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01. O processo de fragmentação espacial da Pangeia tem início no período Permiano da Era Paleozoica e prossegue nos demais períodos 
subsequentes, envolvendo as Eras Mesozoica e Cenozoica. Contudo, a fratura produzida pela separação entre o continente americano 
e os continentes africano e europeu fi ca bastante evidente no período Cretáceo da Era Mesozoica. Nesse período, a fratura permitiu 
a emersão de uma massa de material vulcânico que deu origem à cordilheira Dorsal Mesoatlântica que, nos períodos seguintes, 
estendeu-se como um grande “S”, no sentido norte-sul, praticamente da Islândia até a Antártida, surgindo, por vezes, à superfície na 
forma de ilhas.

 Resposta: D

02. Durante o Pré-Cambriano, que corresponde ao Arqueozoico e Proterozoico, temos os primeiros vestígios de vida no planeta em 
ambiente aquático.

 Resposta: C

03. A imagem mostra vestígios de restos de animais graças ao processo de sedimentação. Esses fósseis foram cobertos por diversas camadas 
de sedimentos que, ao longo dos milhares de anos, foram depositados e compactados lentamente, originando rochas sedimentares 
em seu revestimento.

 Resposta: B

04. A questão aborda as causas formadoras do relevo terrestre, determinadas pela ação de forças internas. Elas se originam da movimentação 
do material magmático que se encontra no interior da crosta terrestre, ocasionando dois movimentos: orogenéticos, formadores de 
grandes cadeias de montanhas; epirogenéticos, causadores do surgimento dos continentes. Temos ainda a ação das forças externas, 
os agentes do intemperismo, tais como as chuvas, os ventos, os rios, dentre outros, que determinam a erosão e a sedimentação, 
esculpindo o relevo terrestre.

 Resposta: C

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

3
) = estalactite e estalagmite.

 Resposta: C
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