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01. A questão aborda a camadas da Terra. A relação correta está na alternativa B.

 Resposta: B

02. As camadas da Terra estão separadas uma das outras por áreas denominadas descontinuidade. Entre a crosta e o manto há a 
descontinuidade de Mohorovicic, e entre o manto e o núcleo há a descontinuidade de Gutenberg.

 Resposta: C

03. Os abalos sísmicos são uma consequência do alívio da tensão geológica, vinculados normalmente aos movimentos das placas tectônicas. 
Esse alívio da tensão se intensifica próximo ao limite das placas, onde a liberação de energia acontece de maneira mais eficiente.

 Resposta: A

04. 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

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

 Resposta: D

06. 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

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

 Resposta: D

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

 Resposta: C

09. 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 da utilização 
industrial e comercial do elemento, como, por exemplo, a pirolusita.

 Resposta: C

10. 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
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