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 Fase final: 20 maio 2017 
_________________________________________________________________________________________ 
 

A Sociedade Geológica de Portugal (SGP) deseja-te as boas vindas à prova da fase final da 

terceira edição das Olimpíadas Portuguesas de Geologia (OPG 2017). Esperamos que venhas a 

ser um dos representantes de Portugal na 11th International Earth Science Olympiad a realizar 

de 22 a 29 de agosto de 2017, na Côte d’Azur, em França. 

Nos próximos 90 minutos (+15 minutos de tolerância), lê atentamente os 40 itens e assinala, para 

cada um, a opção correta com um X no quadrado respetivo. 

Nome __________________________________________________________________________ 

Data de nascimento ______________________________________________________________ 

Escola / Agrupamento de Escolas __________________________________________________ 

 

                                                                                                                   Classificação __________ 

________________________________________________________________________________ 

1. A maior parte dos sismos ocorre na parte ________ da crosta, correspondente à crosta 

________.  

A- “superior” (…) “frágil” 

B- “superior” (…) “dúctil” 

C- “inferior” (…) “frágil” 

D- “inferior” (…) “dúctil” 

________________________________________________________________________________ 

2. Um domo vulcânico está normalmente associado a vulcanismo…  

A- fissural. 

B- ácido. 

C- recente. 

D- residual. 

________________________________________________________________________________ 

3. A razão que melhor explica a raridade das crateras de impacto na superfície terrestre, por 

comparação com outros corpos do sistema solar, é… 

A- a densidade da atmosfera terrestre. 

B- a atual estabilidade do sistema solar. 

C- a ação dos ciclos hidrológico e tectónico. 

D- a proteção proporcionada pelo campo geomagnético. 
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4. Margens continentais consideradas geologicamente ativas são aquelas que têm associado(a)… 

A- um rifte oceânico. 

B- uma fossa oceânica. 

C- um talude continental. 

D- uma plataforma continental. 

________________________________________________________________________________ 

Para a resolução dos itens 5 e 6, tenha em consideração os seguintes dados: 

No perfil geológico representado, estão assinaladas três falhas (F1, F2 e F3). As setas identificam 

os locais onde foram realizadas quatro sondagens verticais (S1, S2, S3 e S4), com 50 metros de 

profundidade, cada. 

 

 

 

                                    

                                  0 

 

 

5. Podem ser contemporâneas as falhas… 

A- F1 e F2. 

B- F1 e F3. 

C- F2 e F3. 

D- F1, F2 e F3.  

________________________________________________________________________________ 

6. Identificaram-se exceções ao princípio da sobreposição nas sondagens... 

A- S1 e S3. 

B- S2 e S4.  

C- S1 e S4. 

D- S2 e S3. 

________________________________________________________________________________ 

7. Numa aula, um grupo de alunos realizou o seguinte procedimento experimental: 

 1º - Introduziram 50 mL de água destilada, numa proveta graduada. 

 2º - Pesaram uma porção de um mineral desconhecido (50 g). 

 3º - Colocaram a porção pesada do mineral dentro da proveta, tendo o nível da água subido para 

75 mL. 

 Deste modo expedito, os alunos pretenderam determinar a densidade…   

A- da água, que é 1,5. 

B- do mineral, que é 0,5. 

C- da água, que é 1,0. 

D- do mineral, que é 2,0. 

 F1 F2 F3 

S1 S2 
S3 S4 

25 m 
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8. A abundância relativa dos três grandes grupos de rochas, na crosta, está bem representada no 
gráfico, se as letras X, Y e Z corresponderem, respetivamente, aos tipos de rochas…  

A- magmáticas, sedimentares e metamórficas. 

B- sedimentares, metamórficas e magmáticas. 

C- magmáticas, metamórficas e sedimentares.  

D- sedimentares, magmáticas e metamórficas. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

9. O gás que se liberta mais abundantemente na generalidade das erupções vulcânicas é o… 

A- dióxido de enxofre. 

B- dióxido de carbono.  

C- vapor de água. 

D- metano. 

________________________________________________________________________________ 

10. A porosidade de uma rocha foi calculada em 40%, a partir de uma amostra, em laboratório, o 

que significa que se verificou a seguinte relação:  

A- volume de vazios / volume da parte sólida = 0,4. 

B- volume de vazios / volume da parte sólida = 0,6. 

C- volume de vazios / volume total da amostra = 0,4. 

D- volume de vazios / volume total da amostra = 0,6. 

________________________________________________________________________________ 

11. A meteorização física é claramente mais importante que a meteorização química, em regiões… 

A- polares e desérticas. 

B- desérticas e temperadas. 

C- temperadas e tropicais. 

D- tropicais e polares. 

________________________________________________________________________________ 

12. Tipicamente, o metamorfismo… 

A- regional só origina rochas foliadas. 

B- de contacto só origina rochas foliadas.  

C- regional origina rochas foliadas e rochas não foliadas. 

D- de contacto origina rochas foliadas e rochas não foliadas. 

 

X    Y      Z 

   Percentagem da crosta terrestre 
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13. As reservas de um determinado metal correspondem à quantidade total desse metal… 

A- que está a ser explorada, na atualidade. 

B- conhecida na atualidade, quer esteja ou não a ser explorada. 

C- que se possa vir a descobrir, no futuro. 

D- com valor económico, nas condições atuais. 

________________________________________________________________________________ 

14. Os incêndios florestais aumentam o risco de cheia, porque favorecem… 

A- a escorrência da água e o assoreamento dos leitos dos rios. 

B- a escorrência da água e o desassoreamento dos leitos dos rios. 

C- a infiltração da água e o assoreamento dos leitos dos rios. 

D- a infiltração da água e o desassoreamento dos leitos dos rios. 

 

 
________________________________________________________________________________ 

15. A cor avermelhada característica da superfície de Marte faz crer, hoje, que…  

A- a atmosfera é oxidante.  

B- a atmosfera já foi oxidante. 

C- existe água líquida à superfície.  

D- já existiu água líquida à superfície. 

_______________________________________________________________________________ 

16. A afirmação válida, relativamente ao contexto hidrogeológico apresentado, é: 

A- se o furo de captação f3 secar, por excesso de consumo, o furo de captação f1 também 

deixará de ser produtivo. 

B- a linha tracejada representa o nível hidrostático de um aquífero cativo. 

C- se o nível da água, no furo de captação f4, atingir a superfície, a água sairá em repuxo, 

como o faz, agora, no furo de captação f2. 

D- As letras A, B e C representam o mesmo aquífero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arenito 

Argilito 
f2 

f1 

f3

1 

f4

1 

   
 



5 
 

 

17. Considerando a Terra como um sistema formado pelos subsistemas geosfera, atmosfera, 

hidrosfera e biosfera, os dois elementos químicos mais abundantes são…  

A- o ferro e o oxigénio. 

B- o oxigénio e o hidrogénio. 

C- o carbono e o silício. 

D- o silício e o ferro. 

_______________________________________________________________________________ 

18. A existência de ilhas vulcânicas sobre dorsais oceânicas pode ser interpretada como 

resultado… 

A- do movimento de falhas normais. 

B- da atividade de pontos quentes. 

C- do vulcanismo intenso no rifte. 

D- da baixa velocidade de expansão do fundo oceânico. 

_______________________________________________________________________________ 

19. As rochas mais antigas da superfície terrestre fazem parte da crosta… 

A- oceânica e são de tipo metamórfico e plutónico. 

B- oceânica e são de tipo vulcânico e sedimentar. 

C- continental e são de tipo metamórfico e plutónico. 

D- continental e são de tipo vulcânico e sedimentar. 

________________________________________________________________________________ 

20. No gráfico ao lado, que relaciona 

tensão com deformação das rochas, o 

comportamento plástico encontra-se 

representado na linha ________ e 

refere-se à formação de ________.  

A- “A” (…) “falhas” 

B- “A” (…) “dobras” 

C- “B” (…) “falhas” 

D- “B” (…) “dobras” 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

21. A formação de carvão, no passado geológico, foi possível porque os restos vegetais, antes de 

serem soterrados, evoluíram em ambientes…  

A- ricos em carbono. 

B- ricos em oxigénio. 

C- pobres em carbono. 

D- pobres em oxigénio. 
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22. Lavas encordoadas são sugestivas de...  

A- vulcanismo submarino. 

B- elevado teor de gases. 

C- grande fluidez. 

D- quimismo ácido. 

_______________________________________________________________________________ 

23. O grupo de minerais que é característico, tanto de rochas magmáticas ácidas, como de rochas 

magmáticas básicas, é o… 

A- das micas.  

B- das olivinas.  

C- das piroxenas.  

D- dos feldspatos. 

________________________________________________________________________________ 

24. A cristalização fracionada de um magma pode explicar a ocorrência de… 

A- encraves de rochas ácidas, em rochas ácidas. 

B- encraves de rochas ácidas, em rochas básicas. 

C- encraves de rochas básicas, em rochas ácidas. 

D- encraves de rochas básicas, em rochas básicas. 

_______________________________________________________________________________ 

25. Numa região do fundo oceânico, como a representada (em mapa) na figura, constitui(uem) 

limite(s) de placas… 

A- apenas o rifte. 

B- o rifte e o segmento B da falha transformante. 

C- o rifte e os segmentos A e C da falha transformante. 

D- o rifte e os segmentos A, B e C da falha transformante. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

26. O petróleo é considerado um recurso energético não renovável, porque, atualmente,… 

A- não se descobrem novos jazigos. 

B- o ritmo a que é consumido é demasiado elevado.  

C- não há condições naturais para a sua formação.   

D- é uma das principais fontes de poluição atmosférica. 

 

 

rifte 

rifte 

falha 

transformante 

 

 

 

 

 

A C B 
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27. São minerais isomorfos… 

A- a magnesite (MgCO3) e a siderite (FeCO3). 

B- o gesso (CaSO4.2H2O) e a anidrite (CaSO4).  

C- o quartzo (SiO2) e a tridimite (SiO2). 

D- a hematite (Fe2O3) e a wustite (FeO). 

________________________________________________________________________________ 

28. Os magmas básicos que alimentam as erupções vulcânicas nas zonas de rifte resultam da 

fusão… 

A- completa das rochas básicas do manto. 

B- completa das rochas ultrabásicas do manto. 

C- incompleta das rochas básicas do manto. 

D- incompleta das rochas ultrabásicas do manto. 

________________________________________________________________________________ 

29. Os esquemas I e II, que se referem a duas amostras de rocha, vistas com uma ampliação de 15 

vezes, correspondem, respetivamente, a… 

A- areia e arenito. 

B- arenito e areia. 

C- quartzito e arenito. 

D- arenito e quartzito. 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

30. A “zona de sombra” para as ondas P e S, representada na figura, refere-se a um sismo com o 

epicentro localizado… 

A- perto do polo norte. 

B- perto do polo sul. 

C- em qualquer ponto do hemisfério norte.  

D- em qualquer ponto do hemisfério sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quartzo 
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I II 

 

 

 

 

    Equador 
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31. A rocha cuja composição química se apresenta pode ser um… 

A- basalto. 

B- gnaisse. 

C- mármore. 

D- gesso.  

 

 

________________________________________________________________________________ 

32. Os palasitos – meteoritos formados por cristais de olivina dispersos numa matriz metálica – são 

usados como um argumento a favor da composição… 

A- do manto da Terra. 

B- do núcleo da Terra. 

C- da interface entre o manto e o núcleo da Terra. 

D- da interface entre o núcleo externo e o núcleo interno da Terra. 

________________________________________________________________________________ 

33. A teoria da nébula solar não permite explicar… 

A- o reduzido número de satélites dos “planetas terrestres”. 

B- a localização exterior dos “planetas gasosos”. 

C- a natureza rochosa de alguns satélites dos “planetas gigantes”. 

D- a superior densidade dos “planetas telúricos”. 

________________________________________________________________________________ 

34. Considerado o sistema solar, a massa do sol corresponde, relativamente à massa total, a…  

A- 99,86%. 

B- 77,25%. 

C- 56,78%. 

D- 32,41%. 

________________________________________________________________________________ 

35. No gráfico relativo à distribuição porcentual das altitudes, na superfície da 

Terra, os valores máximo e mínimo de ordenada estão associados a limites de 

placas de tipo…  

A- divergente. 

B- convergente. 

C- divergente e convergente, respetivamente. 

D- convergente e divergente, respetivamente. 

 

 

 

 

SiO2 Al2O3 
Fe2O3 

+ 

FeO 

MgO CaO Na2O K2O H2O outros 

72,6% 14,6% 1,6% 0,6% 1,1% 2,4% 5,8% 0,8% 0,5% 

percentagem 

a
lt
it
u
d
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Para a resolução dos itens 36 a 38, tenha em consideração os seguintes dados: 

 
O corte geológico representado refere-se a uma região atravessada por um rio, cujo vale se 

observa na figura, sob a forma de um perfil transversal. O limite geológico entre os argilitos com 

gesso e os calcários com amonites marca a fronteira entre o Jurássico inferior e o Jurássico médio. 

As aluviões são constituídas por calhaus rolados de calcário e de quartzito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Na passagem do Jurássico inferior para o Jurássico médio, os dados sugerem que, na região 

representada, a água do mar aumentou a sua… 

A- salinidade. 

B- temperatura. 

C- profundidade. 

D- viscosidade. 

________________________________________________________________________________ 

37. A falha representada no corte é ________, tendo afetado as rochas jurássicas _______ os 

conglomerados que as cobrem. 

A- “normal” (…) “e” 

B- “normal” (…) “mas não” 

C- “inversa” (…) “e” 

D- “inversa” (…) “mas não” 

________________________________________________________________________________ 

38. É de considerar a hipótese de que a forma dos calhaus que constituem as aluviões está 

relacionada com um ambiente ________ hidrodinâmico e que a sua proveniência é de uma 

região a montante, ________ bacia hidrográfica. 

A- “pouco” (…) “da mesma” 

B- “pouco” (…) “doutra” 

C- “muito” (…) “da mesma” 

D- “muito” (…) “doutra” 

 

 

 

conglomerados 

calcários 

com amonites 

aluviões 

                              argilitos 

                            com gesso 
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39. Tendo em conta a representatividade do manto superior e do manto inferior na geosfera, 

conforme consta da tabela abaixo, pode afirmar-se que a densidade é maior no manto 

________, devido, essencialmente, à diferença de ________ existente entre as duas camadas. 

A- “superior” (…) “pressão” 

B- “inferior” (…) “pressão” 

C- “superior” (…) “composição química”  

D- “inferior” (…) “composição química” 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

40. Uma dobra sinclinal caracteriza-se por ter… 

A- a concavidade voltada para cima. 

B- a convexidade voltada para cima. 

C- a camada mais recente no núcleo.  

D- a camada mais antiga no núcleo. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 % massa da geosfera % volume da geosfera 

Manto superior 17,8 27,4 

Manto inferior 49,2 55,4 


