexos e impossíveis de serem entendidos plenamente sem uma interdisciplinaridade. Então, se 
você já entendeu que os minerais se formam a partir de ligações químicas entre diferentes elementos e que nesse 
processo eles se cristalizam virando sólidos, por hora já é o suficiente para nosso estudo. Abaixo temos a imagem de 
alguns minerais, uns comuns e outros mais raros. 

Já as rochas são 
sólidos formados quando 
esses minerais são agregados, 
quando eles são unidos. 
Algumas rochas até podem ser 
formadas por materiais de 
origem orgânica, como é o 
caso do carvão que, apesar de 
ser chamado de mineral, é 
originário da decomposição e 
compactação de grandes 

árvores no passado geológico, mas essa é uma exceção. Observe na imagem abaixo um exemplo de junção dos 
minerais para formar uma rocha. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contudo, talvez a questão mais importante a ser respondida não seja sobre “o que são as rochas?”, mas sim 
sobre como elas se formam, como esses minerais se agregam para formar um novo material. Existem três maneiras 
diferentes de uma rocha se formar e para cada uma dessas maneiras, um tipo de rocha será formado. É por isso que 
todas as inúmeras rochas que existem podem ser classificadas em três diferentes tipos: rochas magmáticas, também 
chamadas de ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Começaremos pelas rochas magmáticas. 
 Como já havíamos estudado anteriormente nessa apostila, o magma tende a se solidificar quando é exposto 
a temperaturas mais baixas do que o seu ponto de fusão que fica em torno de 1000°C. Ao se solidificarem, os 
minerais que se encontram disponíveis no magma são agregados formando as rochas magmáticas. Este processo 
pode acontecer a partir do vulcanismo, como também já havíamos comentado. Quando a lava é extravasada por um 
vulcão ela encontra temperaturas muito baixas na superfície terrestre se comparadas às temperaturas do interior da 
terra. Quando isso ocorre, a lava se solidifica formando rochas ígneas extrusivas, ou seja, são rochas que se formam 
externamente à crosta. Nesse tipo de rocha, os minerais são bem pequenos porque a solidificação acontece 
rapidamente, já que eles foram expostos abruptamente a baixas temperaturas e pressão. 

No entanto, as rochas ígneas também podem se formar no interior da terra quando o magma ascende da 
astenosfera para a crosta se infiltrando em rochas já sólidas, sem extravasar por nenhuma brecha. Nesse caso, a 
temperatura e a pressão são mais elevadas e esses minerais terão mais tempo para se cristalizarem. Assim, essas 
rochas chamadas de ígneas intrusivas, pois se formam no interior da terra, se solidificam bem mais lentamente, 
dando tempo para que os minerais se expandam a ponto de serem vistos a olho nu. Observe a imagem ao lado. 

Como é possível notar, no caso do 
basalto, apenas uma análise microscópica 
revelaria os minerais em sua composição. 
Já quando observamos o granito, na 
própria imagem já é possível observar, 
pela diferença de cor, a existência de 
diferentes minerais. 

Um outro tipo de rocha é a que 
chamamos de sedimentar. Elas ganham 
esse nome porque se formam a partir dos 
sedimentos originados do desgaste das 
demais rochas através de um processo 
chamado de intemperismo. Todas as 
rochas, todas as formas de relevo, na 
verdade tudo que está exposto à ação do 

tempo – chuvas, ventos, sol – sofre com um processo de desgaste. Esse desgaste faz com que as rochas sejam 
lentamente desintegradas, formando partículas soltas, pequenos fragmentos que serão transportados das áreas 
mais elevadas para as áreas mais baixas onde ficarão depositados. 
 Agora imagine esse fenômeno acontecendo ao longo de milhões de anos, os sedimentos sendo acumulados 
em extensas camadas que vão pesando umas sobre as outras. Ao se compactarem por esse peso, os sedimentos se 
transformam em rochas através de um processo chamado de litificação (ação de se litificar, de se tornar rocha). 
Grande parte das rochas na superfície terrestre são sedimentares, já que elas não se formam no interior da litosfera, 
mas sim em camadas mais superficiais da crosta. Uma das principais características dessas rochas é o fato delas 
serem mais frágeis, mais fáceis de serem desagregadas quando expostas ao intemperismo. Observe abaixo imagens 
de formações rochosas sedimentares onde podemos identificar as diferentes camadas pela variedade de cores e 
pelos estratos horizontais que se formaram quando os sedimentos foram se depositando. 



 Por fim, temos as rochas metamórficas, cujo nome remete a um processo biológico bastante conhecido por 
todos nós: a metamorfose. De fato, esses nomes são parecidos porque possuem a mesma raiz, trazendo em seu 
significado o sentido da mudança, da transformação. Se as rochas magmáticas são formadas por um processo de 
solidificação e as sedimentares por um processo de litificação, as rochas metamórficas são formadas por um 
processo chamado de metamorfismo. 
 O metamorfismo, ou seja, a mudança ocorre quando uma rocha já existente na crosta terrestre - seja ela 
magmática, sedimentar ou mesmo metamórfica – é levada pelos movimentos das placas tectônicas para áreas mais 
profundas da litosfera. Essas rochas, ao serem empurradas para o interior da Terra, serão expostas a elevada 
temperatura e pressão. Se as condições do ambiente mudam, a estrutura da rocha também se transforma, ou seja, 
os minerais serão forçados a realizarem novas ligações químicas o que vai alterar a textura, a mineralogia e até 
mesmo a composição da rocha, mesmo que ela se mantenha sólida. Veja abaixo o exemplo do granito, uma rocha 
magmática que ao ser deslocada para o interior da litosfera sofrerá metamorfismo, entrará em contato com outros 
minerais e formará uma outra rocha chamada gnaisse. A propósito, o famoso Pão-de-açúcar na cidade do Rio de 
Janeiro é um grande bloco rochoso de gnaisse. Compare as duas rochas e perceba como os minerais estão 
organizados de forma diferente de uma rocha para a outra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 Não sei você conseguiu perceber na descrição acima, mas esses três tipos de rochas estão interligadas em 
um ciclo, cada uma delas pode ao longo do tempo se transformar em outra. Se em um processo de tectonismo a 
placa tectônica afunda em direção ao manto, as rochas – sejam elas sedimentares, metamórficas ou mesmo ígneas – 
serão fundidas se transformando em magma que ao extravasar por um vulcão, por exemplo, se solidificará 
originando uma rocha magmática. Contudo, essa rocha magmática, bem como as de outros tipos, serão desgastadas 
pela ação do tempo e seus sedimentos serão litificados gerando as rochas sedimentares. Se essas rochas, assim 
como as magmáticas e também as metamórficas, forem empurradas para o interior da litosfera, elas sofrerão 
metamorfismo e se tornarão rochas metamórficas. Este é um ciclo sem fim. Ao longo do tempo geológico, as rochas 
se criam, se desfazem e se transformam ininterruptamente. Na imagem abaixo podemos ver este ciclo organizado 
em um esquema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METAMORFISMO 

Granito Gnaisse 

Fusão 



As estruturas ou províncias geológicas 
 
 Finalmente estamos nos encaminhando para o último tópico. Se você chegou até aqui e conseguiu entender 
todos os processos que permitiram a gênese do nosso planeta Terra, imagino que tenha percebido também como 
tudo está interligado quando falamos da dinâmica da natureza. A Terra só é habitável pelos seres vivos devido a 
convergência de todos esses fenômenos que atuam de forma complementar. Mesmo os vulcões e terremotos em 
toda sua potência destrutiva, são também fontes criadoras de vida. 
 É sobre essa estrutura geológica que começou a ser forjada há pelo menos 4.5 bilhões de anos atrás pelas 
forças endógenas e que tem sido modificada pelas forças exógenas – tema de nosso próximo material – que as 
sociedades humanas construíram sua história. É possível entender a necessidade que possuímos em desenvolver 
conhecimentos sobre a natureza, muitas vezes com o intuito de controle ou de instrumentalização, ou seja, 
acumulamos inúmeros conhecimentos sobre o planeta Terra com o intuito de explorar uma natureza que é vista 
muito mais como um recurso econômico do que como um bem necessário à reprodução da vida em todas as suas 
manifestações. 
 Nesse sentido, um conhecimento que tem sido economicamente fundamental às sociedades modernas, é o 
conhecimento sobre as províncias geológicas. Cada uma delas guarda uma série de riquezas minerais que são a base 
de grande parte da produção industrial. Ferro, ouro, cobre, manganês, chumbo, alumínio, estanho, diamante, 
carvão, petróleo, etc. fazem parte da base de produção de todo esse mundo material que nos cerca. Estão desde a 
eletricidade que chega em nossas casas por fios de cobre, passando pelo ferro que compõe a estrutura dos prédios 
até os mármores e granitos nas bancadas de cozinha. Isso sem falar no petróleo que movimenta os automóveis, no 
carvão que gera calor e eletricidade e nas outras milhares de funções e usos que poderíamos citar por páginas a fio. 
 No entanto, essas riquezas minerais não estão distribuídas aleatoriamente pela superfície terrestre. Elas 
estão na verdade associadas aos tipos de rochas, ao surgimento dentro de determinado tempo e ao seu processo 
geológico de formação. Por isso, toda exploração mineral só ocorre a partir de um estudo geológico, já que cada 
província é capaz de abrigar tipos diferentes de riquezas minerais. 
 As províncias geológicas nada mais são do que uma forma de classificar a crosta terrestre a partir dos 
critérios que já citamos acima – processo formador, idade e tipos de rochas. Isto significa dizer a crosta terrestre não 
é idêntica em todos os lugares, mas sim que suas características variam. Mesmo assim, podemos encontrar alguns 
aspectos em comum que nos permite classificar a crosta terrestre em três tipos. Ela pode ser um cráton, pode ser 
uma bacia sedimentar ou pode ser um dobramento moderno. 
 Vamos começar pelos crátons que compõem aproximadamente 36% do território brasileiro, também 
conhecidos como maciços antigos, escudos cristalinos ou plataformas. Essas inúmeras variações decorrem do fato de 
os crátons serem estruturas complexas e embora esses nomes sejam usados muita vezes como sinônimos, eles 
possuem significados diferentes. Pode ser que você veja alguma questão de vestibular ou alguma explicação em livro 
didático na qual qualquer um desses nomes apareça representando o mesmo objeto, mas na verdade ocorre que o 
cráton pode ser dividido em dois tipos. Um cráton tanto pode ser um escudo cristalino, quanto pode ser uma 
plataforma. Vamos explicar mais detalhadamente abaixo. 
 A primeira coisa que você precisa saber é que os crátons são as porções mais antigas da crosta terrestre, é a 
parte da crosta que se solidificou a partir de cerca de 3.5 bilhões de anos até aproximadamente 200 milhões de anos 
atrás, ou seja, para a crosta terrestre ser considerada uma área cratônica ela tem que ter se formado há no máximo 
200 milhões de anos e ter permanecido estável – sem atividade de tectônica de placas. Ainda existem na superfície 
terrestre rochas dessa idade na casa dos bilhões de anos, inclusive no Brasil, como é o caso do Monte Roraima na 
divisa com a Venezuela e a Guiana (veja a foto abaixo). 

 As rochas que compõem essa 
província geológica são 
essencialmente magmáticas e 
metamórficas. Toda vez que 
encontramos esses tipos de rochas 
em grande quantidade na litosferera, 
chamamos esse grupo de 
embasamento cristalino, já que elas 
formam uma base cuja maior parte 
das rochas é do tipo cristalino. 
 No caso do Monte Roraima, 
ele é uma área cratônica de rochas 
com aproximadamente 2 bilhões de 
anos que estão expostas na 



superfície terrestre. Quando isso acontece, quando uma estrutura cratônica aflora, surge na superfície ficando 
visível, nós a chamamos de escudo cristalino. Como essas estruturas são muito antigas, com elevado tempo de 
exposição à ação das chuvas, do sol e dos ventos, é normal que elas sejam desgastadas, ganhando formas mais 
sinuosas e arredondadas, como é o caso da Serra do Mar que corta o litoral brasileiro. Veja a foto abaixo. 
 

Algumas áreas 
cratônicas podem ser 
soerguidas ao longo de 
alguns milhares de anos a 
partir de um processo 
chamado de epirogênese. 
 Já havíamos 
explicado anteriormente 
que quando as placas 
tectônicas se chocam, elas 
são capazes de erguer 
verdadeiras cordilheiras e 
que esse fenômeno é 
chamado de orogênese. Já 
a epirogênese é um 
fenômeno de 
soerguimento ou de 
rebaixamento (também chamado de subsidência) vertical que ocorre nas áreas estáveis das placas tectônicas, logo 
não pode acontecer pelo contato entre placas. A epirogênese é provocada pela tentativa da crosta terrestre de 
manter uma relação de equilíbrio entre perda e ganho de massa. Vamos imaginar uma extensa área que esteve 
coberta por quilômetros de gelo e neve há milhares de anos atrás e que com as mudanças climáticas que o planeta 
passou, teve todo seu gelo derretido. Como forma de compensar a massa perdida, esse terreno tende a se soerguer 
em um movimento vertical de forma muito lenta. Isso ocorre porque anteriormente o gelo exercia uma pressão que 
afundava aquela área em direção ao manto, mas com o alívio dessa tensão ela tende a subir. Faça um teste 
pressionando um cubo de gelo em um copo de água e você entenderá. 

Algumas áreas de cráton passam por lentos soerguimentos ou rebaixamentos sempre tentando compensar 
algum ganho ou perda de massa em seu entorno. No entanto, esse tipo de movimento é menos significativo na 
formação de relevo e de mais difícil observação. Além disso, nem sempre uma área de cráton foi soerguida ou está 
exposta na superfície, muitas vezes os crátons formam uma base rochosa que será coberta por sedimentos que 
foram desgastados das rochas do entorno ao longo dos milhões de anos. Esses sedimentos são levados das áreas 
mais altas para as mais baixas e lá se depositam formando áreas sedimentares. Essas áreas cratônicas são chamadas 
de plataformas e nelas as rochas cristalinas estão encobertas por camadas de sedimentação. 
 Isto nos leva a segunda estrutura geológica, as bacias sedimentares. Elas são formadas ao longo de milhões 
de anos por diferentes ciclos de deposição de sedimentos oriundos de todo relevo desgastado em seu entorno. 
Muitas vezes essas bacias são formadas em áreas que foram rebaixadas pela epirogênese, fenômeno que acabamos 
de explicar acima. As rochas predominantes são também sedimentares e é nesse tipo de província que encontramos 
o petróleo, tanto em bacias sedimentares continentais quanto nas bacias sedimentares na crosta oceânica, como é o 
caso do Brasil. Isto ocorre pela matéria orgânica que se acumula e se decompõe entre as camadas de sedimentos, 

formando ao longo do tempo geológico 
petróleo e gás natural, por exemplo. 

É também nas bacias sedimentares 
que podemos encontrar os aquíferos, 
como é o caso do Aquífero Guarani, 
localizado na bacia sedimentar do Paraná, 
formada por rochas arenosas em sua 
maioria. Inclusive, no caso do território 
brasileiro, aproximadamente 64% da 
estrutura geológica é de bacias 
sedimentares. Na imagem abaixo vemos o 
rio Amazonas que corre sobre uma das 
maiores bacias sedimentares do nosso 
território. 



Observe no mapa ao 
lado um resumo dos 
minérios e dos recursos 
energéticos e onde eles são 
extraídos. Perceba a 
convergência entre as 
estruturas geológicas e a 
ocorrência dos minerais de 
valor econômico. Este é 
apenas um mapa 
simplificado, falta inclusive 
uma informação 
importante, a extração de 
petróleo e gás na bacia de 
Campos, no Rio de Janeiro e 
na bacia de Santos, em São 
Paulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por último temos os dobramentos modernos, estrutura jovem formada desde 300 milhões atrás e em 
continuidade até hoje em áreas de tectônica ativa. Como o próprio nome já diz, são áreas onde a crosta sofre um 
processo de dobramento à medida que uma placa tectônica converge em direção à outra gerando um movimento 
orogenético. Os Andes, os Alpes e o Himalaia são os melhores exemplos de dobramentos modernos. Abaixo, a 
Cordilheira dos Andes vista a partir de Santiago, no Chile. 

Aqui 
também são 
as rochas 
magmáticas e 
metamórficas 

que 
predominam. 

Isto ocorre 
porque, caso 
você já tenha 

esquecido, 
são esses 
tipos de 
rochas que 

predominam 
no interior da 
litosfera, as 

magmáticas 
pelo 

resfriamento do magma e as metamórficas que foram transformadas pela alta temperatura e pressão. Logo, quando 
há convergência entre placas, são essas rochas do interior da litosfera que serão soerguidas pela orogênese. Como 
só ocorrem em áreas de tectônica ativa, é um tipo de estrutura que não tem no Brasil. 

Finalizando então as estruturas, concluímos nosso material sobre geologia. A seguir estão disponibilizados 
quarenta exercícios desse tema para você testar seus conhecimentos. Nos vemos no próximo material cujo 
conteúdo será o de geomorfologia. 



1. (Ucs 2015)  Observe o mapa a seguir: 
 

 
 
Assinale a alternativa que melhor explicita a relação entre as placas tectônicas.  
a) As placas tectônicas deslizam sobre o núcleo externo, formado por um material quente e líquido, que é integrante do manto 

inferior, cuja movimentação se dá em virtude do calor que emana de dentro da Terra, formando as células de reflexão, 
transferindo energia e massa: o material aquecido afunda e o resfriado ascende.    

b) Os possíveis encontros de placas, presentes nos limites convergentes são de três tipos: encontro de placas oceânica e 
continental, em que a placa mais densa – a continental – mergulha sobre a menos densa – a placa oceânica; entre placas 
oceânica e oceânica, cujo resultado consiste em uma compressão e dobramento das rochas, originando as cadeias de 
montanhas; e entre placas continental e continental, em que os fenômenos geológicos que se constituem podem ser 
subducção, sismos e vulcanismo.    

c) Os limites de placas tectônicas são três: divergentes ou destrutivos, em que o mais comum é a ocorrência do afastamento de 
fossas e destruição de vulcões; convergentes ou construtivos, que são resultantes do choque das placas; e degenerativos ou 
transformantes, em que as placas se afastam uma em relação à outra, sem que haja fusão ou geração de crosta.    

d) Os limites entre as placas tectônicas constituem áreas de intensas atividades geológicas, suscetíveis à ocorrência de vulcões, 
como o Kilauea no Havaí; terremotos, como os que acometem os Andes e formação de cordilheiras, como a do Himalaia.    

e) Os dois tipos de movimentos existentes e divergentes entre placas, ou seja, entre placas oceânica e continental, que geram o 
afundamento dos oceanos, geração de sismos e vulcanismo intrusivo e, entre continental e oceânica, constituem um sistema 
de sismos, cujos fenômenos geológicos que ocorrem com o dobramento dos continentes, geram vulcanismo.    

  
2. (Uema 2015)  Em novembro de 2013, ocorreram erupções vulcânicas ao redor do mundo. Foram mais de seis erupções em 
seis países diferentes que se concentraram, sobretudo, no dia 20. Essas erupções aconteceram em: Nishinoshima (Japão), 
Colima (México), Fuego (Guatemala), Sinabung (Indonésia), Etna (Itália), Yasur (Vanuatu).  
 

Fonte: MACLSAAC, Tara. Seis erupções ocorreram ontem em cinco países; In: Epoch Times. Disponível em: < 
http//www.epochtimes.com.br.>. Acesso em: 12 ago. 2014.  

 
 
As áreas atingidas pelas erupções vulcânicas citadas no texto encontram-se na região denominada Círculo de Fogo que, por sua 
vez, está relacionado à existência das placas tectônicas. A explicação para a ocorrência dessas erupções é o movimento das 
placas que cria  
a) faixa de instabilidade tectônica.    
b) falhamentos no centro das placas oceânicas.    
c) subducção no interior da placa continental asiática.    
d) atividade vulcânica no interior das placas continentais.    
e) expansão das placas tectônicas pela força de intemperismo.    
  
 
 
 



3. (Uel 2015)  Leia o texto a seguir.  
 
Montes Claros (MG) registrou uma sequência de tremores nos últimos três anos. O mais forte deles – de 4,2 de magnitude na 
escala Richter, ocorrido em 19 de maio de 2012 – motivou a instalação de estações sismográficas na Universidade de Brasília 
(UnB) e na Universidade de São Paulo (USP), que passaram a monitorar os fenômenos em parceria com a Universidade Estadual 
de Montes Claros (Unimontes). 
 

Adaptado de: <http://selmawebsite.blogspot.com.br/2014/04/abalos-sismicos-em-minas-gerais.html>. Acesso em: 30 abr. 
2014. 

Considerando que o Brasil encontra-se na placa tectônica Sul-Americana, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o 
que gerou o abalo sísmico no estado de Minas Gerais, em abril de 2014.  
a) As acomodações da falha geológica, de aproximadamente 3 km  de extensão.    
b) A colisão da placa de Nazca com a placa Sul-Americana.    
c) O constante choque entre as placas Sul-Americana e Africana.    
d) Os sentidos divergentes entre as placas Sul-Americana e de Nazca.    
e) Os sentidos convergentes das falhas geológicas que limitam as placas Sul-Americana e Africana.    
  
4. (Pucpr 2015) Analise os dados da tabela abaixo. 
 

 

 
Fonte: Adaptado da Folha de S. Paulo. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/04/1621358-numero-de-

mortos-no-nepal-passa-de-2000-paisesenviam-ajuda.shtml>.  
Acesso em: 13 mai. 2015. 

 
Assinale a alternativa que correlaciona CORRETAMENTE o fenômeno natural identificado na tabela com suas consequências 
para as sociedades humanas.  
a) Consequência dos movimentos tectônicos, os terremotos geram vítimas em número proporcional a sua magnitude.    
b) Os países que compõem a tabela estão no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, área que apresenta grande atividade sísmica 

e nações subdesenvolvidas.    
c) Os terremotos resultam de forças internas incontroláveis, capazes de gerar enormes prejuízos sociais e econômicos, 

sobretudo em países com estruturas precárias.    
d) Muito frequentes em áreas de contato entre as placas tectônicas, o impacto socioeconômico dos terremotos restringe-se ao 

epicentro.    
e) O elevado número de mortes, visualizado na tabela, revela o baixo interesse científico no estudo dos fenômenos naturais por 

parte das nações mais afetadas por terremotos.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ano Local Magnitude (escala Ritcher) Mortos 

2003 Irã 6,3  26.000  

2004 Indonésia 9,1 300.000  

2005 Paquistão/Índia 8,6  73.000  

2008 China 7,8  87.000  

2010 Haiti 7  230.000  

2011 Japão 9  25.000  



5. (Upe 2015) 
 
 
Sobre a figura acima, é CORRETO afirmar que ela: 

 
a) endossa didaticamente o princípio do Atualismo, empregado na análise 
físico-geográfica do mundo.    
b) representa graficamente um dos argumentos da teoria de Alfred Wegener, 
que antecedeu a hipótese da Expansão dos Fundos Oceânicos.    
c) ilustra graficamente o princípio da superposição de camadas litológicas da 
litosfera, utilizado na análise geológica.    
d) representa didaticamente o princípio da Geografia Física, conhecido como 
“Princípio do Catastrofismo”, defendido por Carl Troll.    
e) exemplifica um sistema de projeção cartográfica, conhecido como Projeção 
Cilíndrica, empregado na análise geográfica.    
  
 
 

6. (Uece 2015)  Analise as descrições a seguir, considerando os tipos de rocha, seus processos de formação e ambientes de 
ocorrência. 
 
I. Estas rochas podem ser formadas por processos diagenéticos e a partir dos fragmentos de outras rochas. 
II. Rochas desse tipo podem se formar lentamente no interior da terra a partir do resfriamento do magma. 
III. Estas rochas podem se formar a partir dos processos de metamorfismo sofridos por outros tipos de rocha. 
 
Assinale a opção que relaciona corretamente os tipos de rochas às suas características.  
a) I – ígneas; II – metamórficas; III – sedimentares.    
b) I – sedimentares; II – ígneas intrusivas; III– metamórficas.     
 

c) I – metamórficas; II – magmáticas; III – sedimentares.     
d) I – magmáticas; II – sedimentares extrusivas; III – 

metamórficas.     
  
7. (Fatec 2015)  A Teoria da Tectônica de Placas afirma que a crosta terrestre, mais precisamente a litosfera, está fracionada em 
um determinado número de placas tectônicas rígidas, que se deslocam com movimentos horizontais. Em faixas de contato onde 
ocorrem choques entre as placas tectônicas, uma placa submerge sob outra placa. Esse fenômeno, conhecido como subducção 
ocorre em bordas: 
 
a) destrutivas, quando a pressão entre as placas tectônicas faz com que uma delas mergulhe debaixo da outra.    
b) divergentes, em decorrência de erupções vulcânicas que colaboram com a deformação e ruptura das placas tectônicas.    
c) construtivas, devido à ação de forças, verticais ou inclinadas, sobre as placas tectônicas que as fraturam, gerando as falhas.    
d) conservativas, pois uma placa tectônica, ao deslizar ao longo de outra, provoca o desmoronamento do assoalho oceânico.    
e) transformantes, em função do movimento lateral da litosfera, que provoca o rebaixamento e o soerguimento das placas 

tectônicas.    
  
8. (Uern 2015) Os deslocamentos gerais apresentados pela litosfera são chamados movimentos tectônicos. Muitas dessas 
ocorrências geológicas acontecem nas bordas das placas que são áreas de tensão entre estas. 

 
 
 
No mapa, localizamos a falha de San 
Andreas.  
 
Assinale, a seguir, o tipo de 
movimento que ocorre nesta falha: 

 
a) Destrutiva.    
b) Construtiva.    
c) Conservativa.    
d) De subducção.    
  
 
 
 
 



9. (Unisc 2015)  O município de Caçapava do Sul/RS está localizado em uma formação geológica de escudos cristalinos antigos. 
Suponha que a prefeitura local pretende estimular a pesquisa e o aproveitamento econômico dessa área. Que minérios 
poderiam ser encontrados nesse tipo de formação geológica? Marque a alternativa que contém os minérios encontrados nessa 
formação geológica.  
a) Granito, ouro, quartzo, carvão mineral.    
b) Ouro, cobre, zinco, chumbo.    
c) Carvão mineral, ouro, xisto betuminoso, granito.    
d) Calcário, granito, ouro, carvão mineral.    
e) Granito, xisto betuminoso, carvão mineral, chumbo.    
  
10. (Uece 2015)  As placas litosféricas podem ser de natureza oceânica ou, de uma forma mais comum, compostas por porções 
da crosta continental e da crosta oceânica. Analise as afirmações abaixo sobre essas placas, e assinale com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 
 
(     ) As características das crostas continental e oceânica são bastante distintas quanto a suas composições química, litológica, 

morfológica e dinâmica. 
(     ) Os limites divergentes dessas placas são marcados por processos de intenso magmatismo. Nesses limites podem ocorrer 

fossas e províncias vulcânicas, como ocorrem na placa Pacífica. 
(     ) A crosta oceânica tem composição litológica mais homogênea do que a continental, sendo formada por rochas ígneas 

básicas que podem estar cobertas por camadas sedimentares. 
(     ) Quando placas oceânicas colidem, a mais antiga, mais densa, mais fria e mais espessa mergulha sob a outra em direção ao 

manto, carregando os sedimentos acumulados sobre ela. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) F – V – V – F.    
b) V – F – V – V.    

c) F – V – F – F.    
d) V – F – F – V.    

  
11. (Uel 2015)  A crosta terrestre sofreu, no decorrer da história da Terra, processos endógenos presentes na formação do 
relevo. 
Em relação aos processos endógenos presentes nessa formação, considere as afirmativas a seguir. 
 
I. Orogenia de dobramento resulta de pressões horizontais que formam ondulações no terreno em estruturas plásticas. 
II. Orogenia de falhamento é submetida a um esforço interno de grande intensidade (vertical ou inclinado) sobre rochas de 

estruturas rígidas que se quebram. 
III. Diastrofismo resulta de movimentos da crosta produzidos por processos tectônicos provocados e propagados pela energia 

interna da Terra. 
IV. Dobramentos geológicos resultam de pressões verticais que ocorrem, geralmente, sobre as rochas basálticas. 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    

  
12. (Fuvest 2015)  Observe a figura, com destaque para a Dorsal Atlântica.  

Avalie as seguintes afirmações:  
  
I. Segundo a teoria da tectônica de placas, os continentes 
africano e americano continuam se afastando um do outro.  
II. A presença de rochas mais jovens próximas à Dorsal Atlântica 
comparada à de rochas mais antigas, em locais mais distantes, é 
um indicativo da existência de limites entre placas tectônicas 
divergentes no assoalho oceânico.  
III. Semelhanças entre rochas e fósseis encontrados nos 
continentes que, hoje, estão separados pelo Oceano Atlântico 
são consideradas evidências de que um dia esses continentes 
estiveram unidos.  
IV. A formação da cadeia montanhosa Dorsal Atlântica resultou 
de um choque entre as placas tectônicas norte-americana e 
africana.  

 Está correto o que se afirma em:
a) I, II e III, apenas.     
b) I, II e IV, apenas.     

c) II, III e IV, apenas.     
d) I, III e IV, apenas.     

e) I, II, III e IV.    



13. (Pucrs 2014)  Analise as afirmativas abaixo sobre terremotos e tsunamis no Chile.  
 
I. O terremoto de 8,2 graus na escala Richter que ocorreu no Chile em abril de 2014 está associado à movimentação das placas 

tectônicas.  
II. Um terremoto de fundo oceânico na costa chilena é capaz de gerar um tsunami que, em sua propagação, pode atingir os 

países localizados no Pacífico Leste.  
III. Os terremotos chilenos são ocasionados por duas placas tectônicas em movimento divergente.  
 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):   
a) I, apenas.     
b) II, apenas.     
c) I e II, apenas.     

d) II e III, apenas.     
e) I, II e III.    

  
14. (Enem 2014)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir da análise da imagem, o aparecimento da Dorsal 
Mesoatlântica está associado ao(à): 

 
a) separação da Pangeia a partir do período Permiano.    
b) deslocamento de fraturas no período Triássico.    
c) afastamento da Europa no período Jurássico.    
d) formação do Atlântico Sul no período Cretáceo.    
e) constituição de orogêneses no período Quaternário.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. (Cefet MG 2014)  A dinâmica das áreas de convergência e divergência das placas tectônicas, associada à deriva continental 
teve como consequência a: 
 
a) homogeneização da fauna marinha na Antártida.    
b) desconcentração de maremotos no oceano Índico.    
c) localização peculiar de formas biológicas na Austrália.    
d) constituição de subducção entre as placas de Nazca e Pacífico.    
e) formação de dobramentos recentes entre América do Sul e África.    
  
 
 
 
 



16. (Ufg 2014)  Leia o texto a seguir. 
 
O problema é que, de tempos em tempos, esse campo enfraquece em uma direção antes de inverter sua orientação. Conforme 
essas rochas, compostas de ferro e outros elementos, vão se solidificando após deixar o interior tórrido da crosta terrestre, os 
spins acabam tendo uma componente média resultante não nula ao longo da direção desse campo. A questão é que, conforme 
rochas mais e mais antigas eram estudadas, os geólogos passaram a verificar que essa orientação às vezes estava invertida. 
 

Disponível em: <http://super.abril.com.br/universo/735779.shtml>. Acesso em: 20 set. 2013. (Adaptado). 
 
Com base nas informações contidas no texto, conclui-se que o fenômeno físico, ao qual ele se refere, associa-se às rochas  
a) metamórficas e ao campo gravitacional.    
b) metamórficas e ao campo magnético.    
c) ígneas e ao campo magnético.    
d) ígneas e ao campo gravitacional.    
e) metamórficas e ao campo elétrico.    
  
17. (Mackenzie 2014)   

Observando a figura, podemos afirmar que 
 
I. Alfred Wegener, meteorologista alemão, 
levantou a hipótese, no início do século XX, 
afirmando que, há 220 milhões de anos, os 
continentes formavam uma única massa 
denominada Pangeia, rodeada por um oceano 
chamado Pantalassa. Essa suposição foi 
rejeitada pela comunidade científica da época. 
II. A litosfera encontra-se em movimento, uma 
vez que é composta por placas tectônicas 
seccionadas que flutuam deslocando-se 
lentamente sobre a astenosfera. 
III. A cordilheira dos Andes é um dobramento 
recente. Datando do período Terciário da era 
Cenozoica, surge do intenso entrechoque das 
placas do Pacífico e Sul-Americana promovendo 
o fenômeno de obducção. 

IV. A Dorsal Atlântica estende-se desde as costas da Groenlândia até o sul da América do Sul. Os movimentos divergentes entre 
as placas Africana e Sul- Americana permitiram intensos derramamentos magmáticos originando rochas basálticas que foram 
incorporadas às bordas das referidas placas. 

 
Estão corretas: 
a) I e III, apenas.    
b) II e III, apenas.    
c) I, II e III, apenas.    

d) I, II e IV, apenas.    
e) I, II, III e IV. 

  
18. (Pucrs 2014)  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    
  
 
 
 
 
 
 



19. (Cefet MG 2014)   
 
Sobre a dinâmica geológica apresentada, é correto afirmar que se: 

  
a) observa a geração de um sismo por liberação de esforços em uma 
ruptura.    
b) evidenciam áreas de subducção com mergulho de uma camada sobre 
a outra.    
c) percebem camadas que se comprimem e acumulam energia no 
núcleo terrestre.    
d) destacam diferentes linhas de ruptura que propagam vibrações para 
a superfície.    
e) ressalta uma zona de metaforfismo com deformação de rochas 
sedimentares químicas.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20. (Upe 2014) 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.    

  
21. (Pucrs 2013)  Considerando a formação geológica do Rio Grande do Sul, é INCORRETO afirmar que esse estado apresenta:  
 
a) formações cristalinas.     
b) derrames e fissuras basálticas.     
c) sequência sedimentar antiga.     

d) dobramentos modernos.     
e) sedimentação recente.    

  
22. (Ufrn 2013)  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.    



 23. (Ufrgs 2013)  Observe o mapa abaixo.  
 
 
 
As áreas mais escuras do mapa correspondem aos: 

 
a) terrenos de cobertura sedimentar e metamórfica.    
b) relevos de estruturas dobradas.    
c) terrenos vulcânicos e sedimentares.    
d) relevos de planícies continentais.    
e) terrenos cristalinos de Idade Pré-cambriana.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 

24. (Uel 2013)  Observe a figura e leia o texto a seguir. 
 
Caíam cinzas nos navios, quanto mais se aproximava, mais quentes e mais densas. Pedras-
pomes e negras, queimadas e quebradas pelo fogo e a praia inacessível pelo desmanchar 
do monte. 

(Adaptado de: Carta de Plínio. Disponível em: <http://www.culturaclasica.com>. Acesso 
em: 27 abr. 2012.) 

 
A figura apresenta o molde de um corpo petrificado pela ação do vulcão Vesúvio que 
atingiu Pompeia em 79 d.C. O fenômeno foi observado por Plínio, o Velho, de sua 
embarcação. Com base na figura, no texto e nos conhecimentos sobre fenômenos 
naturais, considere as afirmativas a seguir. 
 
I. A intensidade de fenômenos naturais, como a dos vulcões, independe do nível de 
desenvolvimento técnico e econômico dos países. 
II. Devido às transformações tecnológicas, fenômenos como terremotos, vulcões e mesmo 
tsunamis são passíveis de serem monitorados, minimizando possíveis catástrofes. 
III. No caso de vulcões de tipo pliniano, como o Vesúvio, alguns fenômenos antecedem sua 
erupção, tais como abalos sísmicos, liberação de gases, cinzas e pedras-pomes. 

IV. Terremotos, vulcões e tsunamis são fenômenos intensificados pela ação antrópica e mesmo com toda a tecnologia ainda são 
imprevisíveis. 

 
Assinale a alternativa correta:  
a) Somente as afirmativas I e II são 

corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são 

corretas.    

c) Somente as afirmativas III e IV são 
corretas.    

d) Somente as afirmativas I, II e III 
são corretas.    

e) Somente as afirmativas II, III e IV 
são corretas.    

  
25. (Ufrgs 2013)  Assinale com V (verdadeiro) e F (falso) as afirmações abaixo, referentes à dinâmica das placas litosféricas.  
 
(     ) A primeira teoria a defender que a crosta terrestre é uma camada composta de fragmentos móveis e, não, uma camada 

rígida inteiriça de rochas ficou conhecida como Teoria do Ciclo Geográfico. 
(     ) O afastamento ou a colisão entre placas litosféricas é um movimento muito lento, que ocorre a uma velocidade média de 

dois a três centímetros por ano. 
(     ) O deslocamento das placas litosféricas é decorrente de forças endógenas do planeta, geradas pelas correntes de convecção 

no interior do manto terrestre. 
(     ) O movimento entre duas placas, em sentido contrário, provoca grandes dobramentos em suas bordas de contato, devido 

ao fenômeno de subducção.  
 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é  
a) V – F – F – V.    
b) F – V – V – F.    

c) V – F – F – F.    
d) F – F – V – V.    

e) F – V – F – F.    



26. (Uern 2013)  Em uma aula de Geografia da escola X sobre tectonismo e vulcanismo, levantaram-se as seguintes hipóteses 
acerca da ocorrência de terremotos no território brasileiro. Analise-as. 
 
I. Há ocorrência de terremotos de pequenas intensidades porque o Brasil é assísmico. 
II. Os terremotos de grande intensidade registrados no Brasil acontecem porque o Brasil está situado próximo da zona de 

contato entre as placas. 
III. O Brasil está situado no centro da placa sul-americana e, portanto, por estar distante da zona de contato entre as placas, não 

registra tremores de grandes proporções. 
IV. No Brasil, ocorre terremotos porque ele faz parte da região do Círculo do Fogo do Pacífico. 
 
A hipótese que realmente explica a ocorrência de tremores de terra no Brasil é a:  
a) I.    
b) II.    

c) III.    
d) IV.    

  
27. (Ufsj 2013)  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.    
  
28. (Uepb 2013)  Associe a Coluna 1, em que estão indicadas algumas das montanhas mais importantes da Europa, às suas 
localizações e algumas características, descritas na Coluna 2.  
 
 

Coluna 1 Coluna 2 
(1) Pirineus (     ) Montanhas de formação recente, que ficam entre o mar Negro e 

o mar Cáspio, abrigam climas responsáveis pela presença de 
florestas, mas também de estepes e povos étnica e 
culturalmente muito diversos. 

(2) Urais (     ) Cordilheira considerada uma fronteira natural entre a Península 
Ibérica e a França, na qual se encontra localizado o pequeno 
principado de Andorra.  

(3) Alpes (     ) Dobramentos modernos de maior destaque na Europa, ocupam 
a região central deste continente, com grande destaque nos 
territórios suíço e austríaco. 

(4) Cáucaso (     ) Relevo de formação recente que se alonga pelos territórios dos 
países denominados de leste europeu, tais como Polônia, 
Eslováquia, Hungria e Romênia.  

(5) Cárpatos (     ) Maciço antigo, localizado na Rússia, considerado como a 
fronteira física entre a Europa e a Ásia. 

 
 
Assinale a sequência correta da enumeração.   
a) 1 – 5 – 2 – 4 – 3     
b) 5 – 1 – 3 – 4 – 2    

c) 4 – 2 – 3 – 1 – 5     
d) 2 – 3 – 4 – 5 – 1     

e) 4 – 1 – 3 – 5 – 2    

  



29. (Unesp 2013)  As rochas, que podem ser divididas em três grandes grupos, estão em constante transformação, passando de 
um tipo a outro, em virtude das dinâmicas interna e externa da Terra. O chamado “Ciclo das Rochas” ilustra as diversas 
possibilidades de transformação de um tipo de rocha em outro. 

(Wilson Teixeira et al. (orgs.). Decifrando a Terra, 2009. Adaptado.) 
 
Considerando os processos físico-químicos envolvidos 
nas transformações das rochas, é correto afirmar que 
na passagem das rochas Y para rochas Z ocorre: 

  
a) litificação.    
b) lixiviação.    
c) meteorização.    
d) solidificação.    
e) metamorfização.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30. (Enem 2012)  As plataformas ou crátons correspondem aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas fases de erosão. 
Apresentam uma grande complexidade litológica, prevalecendo as rochas metamórfi cas muito antigas (Pré-Cambriano Médio e 
Inferior). Também ocorrem rochas intrusivas antigas e resíduos de rochas sedimentares. São três as áreas de plataforma de 
crátons no Brasil: a das Guianas, a Sul-Amazônica e a do São Francisco. 

ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 1998. 
 
As regiões cratônicas das Guianas e a Sul-Amazônica têm como arcabouço geológico vastas extensões de escudos cristalinos, 
ricos em minérios, que atraíram a ação de empresas nacionais e estrangeiras do setor de mineração e destacam-se pela sua 
história geológica por  
a) apresentarem áreas de intrusões graníticas, ricas em jazidas minerais (ferro, manganês).    
b) corresponderem ao principal evento geológico do Cenozoico no território brasileiro.    
c) apresentarem áreas arrasadas pela erosão, que originaram a maior planície do país.    
d) possuírem em sua extensão terrenos cristalinos ricos em reservas de petróleo e gás natural.    
e) serem esculpidas pela ação do intemperismo físico, decorrente da variação de temperatura.    
  
31. (Unioeste 2012)  “A Terra é um sistema vivo [...]. Montanhas e oceanos nascem, crescem e desaparecem, num processo 
dinâmico. Enquanto os vulcões e os processos orogênicos trazem novas rochas à superfície, os materiais são intemperizados e 
mobilizados pela ação dos ventos, das águas e das geleiras. Os rios mudam seus cursos e os fenômenos climáticos alteram 
periodicamente as condições de vida e o balanço entre as espécies”.  

TAIOLI, F. e CORDANI, U.G. A Terra, a Humanidade e o Desenvolvimento Sustentável. In: TEIXEIRA, Wilson et al. (org.). 
Decifrando a Terra. São Paulo 1ª ed., Oficina de Textos, 2001, p.518. 

 
Sobre a dinâmica interna da Terra, o tectonismo e os reflexos externos dessa dinâmica, assinale a alternativa INCORRETA.  
a) Os movimentos das placas tectônicas são responsáveis pelos agentes modificadores do relevo originados do interior da 

Terra, como o tectonismo. A maior parte da atividade tectônica ocorre nos limites das placas, isto é, no ponto em que 
elas interagem.    

b) O tectonismo compreende os movimentos que deslocam e deformam as rochas que constituem a crosta terrestre. Esses 
movimentos podem ser verticais ou epirogênicos, ocorrendo lentamente em áreas geologicamente mais estáveis e 
horizontais ou orogênicos, que têm pequena duração no tempo geológico e dão origem às montanhas.    

c) O terremoto resulta do movimento tectônico que, quando ocorre no fundo do oceano, pode desencadear um fenômeno 
natural denominado tsunami ou maremoto. Esse tipo de movimento tectônico ocorre em regiões de contato entre as placas 
tectônicas que se chocam e onde as placas oceânicas mergulham sob as placas continentais.    

d) O tsunami é uma onda gigante, associada ao deslocamento de algo sólido nos oceanos, como placas tectônicas, erupções 
subaquáticas ou à queda de meteoros. À medida que se aproxima da terra, com o aumento da profundidade do mar na 
plataforma continental, a onda perde velocidade e aumenta sua altura, invade o continente, destruindo e construindo novas 
formas.    

e) Os movimentos orogenéticos formaram as grandes cadeias montanhosas, por meio do soerguimento de extensas partes da 
crosta como, por exemplo, a Cordilheira dos Andes na América do Sul.    



 32. (Ufsj 2012)  Observe a figura abaixo. 
 

 
 
Sobre o fenômeno representado pela figura, é CORRETO afirmar que se trata de  
a) ação de agentes exógenos responsáveis por movimentos orogenéticos que atuam sobre a crosta terrestre.    
b) formação do relevo terrestre por agentes internos ocorridos predominantemente no Período Devoniano.    
c) formação de cadeias montanhosas ou cordilheiras em função de movimentos verticais provocados pela divergência de placas 

tectônicas.    
d) forças tectônicas provocando dobramentos sobre estruturas formadas por rochas magmáticas e sedimentares pouco 

resistentes.    
  
33. (Unesp 2012)  As margens continentais são uma das diversas macroformas do relevo submarino. Elas margeiam os 
continentes apresentando, conforme o continente, características físicas diferentes, como extensão e profundidade. Analise as 
figuras, que correspondem aos diferentes tipos de margem continental presentes no planeta. 
 

 
 
É possível afirmar que as figuras 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, às margens continentais do tipo:  
a) Atlântico, pacífico cordilheriano e pacífico insular.    
b) Atlântico, pacífico insular e pacífico cordilheriano.    
c) Pacífico insular, atlântico e pacífico cordilheriano.    
d) Pacífico insular, pacífico cordilheriano e atlântico.    
e) Pacífico cordilheriano, atlântico e pacífico insular.    
  



34. (Uern 2012)  As rochas fazem parte da nossa vida: da fundação de uma edificação até o seu revestimento, como em pias e 
mesas. Para isso, a natureza oferece uma grande variedade de rochas, cujas características físicas e químicas dependem do 
processo de formação. A imagem demonstra o ciclo de formação das rochas. Observe. 
 

Após analisar a imagem verifica-se que: 

 
a) a rocha sedimentar é formada pela cimentação e compactação 
dos sedimentos, provenientes do desgaste de todos os tipos de 
rochas.    
b) as rochas magmáticas são formadas pela transformação de rochas 
sedimentares e metamórficas em ambiente de pouca pressão.    
c) a rocha metamórfica é formada pela solidificação do magma, 
proveniente do núcleo terrestre, cuja composição química e 
homogênea.    
d) a rocha sedimentar possui o mesmo processo físico de formação 
da rocha magmática, pois ambas dependem do resfriamento do 
magma.    
   
 
 
 

 
35. (Upe 2012)  Leia e analise as afirmativas a seguir, referentes a temas relacionados a alguns aspectos da Litosfera. 
 
1. As rochas ígneas ou plutônicas intrusivas, como os quartzitos e os gnaisses, formam-se a partir da extrusão e consequente 

consolidação do material magmático, advindo do Manto terrestre. 
2. A Crosta sólida do planeta Terra é constituída de uma variedade enorme de materiais minerais e rochosos, embora apenas 

dois desses materiais nela predominem: o alumínio e o silício. 
3. Existem, na superfície terrestre, rochas que resultam de transformações químicas sofridas por materiais em suspensão 

existentes nas águas; o sal-gema e a gipsita exemplificam esses corpos rochosos. 
4. As rochas metamórficas resultam de transformações sofridas, em sua composição e em sua estrutura, por rochas 

preexistentes, quando entram em contato com rochas magmáticas ou quando submetidas a elevadas pressões e 
temperaturas. 

5. Em um mesmo meio bioclimático, rochas ígneas e rochas sedimentares resultam em relevos iguais porque a erosão 
independe da qualidade do material rochoso, existente na parte superficial da crosta terrestre e se subordina muito mais às 
condições climáticas do ambiente. 

 
Estão corretas  
a) 1 e 4.    
b) 2 e 5.    
c) 3, 4 e 5.    
d) 2, 3 e 4.    
e) 1, 2, 3, 4 e 5.    
  
36. (Udesc 2012)  Observando a figura abaixo, sobre o interior da Terra, pode-se afirmar. 

 

  
a) O manto, representado na figura pelo número 3, está dividido em 
manto interno e manto externo, sendo o externo mais próximo à 
superfície, onde se encontram vidas animais.    
b) O manto, representado na figura pelo número 1, com cerca de 2.900 
quilômetros de espessura, possui partes de consistência pastosa, 
formado por rochas derretidas e temperatura que variam em torno de 

1.000 a 3.000 C.     
c) A crosta terrestre, representada na figura pelo número 2, é a camada 
mais fina da Terra.    
d) O magma, lava ou núcleo, encontra-se representado na figura pelo 
número 2, onde ocorrem os vulcões.    
e) A crosta terrestre, representada na figura pelo número 4, é a camada 
anterior à superfície terrestre, onde estão o fundo dos mares e os 
grandes lagos.    

  



37. (Fgv 2012)  Observe a imagem da Falha de Santo André, na Califórnia (EUA). 
 

A importante Falha de Santo André está relacionada: 

 
a) ao deslizamento horizontal entre as placas do Pacífico e Norte-Americana.    
b) ao rebaixamento da placa de Nazca em relação à placa do Pacífico.    
c) à meteorização da plataforma continental do litoral Pacífico.    
d) à corrosão das rochas que formam o substrato cristalino californiano.    
e) ao ravinamento das rochas resultante da semiaridez do oeste californiano.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38. (Espcex (Aman) 2012)  Em 27 de fevereiro de 2010, o Chile sofreu um terremoto de 8.8 graus na Escala Richter. Esse país 
encontra-se em uma extensa faixa da Costa Oeste da América do Sul. A causa desse e de outros terremotos deve-se ao fato do 
Chile estar situado: 

  
a) na porção central da Placa Tectônica Sul-Americana, zona de constantes acomodações da litosfera.    
b) na borda ocidental da Placa Tectônica Sul-Americana, junto à Cordilheira dos Andes, dobramento moderno formado por 

movimentos orogenéticos.    
c) no limite ocidental da Placa Tectônica do Pacífico, zona de grande intensidade de movimentos orogenéticos.    
d) no limite oriental da Placa Tectônica Sul-Americana, que se afasta da Placa de Nazca, formando grande falha geológica.    
e) no limite ocidental da Placa Tectônica de Nazca, que se movimenta em sentido contrário ao da Placa do Pacífico, provocando 

epirogênese.    
  
39. (Uesc 2011)  A partir da Teoria Tectônica de Placas ficou fácil entender diversos fenômenos. Forças provenientes do interior 
da Terra fazem com que as placas se desloquem, provocando várias deformações e fenômenos em seus limites externos, como 
o surgimento de dobramentos, falhas, erupções vulcânicas e terremotos. 
 

COELHO, M.; TERRA, L. Geografia geral e do Brasil. São Paulo: Moderna, 2003 
 
Os conhecimentos sobre as placas tectônicas e a ocorrência de terremotos a elas relacionados permitem afirmar:  
a) O Oceano Atlântico é cortado de norte a sul por uma falha tectônica, originada por placas convergentes.    
b) As cadeias do Himalaia e dos Andes se formaram do movimento convergente entre duas placas com a mesma densidade.    
c) Os terremotos de maiores intensidades já ocorridos na superfície terrestre estão relacionados a placas tectônicas divergentes.    
d) O terremoto ocorrido em janeiro de 2010, no Haiti, resultou de uma falha transformante, isto é, criada por duas placas que 

deslizam, uma ao lado da outra.    
e) Os abalos sísmicos já ocorridos no Brasil foram, todos eles, causados por desmoronamentos internos, provocados pela 

acomodação de placas tectônicas sedimentares, devido ao seu próprio peso.    
  
40. (Uel 2011)  Sobre a classificação das rochas, é correto afirmar: 
 
I. As rochas metamórficas resultam de uma rocha preexistente (protólito) no estado sólido. 
II. As rochas sedimentares são formadas pelos agentes de intemperismo e pedogênese. 
III. As rochas metamórficas são formadas pelo acúmulo de material sedimentar. 
IV. As rochas ígneas são formadas pelo resfriamento de material rochoso fundido. 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
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