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01. As estruturas sedimentares são formadas por sedimentos, isto é, por restos orgânicos e inorgânicos. A acumulação de fósseis vai 
favorecer a formação do petróleo, considerado um combustível fóssil.

 Resposta: D

02. As rochas sedimentares são formadas a partir de um processo que envolve: intemperização, erosão, acomodação, acumulação e 
compactação dos sedimentos.

 Resposta: D

03. A formação do Tsunami está ligada às forças internas da Terra, bem como ao choque de placas.

 Resposta: A

04. As duas rochas são formadas a partir do resfriamento interno da Terra, por isso são chamadas de Intrusivas ou Plutônicas.

 Resposta: C

05. Manganês é o nome dado a um metal branco cinzento distribuído em diversos ambientes geológicos. É um elemento dotado de 
qualidades importantes à utilização na indústria siderúrgica. São as formas em óxidos que representam a maior parte de utilização 
industrial e comercial do elemento, como por exemplo, a pirolusita.

 Resposta: C

06. Os solos mais férteis são gerados por rochas magmáticas, especialmente os basaltos. Isto ocorre porque os basaltos são ricos em ferro, 
magnésio, cálcio e outros minerais que conferem uma maior fertilidade ao solo.

 Resposta: C

07. Durante a formação das rochas magmáticas, quando o resfriamento do magma ocorre dentro da superfície, as rochas são classifi cadas 
em intrusivas ou plutônicas, como o granito. Quando esse processo ocorre sobre a superfície, as rochas originadas são chamadas de 
extrusivas ou vulcânicas, como o basalto.

 Resposta: D

08. Essas formações rochosas são resultado da combinação: H
2
O + carbonato de cálcio (CaCO

3
) = estalactite e estalagmite.

 Resposta: C

09. As Bacias Sedimentares são produtos de agentes externos, agentes esses que são mais destruidores de relevo que formadores. Esses 
sedimentos irão preencher depressões cristalinas.

 Resposta: B

10. Acredita-se que, numa determinada época geológica, tenha ocorrido a separação dos continentes atuais – a deriva continental –, que 
teria favorecido à formação de espécies diferentes a partir de ancestrais comuns.

 Resposta: D
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