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01. D 

A alternativa [D] está correta porque terremotos são propagação de ondas de energia cuja origem se dá 
pelo movimento abrupto das placas tectônicas em suas bordas convergentes ou transformantes. As 
alternativas incorretas são: [A], porque a previsão do fenômeno não é feita com antecedência; [B], porque 
os tremores não ocorrem só no Círculo de Fogo; [C], porque os terremotos provocam alterações no relevo; 
[E], porque os treinamentos são eficazes para reduzir os danos à população.  

 
02. E 

Os fósseis são vestígios de vida (animais, plantas e micro-organismos) cujas partes foram conservadas ou 
substituídas por material mineral. A maioria dos fósseis é encontrada em rochas sedimentares antigas. O 
estudo dos fósseis permite a reconstituição dos ecossistemas e até das condições climáticas de períodos e 
eras geológicas passadas.  

 
03. Terremoto é a propagação de ondas sísmicas causadas pela liberação de energia com a ruptura ou 

acomodação de camadas da crosta.  
 
04. Desagregação, transporte e deposição. A erosão corresponde ao desgaste da superfície com remoção de 

partículas minerais (areia, argila ou fragmentos de rocha) e matéria orgânica. O material erodido é 
transportado pela água, vento ou gelo e depositado em outras áreas (sedimentação).  

 
05. B 

Como mencionado corretamente na alternativa [B], elementos como áreas áridas, chuvas raras, perda de 
nutrientes do solo, indicam o processo de desertificação. Estão incorretas as alternativas: 
[A], porque ilhas de calor é o aumento da temperatura nas cidades em razão da concentração de calor 
dada pela grande cobertura asfáltica e de concreto;  
[C], porque desertização é o processo natural de formação dos desertos;  
[D], porque arenização é a formação de bancos de areia no solo e ocorre em áreas de clima úmido; 
[E], porque aridez extrema é a falta de água no solo e de umidade no ar que entra em contato com esse 
solo.  

 
 


