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QUESTÃO 1. (UPE-SSA 1, 2017): Observe atentamente a figura a seguir. 

 

 

 

Assinale o título que define CORRETAMENTE essa sucessão de ilustrações de um 

importante fato geológico. 

 

a. A formação de Dobras na Crosta Terrestre. 

b. O desenvolvimento de um Graben tectônico. 

c. A evolução dos Processos de erosão eólica em ambiente árido. 

d. A gênese de pedimentos tectônicos. 

e. A zona de subducção de placas litosféricas. 

 

 

QUESTÃO 2. (Uece, 2007): A porção sólida da Terra é uma camada mais ou menos rígida, 

apresentando uma espessura variada. Tal camada é: 

 

a. Magma. 

b. Litosfera. 

c. Troposfera. 

d. Criosfera. 

 

 



QUESTÃO 3. (CFTRJ, 2017): 

 
Já chegou a 250 o número de mortes causadas por um terremoto na Itália de magnitude 6,2 escala 
Richter, que sacudiu o centro do país na madrugada desta quarta-feira. Até a noite de quarta, 
eram 159 mortes, segundo o último balanço oficial, passado pelo próprio primeiro-ministro, Matteo 
Renzi. Também há pelo menos 368 pessoas feridas. Uma das regiões mais afetadas foi o povoado 
de Amatrice, que fica numa área montanhosa e pouco povoada (tem cerca de 2.600 habitantes): 
segundo o prefeito da cidade, praticamente metade da cidade foi devastada. O tremor ocorreu pouco 
depois das 3h30 (22h30 de terça pelo horário de Brasília), e houve mais de 15 réplicas com 
magnitudes entre 4 e 5,4, segundo o Departamento de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos. O 
sismo foi sentido durante mais de 15 segundos em Roma, mais de 100 quilômetros a sudoeste do 
epicentro, na localidade de Rieti, região do Lácio. O hipocentro se situou a quatro quilômetros de 
profundidade. (https://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/24/internacional/1472005909_847086.html) 

 

 

 

 

Embora o evento tectônico retratado tenha sido grave, não pode ser encarado como uma 

surpresa para essa sociedade já que o país está localizado sobre: 

 

a. Relevo antigo e instável. 

b. Áreas sujeitas a tsunamis 

c. Encontro de placas tectônicas  

d. Regiões de tectonismo divergente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://brasil.elpais.com/tag/terremoto_italia_2016/a/
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/24/album/1472014370_782800.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/24/videos/1472029900_914802.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/24/videos/1472029900_914802.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/24/internacional/1472005909_847086.html


QUESTÃO 4. (UFRGS, 2007): Observe o mapa a seguir. 

 

Assinale a afirmação correta com relação aos pontos de 1 a 5 que constam no mapa. 

 
a. O ponto 1 situa-se entre as placas tectônicas Sul-americana e Nazca. 

b. O ponto 2 localiza-se em uma área de separação de placas tectônicas, responsável 

pela formação de uma dorsal oceânica. 

c. O ponto 3 localiza-se em uma área de colisão entre as placas Africana e Indo-

australiana. 

d. O ponto 4 situa-se em uma área de expansão do assoalho oceânico, responsável 

pela formação da Cordilheira dos Andes. 

e. O ponto 5 localiza-se em uma área de formação de arco de ilhas, que corresponde a 

uma zona de subducção. 

 

QUESTÃO 5. (Unifesp, 2004): A foto e a figura representam um mesmo fenômeno. 

 



Trata-se de: 

 

a. Intrusão magmática. 

b. Dobra tectônica. 

c. Sinclinal ascendente. 

d. Falha geológica. 

e. Anticlinal descendente 

 

 

QUESTÃO 6. (PUC-PR, 2016): O centro de sismologia da Universidade de São Paulo (USP) 

relatou que, entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016, ocorreram pequenos tremores de 

terra com magnitudes entre 1.1 e 1.9 em epicentros localizados na região da cidade de 

Londrina, o que explica as vibrações sentidas pelos moradores, principalmente nos bairros 

Califórnia e São Fernando. 

 

 

 

Segundo o Centro de Sismologia, tremores de magnitude pequena (<4) não são incomuns 

no Brasil e podem ocorrer em qualquer região. [...] Portanto, não há motivos para descartar 

os tremores ocorridos em Londrina como tendo origem natural. Sendo assim, os tremores 

registrados em Londrina podem ser causados: 

 

a. Pela proximidade com a Cordilheira dos Andes, região geologicamente instável, 

onde a divergência entre as placas do Pacífico e da América do Sul gera grandes 

tremores de terra. 

b. Por concentração de tensões geológicas de origem natural, presentes em toda a 

crosta terrestre. 

c. Pela exploração de gás de xisto através de faturamento (fracking) hidráulico. 

d. Por barragens artificiais, como o lago gerado pela hidrelétrica de Itaipu, pois o peso 

do reservatório pressiona as falhas geológicas do substrato geológico. 

e. Pela atividade vulcânica no oeste paranaense, decorrente do encontro das placas da 

América do Sul e da África, originárias da fragmentação do supercontinente Pangea. 

 



QUESTÃO 7. (Fuvest, 2008): O vulcanismo é um dos processo da dinâmica terrestre que 

sempre encantou e amedrontou a humanidade, existindo diversos registros históricos 

referentes a esse processo. Sabe-se que as atividades vulcânicas trazem novos materiais 

para locais próximos à superfície terrestre. A esse respeito, pode-se afirmar corretamente 

que o vulcanismo: 

 

a. É um dos poucos processos de liberação de energia interna que continuará 

ocorrendo indefinidamente na história evolutiva da Terra. 

b. É um fenômeno tipicamente terrestre, sem paralelo em outros planetas, pelo que se 

conhece atualmente. 

c. Traz para a atmosfera materiais nos estados líquido e gasoso, tendo em vista 

originarem-se de todas as camadas internas da Terra. 

d. Ocorre, quando aberturas na crosta aliviam a pressão interna, permitindo a ascensão 

de novos materiais e mudanças em seus estados físicos. 

e. É o processo responsável pelo movimento das placas tectônicas, causando seu 

rompimento e o lançamento de materiais fluidos. 

 

 

QUESTÃO 8. (PUC-MG, 2007): A teoria da Tectônica de Placas explica como a dinâmica 

interna da Terra é responsável pela estrutura da litosfera, sendo incorreto afirmar: 

 

a. A litosfera é a parte rígida que compõe a crosta terrestre; é segmentada em placas 

que flutuam em várias direções sobre o manto. 

b. O movimento das placas pode ser convergente ou divergente, aproximando-as ou 

afastando-as, ou ainda deslizando-as uma em relação á outra. 

c. A tectônica é responsável por fenômenos como formação de cadeias montanhosas, 

deriva dos continentes, expansão do assoalho oceânico, erupções vulcânicas e 

terremotos. 

d. As placas continentais e oceânicas possuem semelhante composição mineralógica 

básica, uma vez que essas placas compõem a crosta terrestre. 

 

 

QUESTÃO 9. (PUC-PR, 2004): Observe no mapa as margens do Mar Vermelho, a costa 

nordeste da África e a costa arábica. Essa observação nos permite deduzir que as terras 

continentais racharam, se abriram e se afastaram, deslocando-se em direções opostas e 

possibilitando a formação e a expansão do mar. 

 



 

 

A respeito da movimentação das placas da litosfera, assinale a alternativa correta: 

 

a. As cordilheiras mesoceânicas ou dorsais se formam sobre os locais de colisão entre 

placas tectônicas de diferentes densidades. 

b. A movimentação das placas que se afastam nas margens opostas de um mar, como 

no caso do Mar Vermelho, está relacionada com a dinâmica das correntes marinhas 

na região. 

c. A área mais estável de uma placa tectônica é o seu centro, como no caso da 

localização do Brasil, distante das duas bordas das placas, por isso mesmo, livre de 

grandes terremotos e de atividade vulcânicas na atualidade. 

d. As fossas oceânicas e seu mundo abissal, desprovido de luz e como raras formas de 

vida, marcam os locais onde a nova crosta é gerada a partir da emissão do magma e 

da expansão do assoalho marinho e o consequente afastamento dos continentes. 

e. Desde há muitos milhões de anos, a região dos grandes lagos na África Oriental 

constitui uma região de grande estabilidade tectônica, não existindo nela vulcanismo 

ou qualquer outra movimentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTÃO 10. (PUC-SP, 2006):  

 

 

 

Um tsunami (do japonês, onda de porto) é uma onda (ou uma série delas) que ocorre após 

perturbações abruptas que deslocam verticalmente a coluna de água. 

 

Sabe-se que esse fenômeno pode ser ocasionado: 

 

a. Por derretimento abrupto de gelo das calotas polares. 

b. Por movimentos sísmicos na crosta oceânica. 

c. Pelo aquecimento rápido da atmosfera provocado pelo efeito estufa. 

d. Pelo aquecimento de águas oceânicas profundas. 

e. Pela posição da Lua em relação à Terra, alterando o fluxo das marés. 

 

 

QUESTÃO 11. (UEL, 2007): 

 

“O maremoto que varreu em 26 de dezembro de 2004 parte do litoral do Oceano Índico pode gerar 
dois milhões de novos pobres na Ásia, mas o impacto sobre as economias será fraco, pelo menos na 
Indonésia, Índia e Tailândia, informa hoje o Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD). A catástrofe 
pode ter criado um milhão de novos pobres apenas na Indonésia, 645 mil na Índia e 250 mil no Sri 
Lanka. Nas Maldivas, metade da população foi afetada e mais da metade de seus 287 mil habitantes 
poderá cair na pobreza.” 
Fonte: http://noticias.terra.com.br/mundo/interna/0,,OI453714-EI4502,00.html Acessado em: 05-06-2006

 

 

Tsunami é uma movimentação de água formando uma grande onda e pode ser causada 

pela movimentação do fundo do oceano e por atividade vulcânica, dentre outras. Sobre os 

mais conhecidos Tsunamis, é correto afirmar que: 

 

I. A ilha-vulcão de Krakatoa, na Indonésia, explodiu com fúria devastadora em 1883. 

II. A ilha- vulcão de Krakatoa foi apenas um cenário para o filme “Krakatoa”, sem ter sido 

atingida por um Tsunami, desta forma não houve problemas sociais reais nesta região. 



III. Um devastador Tsunami ocorreu na costa da ilha de Hokkaido, no Japão, em 12 de julho 

de 1993, como resultado de um terremoto. 

IV. Estima-se que ocorreu na antiguidade uma violenta erupção vulcânica na ilha grega de 

Santorini. 

 

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é: 

 

a. I e II. 

b. I e III. 

c. II e IV. 

d. I, II e III 

e. I, III e IV 

 

 

QUESTÃO 12. (UPE-SSA 3, 2016): Analise a imagem a seguir: 

 

 

 

Um fortíssimo terremoto de 7,8 graus de magnitude, na escala Richter, abalou o Nepal no 

dia 25 de abril de 2015. Foi tão violento que, de acordo com a Administração Chinesa de 

Estudos, Cartografia e Informação Geológica, deslocou o monte Everest em três 

centímetros para o sudoeste. Só no Nepal morreram mais de 8.000 seres humanos em 

decorrência dos efeitos do sismo. Somemse a essas perdas humanas os milenares 

monumentos históricos que foram destruídos. 

 

O que gerou no continente asiático esse fenômeno natural? 

 



a. A subducção da placa litosférica do Índico na placa litosférica do Pacífico Oriental. 

b. A forte atividade sísmica da cadeia mesoceânica do Pacífico Central. 

c. A colisão da placa litosférica filipina com a placa litosférica euro-asiática. 

d. A intensa atividade sísmica reflexa da placa litosférica anatólica. 

e. A colisão das placas litosférica indo-australiana e euro-asiática. 

 

 

QUESTÃO 13. (Ufla, 2007): Com base no esquema a seguir, pode-se classificar o 

movimento de criação da dorsal identificada como: 

 

 

 

a. Movimento convergente. 

b. Movimento tangencial. 

c. Movimento transformante. 

d. Movimento divergente. 

 

 

QUESTÃO 14. (UFMS, 2005): A crosta terrestre está em constante movimento. Isso ocorre 

porque as placas tectônicas que constituem a crosta continuam se deslocando. Assinale a 

alternativa que indica o nome dado a esse fenômeno. 

 

a. Movimento de deriva continental. 

b. Movimento de coriolis. 

c. Movimento cratônico. 

d. Movimento hiperogenético. 

e. Movimento morfogenético. 

 

 

QUESTÃO 15. (FMP, 2016): 

 

Após sofrer sua pior catástrofe em 80 anos, o Nepal começa a receber ajuda internacional para tentar 
resgatar vítimas que ainda estão sob escombros, depois de um terremoto de 7,8 graus na escala 
Richter ter atingido ontem o país, matando pelo menos 1.457 pessoas, incluindo vítimas na região 
que abrange ainda Índia, Bangladesh e Tibete. (...) Em 1934, o pior terremoto do país matou quase 



10 mil pessoas. “A cada 50 anos, um terremoto acontece. Temos medo de que o próximo 
aconteça dentro de pouco”, disse em dezembro de 2014, o redator-chefe do jornal “Nepali Times”, 
Kunda Dixit. 
O Globo, Mundo, 26 abr. 2015, p. 40. Adaptado. 

 

O fenômeno natural mencionado foi provocado pelo seguinte agente: 

 

a. Movimento de massas.  

b. Deslizamento de terra. 

c. Tectonismo. 

d. Intemperismo. 

e. Vulcanismo 

 

 

QUESTÃO 16. (UFPE, 2007): A atividade vulcânica compreende todos os fenômenos 

associados com o derrame sobre a superfície terrestre dos materiais magmáticos 

procedentes do interior da Terra. Sobre esse assunto, é incorreto afirmar que: 

 

a. O vulcanismo é um fenômeno endógeno exclusivo de áreas de colisão de placas 

litosféricas, em face da ação das correntes de convecção do manto. 

b. Além da erupção de gases aquecidos e lavas fundidas, procedem dos vulcões 

vastas quantidades de materiais fragmentados que são produzidos pela expansão de 

gases. 

c. O magma, ao se solidificar nas fissuras rochosas preexistentes, origina diques mais 

ou menos espessos. 

d. As erupções variam muito de caráter, de acordo com a pressão e a quantidade de 

gás e a natureza da lava posta em liberdade. 

e. No estado de Pernambuco, há evidências de atividades vulcânicas, ocorridas em 

épocas pretéritas, na Zona da Mata; os solos dessas áreas vulcânicas são, em geral, 

bons para a agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTÃO 17. (UFPE, 2007): As paisagens geomorfológicas, em geral, refletem as 

influências dos fatores litológicos, tectônicos e morfoclimáticos. A paisagem esboçada a 

seguir pode ser caracterizada como um(a): 

 

 

 

a. Tipo de cuesta, em áreas costeiras litologicamente homogêneas. 

b. Estrutura tectonicamente falhada em placas litosféricas divergentes. 

c. Estrutura tectonicamente dobrada, com anticlinal e sinclinal. 

d. Inselbergue de resistência, desenvolvido em ambientes morfoclimáticos semiáridos. 

e. Brejo de altitude, no Agreste pernambucano, desenvolvido em litologias mais 

resistentes aos processos erosivos. 

 

 

QUESTÃO 18. (UEG, 2016): Os movimentos orogenéticos, resultantes da deriva continental 

e dinâmica de placas, são os responsáveis pela formação de grandes cadeias de 

montanhas no planeta, que surgem em virtude do enrugamento ou soerguimento de 

extensas porções da crosta terrestre. A cordilheira dos Andes resulta dessa dinâmica, e sua 

origem está relacionada ao choque entre as placas: 

 

a. Do Pacífico e Norte-Americana. 

b. De Nazca e Norte-Americana. 

c. Do Pacífico e Sul-Americana. 

d. De Nazca e Sul-Americana. 

 

 

QUESTÃO 19. (Ufpel, 2006): A erupção do Vesúvio, no ano 79 d.C., soterrou Pompeia, 

cidade situada ao sul da Itália. A partir do século XVIII, Pompeia começou a ser descoberta 

pelos arqueólogos, que trouxeram à luz vestígios de 2 mil anos. 

A exemplo do Vesúvio, milhares de processos vulcânicos desencadearam-se no mundo 

inteiro. 

 

 



O Vesúvio visto a partir de Pompeia: 

 

 

Com base nos textos e em seus conhecimentos sobre processos vulcânicos, é incorreto 

afirmar que: 

 

a. O vulcanismo ocorre em formações geológicas diversas, mas quase sempre em 

regiões de contato entre placas rígidas que compõem a litosfera. 

b. Por vulcanismo entendem-se as atividades por meio das quais o material magmático, 

os fragmentos de rochas, as cinzas, os gases e os vapores são expulsos do interior 

da Terra para a superfície. 

c. A distribuição geográfica dos vulcões em geral coincide com as áreas epirogenéticas 

recentes, principalmente ao longo das costas oceânicas, não sendo muito comum no 

interior dos continentes. 

d. Grande parte dos vulcões terrestres ativos e os fenômenos a eles relacionados 

ocorrem no ponto em que um placa tectônica se superpõe a uma outra que é 

reabsorvida pelo manto, num processo denominado subducção. 

e. Existem manifestações vulcânicas secundárias como os gêiseres, que podem ser 

economicamente aproveitados na geração de eletricidade e como fontes termais de 

importância turística e medicinal. 

 

 

QUESTÃO 20. (Ufpel, 2007): O cientista Alfred Wegener elaborou, em 1912, a Teoria das 

Derivas Continentais, observando que as formas dos continentes de cada lado do Oceano 

Atlântico pareciam se encaixar perfeitamente. Ele sugeriu que os continentes estiveram 

unidos no passado. 

 

Com relação às derivas continentais, é incorreto afirmar que: 

 



a. Os sismos não devem ser relacionados aos movimentos tectônicos da Terra, por se 

tratarem de um fenômeno de vibração brusca e passageira da superfície terrestre. 

Além disso, não devem ter sua origem associada a processos vulcânicos ou no 

deslocamento de gases no interior da Terra. 

b. Existe uma semelhança entre as rochas localizadas nos litorais da América, Europa 

e África. Esse fato ajuda a comprovar que, num passado muito distante, os 

continentes estiveram unidos em um único bloco. 

c. A crosta terrestre é descontínua e fragmentada em vários blocos, os quais são 

formados por partes continentais e oceânicas que se deslocam pelos movimentos de 

convecção do magma. 

d. O contato entre as placas pode se dar por subducção nas zonas de convergências, 

quando elas se movem uma em direção à outra, e a placa oceânica, mais densa, 

submerge sob a continental, menos densa. 

e. O contato entre as placas pode se dar por obducção nas zonas de convergências, 

quando ocorre o choque na porão continental em virtude da grande espessura das 

porções que colidem. 

 

QUESTÃO 21. (UFRGS, 2006): Assinale a afirmação correta em relação aos movimentos 

tectônicos e ao vulcanismo. 

 

a. Os movimentos tectônicos são provocados por forças basicamente exógenas, 

atuando de forma lenta e prolongada na estrutura e no modelado da crosta terrestre. 

b. As forças tectônicas, que atuam predominantemente no sentido vertical sobre as 

camadas de rochas resistentes, originam as grandes cadeias montanhosas. 

c. O material vulcânico que se acumula na superfície produz o chamado relevo 

cárstico, caracterizado pelas formas dômicas derivadas da sobreposição contínua de 

material piroclástico. 

d. A diferença, em energia liberada, de um terremoto de nível 5 para outro de nível 6 na 

escala Richter é equivalente à difenreça, em energia, de um terremoto de nível 6 

para outro de nível 7. 

e. O surgimento da Dorsal meso-atlântica corresponde a áreas de divergência de 

placas litosféricas, onde ocorrem fenômenos vulcânicos e tectônicos. 

 

 

 

 

 



QUESTÃO 22. (UFU, 2004): O relevo terrestre, conjunto de formas apresentadas pela 

litosfera, é fruto da atuação de duas forças opostas – a endógena (interna) e a exógena 

(externa). 

 

Sobre os processos endógenos ativos de estruturação do relevo pode-se afirmar que: 

 

I. Os movimentos epirogenéticos são responsáveis por falhamentos na crosta 

terrestre. 

II. Os abalos sísmicos são provocados por processos de lixiviação e laterizaão do 

solo. 

III. Os dobramentos são resultantes de pressões horizontais em estruturas rochosas. 

IV. Os vulcanismos são mais comuns em áreas de contato entre as placas 

tectônicas. 

 

Quanto ás afirmações acima, são verdadeiras: 

 

a. I, II e IV 

b. I, II e III 

c. II, III, IV 

d. I, III, IV 

 

 

QUESTÃO 23. (Unifesp, 2005): Na última década, várias pesquisas na África e na América 

do Sul confirmaram a hipótese de que elas formavam um continente no passado. Assinale a 

alternativa que identifica corretamente a era geológica em que a separação ocorreu e o 

nome do novo contente que ela gerou. 

 

a. Cenozoica; Pangeia 

b. Mesozoica; Gondwana 

c. Pré-cambriano; Gondwana 

d. Paleozoica; Pangeia 

e. Quaternário; Gondwana 


