
Exercícios geologia 1 – pré vestibular

01-(UFAM) O texto abaixo é formado por trechos da obra
de ficção cientifica,Viagem ao Centro da Terra (1864), do
escritor  francês  Júlio  Verne,  que  narra  as  aventuras  e
mistérios  pelo  interior  do  planeta.  Toda  a  história  do
período  hulheiro  estava  inscrita  naquelas  paredes
escuras,  e  um  geólogo  poderia  acompanhar  com
facilidade  as  diversas  fases.  Os  leitos  de  carvão  eram
separados por extratos de grés ou de argila compactos e
como que esmagados pelas camadas superiores.
Nessa era do mundo que precedeu a era secundária,  a
Terra  foi  recoberta  por  uma  vegetação  compacta  em
virtude do calor tropical e da umidade persistente. Uma
atmosfera de vapores envolvia todo o globo, escondendo
ainda os raios do sol.
O texto  refere-se  ao  Período Carbonífero  que  aconteceu
aproximadamente  entre  360  a  286  milhões  de  anos
durante a Era:
a) Mesozóica
b) Cenozóica
c) Proterozóica
d) Paleozóica
e) Pré-cambriana

02-(UFRO)  Sobre  as  eras  geológicas,  assinale  a(s)
alternativa(s) correta(s):
01) Foi na Era Cenozoica que surgiu as primeiras espécies
de vida. Dentre elas temos as algas e as bactérias.
02)  O  homem  apareceu  na  superfície  da  terra  na  era
Cenozoica, no Quaternário, em um período interglacial.
04) Na Era mesozoica temos a separação dos continentes,
bem como o surgimento do carvão mineral.
08  )  Na  era  Paleozoica,  ocorreu  o  desenvolvimento  dos
peixes e da vegetação, as grandes florestas.
16) A Era Paleozoica temos o surgimento do Petróleo. Este
é  formado  por  hidrocarbonetos,  sendo  hoje  a  principal
fonte de energia.

03-   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 laterização 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 às afirmações acima, são verdadeiras apenas:

a) I, II e IV.
b) I, II e III.
c) II, III e IV.
d) I, III e IV.
e) II e III

04-Verifique a figura a seguir e identifique as camadas da
Terra que ela representa e, na sequência, identifique qual
das  alternativas  traz  a  associação  correta  dessas
camadas.

a) I - Núcleo interno, II - Núcleo externo, III - Manto e IV - 
Crosta.
b) I - Núcleo interno, II - Manto, III - Núcleo externo e IV - 
Crosta. 
c) I - Crosta, II - Núcleo externo, III - Manto e IV - Núcleo 
interno.
d) I - Núcleo externo, II - Núcleo interno, III - Manto e IV - 
Crosta.
e) I - Crosta, II - Manto, III - Núcleo externo e IV - Núcleo 
Interno.

05-Sobre  a  estrutura  da  Terra  e  a  sua  composição,
assinale o que for correto.
01)  A  camada  sólida  e  externa  da  Terra  é  chamada  de
litosfera ou crosta terrestre. Subdivide-se em Sial e Sima.
02) O Sial corresponde à camada externa da crosta. Nessa
camada, o silício e o alumínio são os principais  minerais
presentes.
04) O Sima corresponde à camada interna da crosta. Nessa
camada, predominam as lavas vulcânicas, sendo o silício e
a magnetita os principais minerais presentes.
08) O Nife corresponde ao núcleo da Terra, formado por
minerais pesados, com destaque para o níquel, o chumbo
e o mercúrio.
16) Os principais recursos minerais inorgânicos encontram-
se no subsolo, isto é, na camada imediatamente inferior à
crosta externa.
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06-UEL) As grandes cadeias de montanhas, como os
Alpes  ou  o  Himalaia,  tiveram  origem
a) na era Mesozóica, quando da fragmentação do antigo
continente  de  Gondwana.
b)  no  Pré-Cambriano,  em  virtude  dos  grandes
falhamentos  ocorridos na  crosta  terrestre.
c)  no  Paleozóico,  quando  os  continentes  começaram  a
tomar  as  formas  atuais.
d) há mais de 190 milhões de anos, em conseqüência da
movimentação do NIFE, a camada mais interna da Terra.
e)  Na  era  cenozoica  graças  à  movimentação  das  placas
tectônicas. 

07-(UFPE)  O  estudo  das  ondas  sísmicas  e  dos  campos
magnéticos permitiu o descobrimento e a caracterização
de  três  importantes  camadas  internas  da  Terra:  a
Litosfera, o Manto e o Núcleo. Com relação a esse tema,
estão  corretas  as  afirmações  abaixo:

(01) O Manto envolve o Núcleo terrestre,  ocupa a maior
parte do volume do planeta e se comporta como um fluido
que  se  move  lentamente.
(02)  A  Crosta  Oceânica,  uma  porção  da  Litosfera,  é
composta fundamentalmente por rochas graníticas e não
apresenta, em suas camadas inferiores, rochas basálticas.
(04) Sob a Litosfera  existe  uma camada de rocha menos
rígida, conhecida como Astenosfera; trata-se de uma zona
de  baixa  velocidade  sobre  a  qual  "flutuam"  as  placas
litosféricas.
(08)  O  Núcleo  é  formado  basicamente  por  níquel  e
alumínio; essa camada, que produz o campo magnético do
planeta,  apresenta  elevadas  temperaturas.
(16) A Litosfera acha-se dividida em blocos mais ou menos
rígidos  designados  como  "placas";  essas  placas  são
deslocadas por correntes de convecção que se formam no
Manto. 

08-Unifesp) 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 continente
que ela gerou.
a) Cenozóica; Pangéia.
b) Mesozóica; Gondwana.
c) Pré-Cambriano; Gondwana.
d) Paleozóica; Pangéia.
e) Quaternário; Gondwana. 

09-(UEPG-ADAP.) Com relação à constituição interna da 
Terra, suas camadas e características gerais, assinale o que
for correto.

01) A crosta sólida ou litosfera é a fina camada superficial.
02) O núcleo interno, constituído principalmente de ferro e
níquel,  encontra-se  em  estado  sólido  devido  às  altas
pressões ali reinantes.
04)  A  camada  sólida  e  externa  da  Terra  é  chamada  de
litosfera ou crosta terrestre. Subdivide-se em Sial e Sima.
08)  A  astenosfera,  porção  do  manto  dotada  de
plasticidade,  é  a  sede  das  correntes  de  convecção  que
movimentam as placas litosféricas.
16) A Camada mais interna do planeta chama-se núcleo e é
formado por Sial e Nife.

10-UDESC  -  Assinale  a  alternativa  que  contenha  os
agentes endogenos, formadores do relevo.
A- Tectonismo e intemperismo
B-Vulcanismo e abálos sísmicos
C- Intemperismo e abálos sísmicos
D- Tectonismo e deslizamentos
E- Deslizamentos e Vulcanismo
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