
EXERCÍCIOS GEOLOGIA 2 
 

1. (UFRGS) A figura a seguir representa processos 
associados à tectônica de placas, identifique os 
processos destacados pelas letras A, B e C, 
respectivamente.  

 
a) Orogenia – subducção – movimentos convectivos  
b) Orogenia – erosão – subducção  
c) Dobramentos modernos – orogenia – movimentos 
convectivos  
d) Erosão – subducção – dobramentos modernos e) 
Dobramentos modernos – erosão – subducção  
 

2. (UFT) As placas tectônicas são grandes blocos de 
rochas que formam a crosta terrestre e flutuam sobre 
o magma. Este por sua consistência fluída, possibilita 
o deslizamento dos continentes e consequentemente 
suas movimentações. Como provável consequência 
desta movimentação das placas tectônicas é que 
observamos a ocorrência do terremoto que atingiu o 
Chile no final de fevereiro de 2010. O mesmo chegou 
à magnitude de 8,8 graus na escala Richter, causando 
significativas perdas econômicas e de muitas vidas 
humanas. Na figura abaixo temos a representação das 
principais placas tectônicas que compõem o planeta e 
seus movimentos.  
Na busca de explicações das causas do terremoto que 
atingiu o Chile, pode-se mencionar que: 
 I. Ocorreu devido ao movimento convergente entre 
placas tectônicas que abrangem o país.  
II. Ocorreu devido ao movimento divergente entre 
placas tectônicas que abrangem o país.  
III. Ocorreu devido ao epicentro estar muito próximo 
do país.  
IV. Ocorreu devido à interação entre as placas 
tectônicas Pacífica e Sul Americana.  
V. Ocorreu devido à interação entre as placas 
tectônicas de Nazca e Sul Americana. Analisando o 
texto acima, são verdadeiras as opções: 
 
 a) I, IV e V 
 b) II, IV e V  
c) I, III e V  
d) II, III e V 
e) I, II e IV 
 
3-Assinale a alternativa verdadeira sobre a formação 
de um tsunami semelhante ao que atingiu o sudeste 
asiático ao final de 2004: 

 
 a) A origem do fenômeno está associada a eventos de 
ordem tectônica. 
 b) A formação de tufões acentuados e áreas de alta 
pressão atmosférica geram tal fenômeno.  
c) A formação de tsunamis está necessariamente 
associada ao fundo coralígeno do Oceano Índico.  
d) O efeito do aquecimento global é o responsável 
principal pela ocorrência acima do normal desse tipo 
de tsunamis nos últimos anos. 
 e) O derretimento de geleiras na região do Oceano 
Índico é a responsável pelo fenômeno indicado na 
gravura. 
 
4- Questão (PUC – MG)  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 à 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. 
 
 
5 - Questão Com relação à constituição interna da 
Terra, suas camadas e características gerais, 
é correto dizer-se que: 
(A) a tectônica é responsável por fenômenos como 
formação de cadeias montanhosas, deriva dos 
continentes, expansão do assoalho oceânico, erupções 
vulcânicas e terremotos. 
(B) o núcleo interno, constituído, principalmente, de 
ferro e níquel, encontra-se em estado líquido devido às 
altas temperaturas ali reinantes. 
(C) o núcleo externo encontra-se em estado sólido e 
apresenta uma constituição rochosa. Nele, são 
geradas correntes elétricas que imantam o núcleo 
interno e criam o campo magnético da Terra. 
(D) as placas continentais e as oceânicas possuem 
semelhante composição mineralógica básica, uma vez 
que essas placas compõem a crosta terrestre. 
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6-Questão O bloco diagrama representa o processo 

de formação de um fenômeno natural de grande 

magnitude, decorrente da movimentação de placas 

tectônicas. 

 

  
 
Assinale a alternativa sobre o local e as condições de 
movimentação das placas tectônicas e o consequente 
fenômeno natural. 
(A) No fundo do oceano, com terremoto em 
profundidade, sem deslocamento do solo e 
propagação de ondas gigantes; tsunami. 
(B) Em superfície, sem deslocamento do solo oceânico 
e propagação de ondas gigantes; maremoto. 
(C) No fundo do oceano, com deslocamento do solo 
sem propagação de ondas; terremoto. 
(D) No fundo do oceano, com terremoto em 
profundidade, deslocamento do solo e propagação de 
ondas gigantes; tsunami. 
 
 
7 - Questão: (FATEC) A teoria da “tectônica de placas”, 
hoje mais do que comprovada empiricamente, explica 
fenômenos como vulcões, terremotos e tsunamis. 
Segundo essa teoria, as placas tectônicas 
(A) atritam entre si nas extremidades da Terra, 
derretendo as calotas polares. 
(B) movem-se porque flutuam debaixo dos solos dos 
oceanos, causando abalos no continente. 
(C) deslizam sobre o magma do interior da Terra e 
chocam-se em alguns pontos da crosta. 
(D) movimentam-se em conjunto, desenvolvendo 
abalos sísmicos coordenados e previsíveis. 
 
8-(UFRS)  Como desenvolvimento da Teoria da 

Tectônica de Placas, fenômenos como a formação das 

cadeias montanhosas e das fossas submarinas foram 

melhor compreendidos. Com isso, sabe-se que a 

Cordilheira dos Andes se encontra em uma região da 

crosta terrestre que: 

a) apresenta uma área de colisão de placas tectônicas. 
b) forma margem continental do tipo passiva. 

 
 
c) se situa em uma área de expansão do assoalho 
oceânico. 
d) coincide com limites divergentes de placas. 
 
9 - (FATEC)  O 'tsunami' que matou, em dezembro de 
2004, muitos milhares de habitantes de países 
banhados pelo Oceano Índico já estava quase 
esquecido quando, em final de maio de 2006, um 
forte tremor de terras na ilha de Java (Indonésia) fez 
novas vítimas, que chegam a cerca de 5 mil mortos. 
Os dois fenômenos, tsunamis e terremotos, 
a) estão relacionados às estruturas geológicas 
cristalinas, predominantes na região. 
b) representam ocorrência comum nas regiões 
situadas no centro de uma placa tectônica. 
c) resultam dos desequilíbrios geotérmicos que 
ocorrem no núcleo, parte central da Terra. 
d) têm origens semelhantes, pois ocorrem devido à 
movimentação das placas tectônicas. 
 
 
10 - Questão Unesp/2005-2 O processo que gerou a 
atual configuração dos continentes na superfície do 
planeta Terra resultou da fragmentação e do 
afastamento das terras emersas que, no princípio, 
constituíam um único bloco chamado Pangéia. Duas 
teorias tentam explicar esse processo. São elas: 
(A) a das placas tectônicas e a da descontinuidade 
de Mohorovicic. 
(B) a da deriva continental e a da descontinuidade 
de Gutemberg. 
(C) a das placas tangenciais e a das placas continentais. 
(D) a das placas tectônicas e a da deriva continental. 
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