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01. A maior parte da estrutura da Terra não se encontra na forma sólida em função do elevado calor interno. 

As únicas camadas com essa característica são a crosta (por apresentar temperaturas baixas que permitem 
a solidificação das rochas) e o núcleo interno (que, em função da elevada pressão, permanece rígido). 
 
letra D. 

 
02. A movimentação das placas tectônicas, responsável pela ocorrência dos principais e mais temíveis 

terremotos que atingem o planeta, é um processo que ocorre na crosta terrestre, mas que envolve eventos 
geológicos que ocorrem em outras camadas. 

 
O núcleo terrestre, por apresentar elevadíssimas temperaturas, é responsável pelo aquecimento do manto, 
que, por esse motivo, apresenta movimentações cíclicas em seu magma. Essas movimentações, chamadas 
de correntes de convecção, exercem uma pressão sobre a crosta, possibilitando a sua movimentação, o 
que pode gerar os abalos sísmicos. 
 
letra C. 

 
03. 

I.  Verdadeiro – A crosta terrestre pode ser dividida em oceânica (com menores profundidades) e 
continental (mais profunda). 

II.  Verdadeiro – O núcleo externo, em razão das elevadas temperaturas, encontra-se totalmente no 
estado líquido, diferentemente do núcleo interno, que é sólido. 

III.  Falso – A descontinuidade de Mohorovicic encontra-se entre a crosta e o manto. 
IV.  Falso – A litosfera envolve, basicamente, a camada rochosa do planeta, ou seja, a crosta terrestre. 
V.  Verdadeiro – O manto é, de longe, a maior e a mais volumosa das camadas terrestres. 
VI.  Verdadeiro – Em função das variações de temperatura, o manto externo é menos denso e menos fluido 

do que o manto interno. 
 
04. 

I.  (V) O manto é a maior das camadas da Terra, posicionando-se acima do núcleo e, consequentemente, 
envolvendo-o. Ele realiza pequenos movimentos que formam as células de convecção. 

II.  (F) A crosta oceânica apresenta rochas basálticas, principalmente em áreas vulcânicas. 
III.  (V) A Astenosfera é composta por magma e posiciona-se logo abaixo da camada rochosa do planeta. 
IV.  (F) O Núcleo é basicamente formado por Níquel e Ferro (NIFE). 
V.  (V) As correntes de convecção do manto propiciam o movimento das placas tectônicas, que são 

segmentações da crosta terrestre. 
 
05. Também chamadas de Rochas magmáticas, as Rochas ígneas caracterizam-se por serem formadas a partir 

da cristalização do magma gerado no núcleo da Terra e pela riqueza em minerais. 
 

Letra C. 
 
06. O metamorfismo só ocorre no interior da Terra, em zonas muito profundas que apresentam elevadas 

temperaturas e alta pressão interna. Esse processo provoca transformações químicas e minerais em rochas 
preexistentes e costuma conservar a composição original dessas rochas, que podem ser de qualquer tipo. 

 
letra E. 
 
07. Somente através do processo de sedimentação é possível a formação dos fósseis que, ao serem soterrados 

pela deposição de sedimentos, passam – ao longo de milhares de anos – pelos processos 
de diagênese, compactação e cimentação, que só ocorrem em rochas sedimentares, em função do fato de 
estas serem formadas a partir da decomposição do solo e de outras formações rochosas. 

 
08 

a)  Incorreta – rochas sedimentares formam-se pela junção de sedimentos oriunda da decomposição de 
outras rochas. 

b)  Correta – as rochas metamórficas formam-se a partir das transformações de outras rochas no interior 
da Terra, sob alta temperatura e pressão, em um processo chamado metamorfismo. 
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c)  Incorreta – na verdade, a compactação de sedimentos forma as rochas sedimentares. 
d)  Incorreta – arenito e calcário são rochas sedimentares. 
e)  Incorreta - gnaisse e mármore são rochas metamórficas 

 
09. O intemperismo atua na decomposição das rochas, que vão se erodindo e sendo repartidas em inúmeras e 

pequenas partes, denominadas sedimentos. Esses sedimentos, quando unidos de forma coesa, com a 
ajuda de alguns elementos, como a água, formam as rochas sedimentares. 
 
letra B. 

 
10.  

a)  Resposta; Confecção de pias, mesas, revestimento de paredes e pisos, bancos etc. 
b)  Resposta: Quartzo, feldspato e mica. 

 
 
 
 
 


