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OS AGENTES EXTERNOS E INTERNOS DO 
RELEVO.  PERCURSO 18 

6° ANO – GEOGRAFIA – RICARDO CHAVES 

 
Semana 23 – Gabarito 

 
01. Os agentes de origem interna ocorrem no interior da Terra e também podem ser chamados de fatores 

endógenos. Eles influenciam na superfície e contribuem para a modificação do relevo. São eles: o 
tectonismo (responsável pela formação de montanhas, por exemplo), o vulcanismo e os terremos. 
Também chamados de agentes estruturais ou de dinâmica interna. 

 
02. A estrutura interna da Terra é composta por diferentes camadas.  

Crosta: É a camada externa da Terra, na qual os minerais estão em estado sólido e onde ocorrem 
constantes transformações do relevo; 
Manto: o magma, massa pastosa que dá origem a rochas e minerais ao resfriar, se forma a partir dos 
materiais que compõem o manto. Nessa camada, as temperaturas podem chegar a 4.000°C; 
Núcleo: O núcleo corresponde a, aproximadamente, um terço de toda a massa terrestre, 
apresentando as maiores temperaturas do interior do nosso planeta e profundidades que vão desde 
os 2900 km até os 6370 km. Ele pode ser subdividido em duas subcamadas, classificadas conforme 
os seus respectivos estados físicos: o núcleo interno e o núcleo externo. 
O núcleo externo é líquido, com uma fluidez muito maior que a do manto, em razão das temperaturas 
que se aproximam dos 3000ºC. Sua extensão vai de 2900 km até os 5150 km. 
O núcleo interno, por outro lado, é sólido, com temperaturas iguais ou semelhantes às encontradas 
na superfície do Sol, na ordem dos 5000ºC. O fato de o núcleo ser sólido deve-se ao fato de a pressão 
ser extremamente elevada, algo em torno de três milhões de vezes maior do que a pressão atmosférica 
no nível do mar. Forma-se, então, uma liga metálica maciça de níquel e ferro, o que faz com que essa 
camada seja também chamada de NIFE. 

 
03. Placas tectônicas são grandes blocos rochosos semirrígidos que compõem a crosta terrestre. 

De acordo com a teoria tectônica de placas, as placas litosféricas deslizam e às vezes colidem entre si 
em uma velocidade que oscila entre 1 e 10 cm/ano. Os movimentos realizados por elas são distintos 
e variados, a seguir os principais: 
Movimento convergente (2 e 4): Limite Convergente: Nesse tipo de limite as placas convergem-
se, ou seja, chocam-se umas contra as outras provocando aproximação delas. A placa de maior 
densidade afunda com direção ao manto da Terra, fundindo-se devido às altas temperaturas 
provocadas pelo movimento convectivo. A placa menos densa direciona-se ao sentido oposto devido 
à pressão gerada, resultando em dobramentos na superfície terrestre. 
Movimento divergente (3): Nesse tipo de limite as placas divergem-se, ou seja, afastam-se uma 
das outras resultando em fendas e rachaduras na superfície terrestre. As placas, então, separam-se 
dando origem às dorsais mesoceânicas (cadeias de montanhas submersas no oceano). 
Movimento Transformante (1): Nesse tipo de limite de placas, há a movimentação deslizante entre 
os blocos, um em relação aos outros. Essa movimentação resulta em rachaduras de contato, não 
havendo a destruição, tampouco o aumento ou criação de placas. Falhas podem ser formadas, como a 
Falha de San Andreas, na Califórnia, nos Estados Unidos, resultado do movimento transformante 
entre a Placa do Pacífico e a Placa Norte-Americana. 

 
04. As altas temperaturas do núcleo, acima de 6.000°C, provocam a ascensão do magma em direção às 

camadas superiores do manto. Ao resfriar, ele retorna em direção ao núcleo. Ocorrem, assim, 
correntes ascendentes e descendentes de magma e gases, chamadas correntes de convecção. Elas 
são responsáveis pelo deslocamento das placas tectônicas. 


