
 

 

Tarefa 08 – Professora Sueli 
 
01. (UFRN) Assinale a alternativa correspondente à formação de relevo ocorrida no período terciário da era 

cenozóica. 
a) Cordilheira dos Andes       
b) Escudo Canadense       
c) Maciço do Jura 
d) Planalto Brasileiro 
e) Montes Apalaches 

 
02. (UFRN) De acordo com a Teoria da Deriva Continental (ou Tectônica de Placas),  

1. a massa continental está dividida em grandes placas, sendo que os limites dos continentes não 
coincidem com os das placas. 

2. a divisão da grande massa continental resultou na formação de pequenas placas ou blocos que se 
movimentam sobre o substrato sedimentar.  

3. a massa continental divide-se em grandes placas, cada uma correspondendo aos limites continentais. 
4. o deslocamento horizontal das placas provoca a ocorrência de várias deformações e fenômenos, como 

dobramentos, falhas e terremotos. 
 
Assinale a alternativa que contém o conjunto de afirmações corretas: 
a) 3 e 4 
b) 1, 2 e 3 
c) 1 e 4 
d) 1, 2, 3 e 4 
e) 2 e 3 

 
03. (UNIUBE MG) As áreas destacadas no mapa caracterizam-se por apresentar as seguintes características: 

formação geológica recente, 
 

 
 

a) baixas altitudes e grande estabilidade tectônica. 
b) baixas altitudes e pequena instabilidade tectônica. 
c) altas altitudes e grande instabilidade tectônica. 
d) altas altitudes e grande estabilidade tectônica. 
e) médias altitudes e pequenas instabilidade tectônica. 

04. (UCS RS) Considere o mapa abaixo. 
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Assinale a alternativa correta. 
a) A Teoria da Deriva Continental defende a idéia de que os continentes flutuavam sobre o manto inferior 

da Terra, a Litosfera. 
b) A Teoria da Translação dos Continentes defende que os continentes se formaram há 225 milhões de 

anos, na Era Quaternária do Período Permiano. 
c) A Teoria de Wegener defende as idéias de que os continentes não estão à deriva e de que existe 

semelhança entre a ilha de Spitsbergen, no Ártico, e o litoral leste da América do Sul. 
d) A Teoria da Deriva Continental explica a semelhança entre os estratos rochosos dos litorais da Ásia e 

do Brasil. 
e) A teoria de Wegener parte da existência, há cerca de 220 milhões de anos (Era Paleozóica), de um 

supercontinente e de um só oceano, o Pantalasa. 
 
05. (ENEM)  No mapa, é apresentada a distribuição geográfica de aves de grande porte e que não voam. 
 

 
Há evidências mostrando que essas aves, que podem ser originárias de um mesmo ancestral, sejam, 
portanto, parentes. Considerando que, de fato, tal parentesco ocorra, uma explicação possível para a 
separação geográfica dessas aves, como mostrada no mapa, poderia ser: 
a) a grande atividade vulcânica, ocorrida há milhões de anos, eliminou essas aves do Hemisfério Norte. 
b) na origem da vida, essas aves eram capazes de voar, o que permitiu que atravessassem as águas 

oceânicas, ocupando vários continentes. 
c) o ser humano, em seus deslocamentos, transportou essas aves, assim que elas surgiram na Terra, 

distribuindo-as pelos diferentes continentes. 
d) o afastamento das massas continentais, formadas pela ruptura de um continente único, dispersou 

essas aves que habitavam ambientes adjacentes. 
e) a existência de períodos glaciais muito rigorosos, no Hemisfério Norte, provocou um gradativo 

deslocamento dessas aves para o Sul, mais quente. 
 



Exercícios Complementares 
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06. (ENEM) O gráfico abaixo representa a evolução da quantidade de oxigênio na atmosfera no curso dos 
tempos geológicos. O número 100 sugere a quantidade atual de oxigênio na atmosfera, e os demais 
valores indicam diferentes porcentagens dessa quantidade. 

 
De acordo com o gráfico é correto afirmar que: 
a) as primeiras formas de vida surgiram na ausência de O2. 
b) a atmosfera primitiva apresentava 1% de teor de oxigênio.  
c) após o início da fotossíntese, o teor de oxigênio na atmosfera mantém-se estável. 
d) desde o Pré-cambriano, a atmosfera mantém os mesmos níveis de teor de oxigênio. 
e) na escala evolutiva da vida, quando surgiram os anfíbios, o teor de oxigênio atmosférico já se havia 

estabilizado. 
 
07. (Mackenzie SP) Na área assinalada no mapa com o número 1, verifica-se a interação entre duas placas 

tectônicas onde: 
 

 
 

a) ocorre o movimento tangencial, responsável pela formação de cadeia montanhosa. 
b) as mesmas estão em movimento divergente, resultando em freqüentes terremotos. 
c) ocorrem movimentos convergentes, responsáveis pela origem de uma cadeia montanhosa. 
d) as mesmas encontram-se em estado de repouso. 
e) ocorrem movimentos tangenciais responsáveis pela instabilidade tectônica da área. 
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08. (FUVEST SP) “Uma seqüência de rochas similares encontra-se na África, América do Sul, Índia e em 
outras terras emersas, no hemisfério Sul. As rochas são principalmente de origem continental e indicam 
que, quando se formaram, as terras do hemisfério Sul eram parte de um mesmo supercontinente.” 

(Adap. Eicher, 1969.) 
O mapa representa a posição aproximada dessas massas continentais no final do período Jurássico. 
 

 
(Adap. Pritchard, 1979.) 

O texto e o mapa fazem referência ao supercontinente chamado: 
a) avalônia 
b) Laurásia 
c) Eurásia 
d) Gondwana 
e) Atlântida 

 
09. (UNIFOR CE) Considere o esquema a seguir: 

 

 
 

A letra "X" deve ser corretamente substituída por estrutura  geológica de: 
a) Escudos cristalinos. 
b) Bacias sedimentares. 
c) Dobramentos modernos. 
d) Tectônica de placas. 
e) Arqueamentos paleozóicos. 

 
10. (UNESP SP) O processo que gerou a atual configuração dos continentes na superfície do planeta Terra 

resultou da fragmentação e do afastamento das terras emersas que, no princípio, constituíam um único 
bloco chamado Pangéia. Duas teorias tentam explicar esse processo.  
São elas 
a) a das placas tectônicas e a da descontinuidade de Mohorovicic. 
b) a da deriva continental e a da descontinuidade de Gutemberg. 
c) a das placas tangenciais e a das placas continentais. 
d) a das placas tectônicas e a da deriva continental. 
e) as das descontinuidades de Mohorovicic e de Gutemberg. 

 
 


