
EXERCÍCIOS ROCHAS 
 
 
01-Sobre as rochas, ASSINALE A ALTERNATIVA 
INCORRETA 

 
A ( ) as rochas ígneas ou magmáticas formam-se pelo 
resfriamento e solidificação do magma. 
B ( ) 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. 
C ( ) as rochas sedimentares são formadas pelo 
acúmulo de sedimentos de outras rochas. 
D ( ) o basalto, utilizado na construção civil, é um 
exemplo de rocha ígnea extrusiva, formada com o 
magma das erupções vulcânicas. 
 
02 - 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. 
 
02) Sobre as rochas existentes na natureza, podemos 
afirmar: 
 
a) As rochas ígneas ou magmáticas são resultantes da 
solidificação do magma no interior da Terra ou da 
solidificação do magma em forma de lava expelido 
pelos vulcões 
b) O carvão mineral é um exemplo de rocha magmática 
intrusiva 
c) As rochas metamórficas são resultantes da erosão de 
rochas magmáticas 
d) As mudanças de pressão são responsáveis pela 
transformação de rochas metamórficas em rochas 
sedimentares 
e) As rochas sedimentares se apresentam em camadas, 

onde as mais baixas são as mais recentes e as de 
cima são as mais antigas 
 
03-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 
 
04-Observe as proposições a seguir: 
 
I) As rochas cristalinas do tipo magmática foram  
 
 
formadas nas primeiras eras geológicas. 
II) O tectonismo corresponde ao processo de 
dobramento e fraturamento da crosta terrestre 
III) As voçorocas são enormes buracos feitos pela 
erosão, resultantes da ação conjugada de 
enxurradas e águas subterrâneas em terrenos de 
fragilidade. 
IV) As restingas são acumulações arenosas que 
unem ilhas a continentes, originando penínsulas. 
V) As planícies são superfícies mais ou menos 
aplainadas ou mesmo acidentadas, formadas por 
erosão e acumulação, em estruturas cristalinas 
 
Estão incorretas: 
a) IV e V; 
b) I, II e III; 
c) II, IV e V; 
d) III e IV; 
e) III, IV e V. 
 
05- O basalto, o carvão mineral e o gnaisse são, 
respectivamente, exemplos de rochas: 
a) magmática extrusiva, metamórfica e magmática 
intrusiva; 
b) magmática extrusiva, sedimentar e 
metamórfica; 
c) metamórfica, sedimentar orgânica e dedrítica; 
d) química, orgânica e dedrítica; 
e) orgânica, metamórfica e dedrítica 

 

06 Sobre as rochas existentes na natureza, 
podemos afirmar: 
a) As rochas ígneas ou magmáticas são resultantes 
da solidificação do magma no interior da Terra ou 
da solidificação do magma em forma de lava 
expelido pelos vulcões 
b) O carvão mineral é um exemplo de rocha 
magmática intrusiva 
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c) As rochas metamórficas são resultantes da 
erosão de rochas magmáticas 
d) As mudanças de pressão são responsáveis pela 
transformação de rochas metamórficas em rochas 
sedimentares 
e) As rochas sedimentares se apresentam em 
camadas, onde as mais baixas são as mais recentes 
e as de cima são as mais antigas 
 
 
 
 
 
07- s rochas, antes de serem trabalhadas pela 
erosão, são "preparadas" por um conjunto de 
reações químicas ou fenômenos físicos, para a 
ação de desgaste. 
A essa fase que precede a erosão denominamos: 
a) abrasão. 
b) intemperismo. 
c) orogênese. 
d) evapotranspiração. 
e) estratificação. 
 
08- Rochas de diferentes origens e idades 
constituem a crosta terrestre. De acordo com a 
origem, as rochas são agrupadas em três 
categorias: ígneas, sedimentares e metamórficas. 
Assinale a alternativa que menciona três 
exemplos de rochas metamórficas utilizadas 
economicamente. 
a) quartzito, mármore e gnaisse. 
b) mármore, granodiorito e granito. 
c) quartzo, granito e gnaisse. 
d) quartzito, arenito e micaxisto. 
e) gnaisse, mármore e granito. 
 
09- Considere os mapas apresentados abaixo, 
para responder à questão. 
 

 

Relacione a estrutura geológica brasileira e a 
exploração econômica dos principais recursos 
minerais nos mapas. 
 
a) Mapa I - Rochas cristalinas (ferro, manganês e 
cassiterita); 
Mapa II - Rochas sedimentares (petróleo e carvão); 
b) Rochas cristalinas (petróleo e carvão); 
Rochas sedimentares (ferro, manganês e 
cassiterita); 
c) Rochas sedimentares (bauxita, ferro e  
 
 
manganês); 
Rochas cristalinas (petróleo, carvão e ouro); 
d) Rochas cristalinas (ferro, manganês e 
cassiterita); 
Rochas sedimentares (bauxita, ouro e cassiterita); 
e) Rochas sedimentares (ferro, ouro e bauxita); 
Rochas cristalinas (petróleo, carvão e ouro) 
 
10- Sobre os distintos tipos de rochas que 
formam os continentes, é correto afirmar: 
a) O calcário é uma rocha sedimentar. Sob a ação 
do intemperismo, origina, entre outras formas, as 
cavernas, cuja ocorrência é comum no Brasil. 
b) O granito é uma rocha metamórfica muito 
antiga e desgastada que constitui as planícies 
costeiras de todos os continentes. 
c) A rocha predominante no continente sul-
americano e particularmente no Brasil é o basalto, 
que determina, em conjunto com o clima tropical, 
as depressões periféricas da costa oeste. 
d) No Brasil, os arenitos não apresentam valor 
comercial porque são do período Pré-Cambriano. 
e) No atual momento geológico não se registram 
rochas magmáticas intrusivas na superfície dos 
continentes 
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