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AVALIAÇÃO PRODUTIVA – 3ª SÉRIE 
MATÉRIA: GEOLOGIA 

 
01. Segundo o Instituto de Astronomia, Geofísica e 

Ciências Atmosféricas da Universidade de São 
Paulo (USP), no século XX foram registradas 
mais de uma centena de terremotos no Brasil, 
com magnitudes que atingiram até 6,6 graus na 
escala Richter. Porém, a maior parte desses 
abalos não ultrapassou 4 graus.  

Disponível em: < http://www.brasilescola.com/ 
brasil/terremotos-no-brasil.htm>. Acesso em: 14 dez. 2013. 

 
Sobre terremotos, faça o que se pede.  
a) Explique os fatores de ordem geológica que 

fazem com que o Brasil não tenha registros 
de terremotos de grande magnitude.  

b) Apresente e explique dois fatores que 
originam os terremotos de baixa magnitude 
no Brasil.  

 
02. Observe a imagem a seguir. 

 
Formações de arenito. Pedra do Cálice. Serra das 
Galés, Paraúna – GO 

Disponível em http://www.sebraego.com.br. Acesso em: 26 
nov. 2007. 

O relevo terrestre é resultado da ação de agentes 
internos da litosfera, responsáveis pela sua 
estrutura, e de agentes externos que definem 
sua forma. Com base nessas informações e na 
interpretação da imagem, explique como esses 
agentes atuaram, ao longo do tempo, na 
constituição da forma de relevo, conforme a foto 
apresentada. 

 
03. O relevo do Planalto Central brasileiro, por sua 

constituição geológica e geomorfológica, 
possibilita o aproveitamento dos seus recursos 
naturais e facilita o desenvolvimento de 
atividades econômicas. Com base nesta 
afirmação, 
a) apresente duas características das formas 

desse relevo; 
b) explique um tipo de atividade econômica 

favorecida por essa forma de relevo. 
 

04. O relevo brasileiro, segundo a maioria das 
classificações, apresenta três tipos de unidades 
geomorfológicas, que refletem suas gêneses. 
a) Nomeie estas unidades geomorfológicas. 
b) Cite um exemplo de cada uma destas 

grandes unidades geomorfológicas 
existentes na região nordeste do Brasil. 

 
05. “As ondas gigantes que atingiram o sul da Ásia 

no dia 26 de dezembro de 2004 foram causadas 
por um terremoto de 9 graus na escala Richter, o 
mais intensivo dos últimos quarenta anos. A Cruz 
Vermelha estimou o número de mortos em mais 
de 100.000.” Fonte: Revista Veja, 05/01/2005. 
EXPLIQUE o fato de o Brasil não ser afetado por 
terremotos de alta intensidade na escala Richter. 

 
06. “Em 1883, a violenta erupção do vulcão 

indonésio de Krakatoa riscou do mapa a ilha que 
o abrigava e deixou em seu rastro 36 mil mortos 
e uma cratera aberta no fundo do mar. Os efeitos 
da explosão foram sentidos até na França; 
barômetros em Bogotá e Washington 
enlouqueceram; corpos foram dar na costa da 
África; o estouro foi ouvido na Austrália e na 
Índia”.  
(S. Winchester, Krakatoa – o dia em que o mundo explodiu. Rio 

de Janeiro: Objetiva, 2003, contracapa.)  
 
a) Por que no sudeste da Ásia, onde se localiza 

a Indonésia, há ocorrência de vulcões? Por 
que as encostas de vulcões normalmente são 
densamente povoadas?  

b) Por que a atividade vulcânica deste tipo de 
vulcão pode causar o resfriamento nas 
temperaturas médias em toda a Terra? 

 
07.  

Terremoto no Japão:  
Data da ocorrência: 10 de março de 2011  
Magnitude: 8,9 graus na escala Richter  
Número de mortos: 13 mil  
IDH*: 0,884 (muito elevado)  
 
Terremoto no Haiti:  
Data da ocorrência: 12 de janeiro de 2010  
Magnitude: 7 graus na escala Richter  
Número de mortos: 200 mil  
IDH*: 0,404 (baixo)  
 
*O IDH – Índice de Desenvolvimento Humano é 
formado por dados sobre esperança de vida ao 
nascer, escolaridade e distribuição da riqueza 
produzida. Varia de 0 a 1.  
 
Explique  
a) a semelhança na causa da ocorrência de 

terremotos, nos dois países;  
b) a diferença no impacto social em 

consequência dos terremotos, entre os dois 
países, considerando suas situações 
socioeconômicas.  
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08. O relevo terrestre evolui em consequência da 
atuação de processos internos e externos. Com 
base nessa afirmação, cite e explique a dinâmica 
de um processo (agente) interno e outro externo 
na modelagem do relevo. 

 
09.  

ZONAS SUJEITAS A ABALOS SÍSMICOS 

 
Fonte: Atlas Geográfico Escolar, IBGE, 2009. Adaptado. 

 
Em maio de 2008, um terremoto, de 7,8 graus 
na escala Richter, atingiu severamente a 
Província de Sichuan (China), matando milhares 
de pessoas. Em janeiro de 2009, um tremor de 
terra, de 6,2 graus, atingiu a Costa Rica, 
causando prejuízos materiais, além de ceifar 
vidas. Em setembro de 2009, tremores de terra, 
de 7,6 graus, atingiram a Indonésia, provocando 
mortes e danos materiais. 
Considerando o mapa, os fatos acima citados e 
seus conhecimentos, responda: 
a) Quais os principais fatores que geram 

atividades sísmicas no planeta? 
b) Por que, no Brasil, as atividades sísmicas 

são, predominantemente, de baixa 
intensidade? 

 
10. Observe as figuras, que indicam áreas onde 

ocorreram terremotos na América do Sul, em 
agosto de 2007 e abril de 2008, nos oceanos 
Pacífico e Atlântico. 

 

 

 
Identifique os países mais atingidos, de acordo 
com os oceanos. 
Justifique por que no Oceano Atlântico os 
tremores ocorreram em áreas consideradas de 
baixo risco, enquanto no Oceano Pacífico foi 
considerado o pior terremoto em 40 anos. 

 
GABARITO:  
 
01.  

a) Os terremotos são fenômenos que podem 
ser causados por falhas geológicas, 
vulcanismos e, principalmente, pelo encontro 
de diferentes placas tectônicas. A maioria 
dos abalos sísmicos é provocada pela 
pressão aplicada em duas placas contrárias. 
Portanto, as regiões mais vulneráveis à 
ocorrência dos terremotos são aquelas 
próximas às bordas das placas tectônicas. O 
Brasil, por não possuir vulcões ativos, falhas 
geológicas e estar situado no centro da placa 
Sul-Americana, que atinge até 200 
quilômetros de espessura, apresenta uma 
probabilidade rara de ocorrência de abalos 
sísmicos de magnitude e intensidade 
elevadas.  

b) Os tremores que ocorrem em nosso país 
decorrem da existência de falhas (pequenas 
rachaduras) causadas pelo desgaste da placa 
tectônica ou são reflexos de terremotos com 
epicentro em outros países da América 
Latina. Localmente também podem ser 
citados os microtremores ou tremores locais 
causados por acomodações de solos devido à 
sobrecarga (peso). Por exemplo: grandes 
lagos de represas; desabamento subterrâneo 
de grandes massas; desabamento de 
cavernas, entre outros.  

 
02.  

Sugestão de resposta: 
  O aluno deve abordar os agentes internos e 

externos; 
  Segundo a ação dos agentes internos, o 

relevo apresentado está associado a uma 
bacia sedimentar, com sua gênese estrutural 
originada a partir da agregação de 
sedimentos ao longo dos períodos 
geológicos; 
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  Quanto aos agentes externos, ocorreu a 
atuação das intempéries físicas e químicas 
(água, ventos e variação térmica), 
determinando a esculturação ou modelagem 
no decorrer dos anos. 

 
03.  

a) Duas características das formas de relevo: 
– Predomínio de planaltos e chapadas com 
terrenos planos e levemente ondulados; em 
geral predominam as pequenas variações 
altimétricas, presença de alinhamentos 
serranos. 

b) Explique um tipo de atividade econômica 
favorecida por essa forma de relevo: 
– Prática da agricultura comercial 
mecanizada em terrenos planos e com 
pequenas inclinações. 
– Atividade de pecuária intensiva e extensiva 
facilitadas pelas formação de pastagens em 
terrenos planos e com baixas variações 
altimétricas. 
– Formação de represas para geração de 
energia por usinas hidrelétricas e que são 
utilizadas para atividades de turismo, pesca 
e lazer. 
– Atividades de lazer, turismo e ecoturismo 
em terrenos montanhosos e serranos. 

 
04.  

a) As unidades são: planaltos, planícies e 
depressões. 

b) Região Nordeste – Planaltos – Planalto da 
Borborema 
Planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba 
        Planícies – Planície Litorânea 
        Depressões – Depressão sertaneja 
        Depressão do São Francisco 

 
05.  
 
06.  

a) A ocorrência de vulcões no sudeste asiático é 
resultado da sua localização no círculo do 
fogo do Pacífico, uma área de contato de 
placas tectônicas ou continentais que, dessa 
maneira, apresenta intensa atividade sísmica 
e vulcânica. As encostas dos vulcões, em 
geral, são densamente povoadas por 
apresentarem solos de elevadas fertilidade, o 
que favorece o desenvolvimento agrícola. 

b) A atividade vulcânica pode causar o 
resfriamento das temperaturas médias em 
toda a terra por resultar na emissão de 
materiais vulcânicos (fuligens, cinzas, gases) 
na atmosfera. Isso provoca a diminuição da 
incidência de raios solares na superfície, 
dificultando o aquecimento desta e, 
consequentemente, da atmosfera. 

 
07.  

a) Ambos os países citados situam-se em ilhas 
oceânicas originadas do encontro de placas 
tectônicas, estando, portanto, em zonas de 
intensa atividade sísmica.  

b) O Japão apresenta níveis econômicos, 
tecnológicos e educacionais elevados e 

possui mecanismos de prevenção e 
minimização de danos causados pela 
instabilidade física da área que ocupa. O 
Haiti, ao contrário, é um país social e 
economicamente fragilizado, com elevados 
índices de pobreza e baixos índices 
educacionais, sem condições de investir em 
prevenção e minimização dos efeitos de 
catástrofes naturais. Isso explica porque o 
abalo sísmico no Japão, mesmo tendo sido 
de maior magnitude, teve um número de 
vítimas muito menor que o do ocorrido no 
Haiti. 

 
08. Dentre os agentes externos elencados, o 

candidato poderá discorrer sobre processos como 
intemperismo físico e químico; erosão (fluvial, 
pluvial, eólica, marinha, glacial); ação dos seres 
vivos etc. A respeito dos agentes internos, 
poderá discorrer sobre tectonismo, plutonismo, 
vulcanismo, dinâmica de placas etc. 

 
09.  

a) Dentre os principais fatores que geram 
atividades sísmicas no planeta, destacam-se 
o movimento das placas tectônicas, a 
existência de falhas geológicas e a 
acomodação de camadas rochosas da crosta 
terrestre. 

b) O Brasil apresenta atividades sísmicas de 
baixa intensidade pelo fato de seu território 
não se situar no limite entre placas 
tectônicas. 

 
10. No Pacífico, são os países da Cordilheira Andina 

em proximidade do epicentro, com desta que 
para o Peru. No Atlântico, o Brasil, no qual o 
epicentro ocorreu na Plataforma Continental, em 
área de antigos falhamentos que originaram a 
Serra do Mar na interface entre o continente e o 
oceano, e o Talude Continental. 
O epicentro no Atlântico repercutiu fracamente 
no continente, por se constituir numa estrutura 
geológica antiga e estável, típica de um escudo 
cristalino. 
Já na área do Pacífico, o tremor repercutiu 
intensamente no continente, por ser área de 
dobramentos modernos resultantes da 
convergência de placas tectônicas marcadas pela 
instabilidade geológica. 

 
  
 


