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01. TERREMOTO DE 6,9 GRAUS ABALA CENTRO DO CHILE  

 

Um forte terremoto, de 6,9 graus, sacudiu, na tarde desta segunda-feira [24/04/2017], o centro do Chile, 
provocando alarme entre a população, informou o Centro Sismológico Nacional.  
O tremor ocorreu por volta das 18h30min local (18h30min também em Brasília) com epicentro situado 25 
quilômetros a oeste de Valparaíso, segundo o Bureau Nacional de Emergências (Onemi).  
De acordo com o serviço sismológico dos Estados Unidos (USGS), o terremoto atingiu 7,1 graus na escala 
de magnitude. [...].  
 

AFP. Terremoto de 6,9 graus abala centro do Chile. Portal Zero Hora Notícias. Disponível em: 
<http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2017/04/terremoto-de-6-9-graus-abala-centro-do-chile-9779293.html>. Acesso: 08 maio 

2017 (Adaptado). 
 
Em relação aos terremotos ou abalos sísmicos, marque a alternativa CORRETA.   
a) Avanço das técnicas de detecção permite prever com grande antecedência a ocorrência de terremotos.     
b) Apenas as regiões localizadas no Círculo de Fogo do Pacífico, como o Chile, estão sujeitas a 

terremotos.     
c) Por serem eventos muito rápidos, os terremotos não provocam alterações no relevo terrestre.     
d) Terremotos são causados principalmente pelo choque ou deslizamento lateral de placas tectônicas.     
e) Treinar a população é ineficaz para a minimização dos danos humanos decorrentes dos terremotos.     

 
02. No decorrer do tempo geológico, apenas uma porcentagem muito pequena das espécies que um dia 

habitaram a biosfera terrestre preservou-se nas rochas. Muitas espécies surgiram e desapareceram sem 
deixar vestígios. Em rochas muito antigas, não são encontrados vestígios de animais atuais, o que sugere 
que eles apareceram muito depois. Porém, nessas camadas antigas, são encontrados restos de animais 
que não existem mais, o que poderia indicar que se extinguiram. Os vestígios de organismos que existiram 
no passado e se mantiveram preservados, como pedaços de troncos de árvores, conchas, ossos, dentes, 
cascas de ovos, esqueletos e carapaças são denominados fósseis. O modo de fossilização pode ser 
determinado por vários fatores como, por exemplo, a rapidez do soterramento e da decomposição 
bacteriológica, após a morte dos organismos; a composição química e estrutural do esqueleto e as 
condições químicas, que imperavam no meio ambiente durante esse processo. Assim, quando um 
organismo morre e suas partes moles são decompostas, as partes duras, como os ossos, ao longo do 
tempo, podem ser encobertas por camadas de sedimentos, sofrendo fossilização. 
Como base nessas informações, é correto afirmar que  
a) os fósseis representam os restos preservados somente dos animais que viveram no passado.    
b) os fósseis evidenciam que todos os organismos existentes no passado desapareceram sem deixar 

vestígios.    
c) as camadas de rochas mais antigas apresentam fósseis dos seres vivos atuais, evidenciando que eles 

se extinguiram.    
d) os registros fósseis se formaram apenas a partir de organismos que, depois de mortos, foram 

totalmente decompostos.    
e) os fósseis podem ser originados a partir de organismos que, depois de mortos, sofreram 

decomposição, e suas partes duras foram preservadas.    
 
03. FORTE TERREMOTO ATINGE A CIDADE DO MÉXICO NO ANIVERSÁRIO DO TREMOR DE 1985.  

 
“Um terremoto de magnitude 7.1 atingiu o México na tarde desta terça-feira. O forte tremor foi sentido em 
18 municípios, incluindo a Cidade do México, onde edifícios caíram e pessoas estão soterradas. Na 
atualização mais recente, as autoridades do país confirmaram que ao menos 224 pessoas morreram na 
região central mexicana. ”  
 

Reportagem do UOL notícias de 19/09/2017. Disponível em:< https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-
noticias/2017/09/19/terremoto-cidade-do-mexico.htm>. Acesso em: 08 out.2017.  

 
No que se refere à dinâmica da litosfera terrestre, pode-se afirmar que estes eventos como o que ocorreu 
recentemente no México estão diretamente relacionados com a dinâmica das placas tectônicas. Justifique 
esta afirmativa. 

 
 



Avaliação Produtiva 

 

 
2

04. Apenas 11%  dos solos terrestres são agricultáveis e até mesmo esse pequeno espaço e constantemente 
agredido com o uso de práticas nocivas. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), 
aproximadamente 75  milhões de toneladas de solos férteis se perdem todos os anos no mundo. Essas 
perdas acontecem fundamentalmente pela ação dos processos erosivos, que agem de três formas distintas. 
Descreva a sequência correta da ação dos processos erosivos.  

 
05. Observe atentamente o texto a seguir: 
 

“Esse evento é desencadeado pelas mudanças climáticas e acelerado pelas atividades humanas. Nas áreas 
áridas, semiáridas e subúmidas da Terra, as chuvas raras vêm causando erosão ao ponto de a vegetação 
não poder mais sobreviver, devido, entre outros fatores, à perda dos nutrientes da camada superficial do 
solo. Esse problema ambiental causa sérios prejuízos sociais e econômicos para as comunidades que o 
vivenciam”. 
 

Adaptado de: PETERSEN, J. F.; SACK, D.; GABLER, R. E. Fundamentos de Geografia Física. São Paulo: Cengage Learning, 2014. 
 
O texto acima relata a problemática ambiental global denominada  
a) ilhas de calor.    
b) desertificação.    
c) desertização.    
d) arenização.    
e) aridez extrema.    

 
 
 


