
Exercícios Rochas – pré vestibular

01-Em  relação  às  rochas  e  aos  minerais  da  crosta

terrestre,  é  correto  afirmar:

01) De acordo com a origem, as rochas são classificadas em

ígneas,  sedimentares  e  metamórficas.

02) Os depósitos de carvão e petróleo estão relacionados

às  rochas  sedimentares.

04)  As  rochas  metamórficas  resultam  da  deposição  de

detritos  no  fundo  do  mar.

08) A crosta terrestre é composta, predominantemente, de

rochas  calcárias.

16)  As  rochas  sedimentares  são  resultantes  da  ação  de

temperaturas  e  pressões  elevadas  no  interior  da  crosta

terrestre.

32) O basalto é um exemplo de rocha ígnea. 

02-A origem do petróleo está associada a:

a) rochas cristalinas e detritos orgânicos depositados em 

mares profundos.

b) rochas sedimentares e detritos orgânicos marinhos 

depositados em mares rasos.

c) rochas metamórficas e restos vegetais alterados por 

temperatura e pressão elevadas.

d) rochas sedimentares e detritos orgânicos continentais 

depositados em grandes pântanos.

e) rochas cristalinas e detritos orgânicos depositados em 

mares profundos.

03-Veja a tira a seguir.

Fonte: MOREIRA, João Carlos; SENE, Eustáquio de.

"Geografia  para  o  ensino  médio":  Geografia  Geral  e  do

Brasil. São Paulo: Scipione, 2002. p. 467. 

Sobre as rochas pode-se afirmar que

01)  as  rochas  ígneas  ou  magmáticas  formam-se  pelo

resfriamento e solidificação do magma.

02)  o  arenito,  utilizado na correção de acidez do solo,  é

uma rocha dita metamórfica, pois sua formação está ligada

à  ação  da  temperatura  e  da  pressão  em  rochas

preexistentes.

04) as rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo de

sedimentos de outras rochas.

08 )  o  basalto,  é um exemplo de rocha ígnea extrusiva,

formada com o magma das erupções vulcânicas.

16) No Brasil temos rochas ígneas , pois não hã vulcões.

04-Assinale a alternativa onde encontramos apenas 

rochas metamórficas:

a) Gnaisse, mármore, quartzito.

b) Calcário, carvão, arenito.

c) Basalto, calcário, carvão.

d) Granito, basalto, calcário.

e) Mármore, basalto, carvão.

05- As rochas magmáticas são formadas pela solidificação

do magma e podem ser intrusivas e extrusivas. Sobre as 

rochas ígneas assinale a alternativa correta.

a-O basalto é uma rocha magmática intrusiva.

B-O mármore assim como o granito são rochas 

magmáticas extrusivas.

c- a ardósia e o quartzo são formadas pelo processo 

plutônico

d- O processo de formação plutônico é mais lento que o 

vulcânico, o primeiro é intrusivo e o segundo extrusivo.

e- no Brasil não temos formação vulcânica pelo fato de não

termos vulcões em nosso território.

06- O processo de intemperismo é a desagregação dos 

minerais. Pode ser químico ou físico. Sobre o 

intemperismo assinale o tipo de rochas sedimentar que 

está relacionado corretamente a sua formação.

a- químico, as estalactites

b- químico, o arenito

c- químico, o granito

d- Físico, a ardosia

e- Físico, carvão mineral

07-Sobre o ciclo das rochas é constante, uma rocha ígnea

pode  virar  metamórfica  ou  sedimentar,  uma  rocha

sedimentar pode virar ígnea ou metamórfica. Assinale a

alternativa  que  corresponde  o  processo  correto  na

formação de uma rocha ígnea em metamórfica.

a- sedimentação

b- fusão

c- pressão

d- intemperismo

e-desgaste

08-Assinale a alternativa onde encontramos apenas 

rochas sedimentares:

a) granito, basalto, calcário.

No Brasil não temos rochas igneas, pela
 inexistência de vulcões
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b) carvão, arenito, gnaisse.

c) mármore, quartzito, granito.

d) basalto, calcário, carvão.

e) calcário, carvão, arenito. 

09-) Considere as seguintes afirmativas sobre rochas:

I. Rocha dura, resistente, formada pela solidificação da lava 

e usada na pavimentação de calçadas.

II. Rocha formada por várias camadas de sedimentos de 

grãos de quartzo e usada para revestir pisos, paredes e 

calçadas.

III. Rocha que origina da transformação de argilito, usada 

em revestimentos de pisos, paredes e calçadas, entre 

outras aplicações.

IV. Rocha dura e resistente, formada ao longo de vagaroso 

processo de resfriamento  e solidificação do magma no 

interior da Terra; largamente usada no revestimento de 

pisos e paredes e na confecção de pias, mesas e bancadas.

V) Rocha leve e porosa, usada na limpeza da pele e para 

retirar calosidade.

São exemplos de rochas magmáticas somente:

a) I, II, III e V

b) II e IV

c) I, IV e V

d) III, IV e V 

10-UNEMAT] A crosta  terrestre é formada por  rochas e

minerais.  Estas  últimas  podem  ser  definidas  como

agrupamentos  de  minerais  que,  por  sua  vez,  são

compostos de elementos químicos. Analise as proposições

sobre  as  rochas,  assinalando  F  para  Falsa  e  V  para

Verdadeira.

(01) As rochas ígneas ou magmáticas formaram-se a partir 

do resfriamento e solidificação do magma, material em 

estado de fusão de que é constituído o manto.

(02) As rochas ígneas foram, originalmente, rochas 

magmáticas, sedimentares ou metamórficas que, pela ação

do calor ou pela pressão existente no interior da Terra, 

adquiriram outra estrutura.

(04) As rochas sedimentares derivam de rochas que 

sofreram a ação de processos erosivos, como atividades 

realizadas pela água, pelo vento, por reações químicas e 

físicas e pela ação dos seres vivos.

(08 A areia, o calcário e o arenito são exemplos de rochas 

metamórficas.

(16) Originalmente, as rochas metamórficas foram 

magmáticas, sedimentares ou metamórficas, mas pela ação

do calor ou pela pressão existente no interior da Terra, 

adquiriram outra estrutura.
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