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01. O caro aluno precisa saber que na Era Paleozoica vamos ter a formação das jazidas de carvão mineral enquanto que na Era atual, a 
Cenozoica teremos a formação dos Dobramentos Modernos, as montanhas.

 Resposta: A

02. As placas Indo-Australiana e Euro-Asiática sofreram o movimento orogenético convergente. Movimento responsável responsável pela 
formação das Cordilheiras como a do Himalaia. 

 Resposta: D

03. A teoria mencionada na questão consiste na ideia de que as placas deslizam sobre o manto (astenosfera) e esses movimentos são 
responsáveis pelos agentes internos.

 Resposta: C

04. A Era Paleozoica foi a Era da Formação das jazidas carboníferas.

 Resposta: D

05. O terceiro item é o único falso, pois os períodos glaciais correspondem ao resfriamento da Terra.

 Resposta: D

06. A relação correta está na alternativa C.

 Resposta: C

07. O tectonismo tem como embasamento atual a teoria tectônica de placas, que demonstra a ação de forças oriundas do centro terrestre 
de aspecto horizontal (dobras – orogênese) e vertical (epirogênese). Também não deixamos de citar a teoria da deriva continental ou 
wegenel que demonstra que a Terra já foi um único bloco chamado Pangeia.

 Resposta: A

08. O nome Mesozoico é de origem grega e refere-se a “meio animal” sendo também interpretado como “a idade medieval da vida”. 
Essa Era é especialmente conhecida pelo aparecimento, domínio e desaparecimento dos dinossauros. Os dinossauros surgiram há cerca 
de 230 milhões de anos, em meados do período Triássico, na Era Mesozoica, e extinguiram-se há aproximadamente 65,5 milhões de 
anos, no fi m do período Cretáceo.

 Resposta: B

09. O Brasil está sobre a Placa Sul-Americana.

 Resposta: E

10. A separação do continente Gondwana provocou a separação da América do Sul com a África, o surgimento da Austrália e Antártida 
e, claro, a depressão onde se formaria o oceano Atlântico.

 Resposta: A
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