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1.  
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Ano: 1º Ano E.M. 

Valor: 1,8 

2º Teste – 1º Bim 

Sobre a dinâmica geológica apresentada, é correto 

afirmar que se 
 

a) observa a geração de um sismo por liberação de 

esforços em uma ruptura. 

b) evidenciam áreas de subducção com mergulho 

de uma camada sobre a outra. 

c) percebem camadas que se comprimem e 

acumulam energia no núcleo terrestre. 

d) destacam diferentes linhas de ruptura que 

propagam vibrações para a superfície. 

e) ressalta uma zona de metamorfismo com 

deformação de rochas sedimentares químicas. 

 



2. O tectonismo é definido como um movimento lento e prolongado da crosta terrestre, resultante da 
movimentação do magma pastoso. Observe a figura abaixo. 

 
A TERRA. 5. ed. São Paulo: Ática, 1997. p.15. 

  
Assinale a alternativa que indica o tipo de formação representado na figura. 
  
a) Movimento resultante das forças internas horizontais, conhecido como epirogênese. 
b) FormaçãodeHorst,encontradanasfossastectônicaslocalizadasnofundodosoceanos. 
c) Resultado do movimento de compressão lateral sofrida por uma determinada área de rochas não resistentes, o 
qual recebe o nome de dobras. 
d) Deslocamento de blocos provocado pelo choque de placas tectônicas, ocasionando a formação de estruturas 
falhadas, conhecidas como Graben. 
e) Soerguimento de uma falha, por meio de pressões internas verticais, o que resulta em blocos montanhosos, 
como, por exemplo, a formação da Cordilheira dos Andes. 
 
 
 
3. 

 
Considere as áreas 1 e 2 assinaladas no mapa e, também, a classificação apresentada para os tipos de 
movimentos das placas tectônicas.  
 
a) Identifique o tipo de movimento das placas tectônicas que ocorre na área 1 e o que ocorre na área 2.  



___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
b) Cite, ainda, dois fenômenos naturais que decorrem do contato entre placas tectônicas. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 


