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VERSÃO A 

Fase regional: 1 abril 2017 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

segunda edição das Olimpíadas Portuguesas de Geologia. 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. O sal gema é uma rocha sedimentar formada em condições… 

A- frias e húmidas.  

B- quentes e húmidas.  

C- frias e secas.  

D- quentes e secas.  

________________________________________________________________________________ 

2. As trilobites viveram nos… 

A- oceanos mesozoicos. 

B- oceanos paleozoicos. 

C- continentes mesozoicos. 

D- continentes paleozoicos. 

________________________________________________________________________________ 

3. A magnitude de um sismo varia ________ com a medida do deslocamento, ao longo da falha e 

________ com a área envolvida no deslocamento.  

A- “inversamente” (…) “também inversamente” 

B- “diretamente” (…) “inversamente”  

C- “diretamente” (…) “também diretamente” 

D- “inversamente” (…) “diretamente”  
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4. A escoada basáltica que se vê, na foto, de perfil, em contra luz, foi formada por lavas…  

A- pahoehoe. 

B- aa. 

C- encordoadas. 

D- em almofada. 

 

________________________________________________________________________________ 

5. De acordo com o conhecimento atual, as rochas terrestres mais antigas têm cerca de ________ 

Ma e são ________ aos meteoritos mais antigos que se encontraram na Terra.  

A- “4100” (…) “anteriores” 

B- “4100” (…) “posteriores” 

C- “4560” (…) “anteriores” 

D- “4560” (…) “posteriores” 

________________________________________________________________________________ 

6. Uma das condições necessárias para que dois minerais sejam considerados polimorfos é…  

A- formarem-se em diferentes condições de pressão e temperatura. 

B- ocorrerem em rochas dos três tipos principais. 

C- pertencerem ao grupo dos silicatos. 

D- coexistirem na mesma rocha. 

 

________________________________________________________________________________ 

7. Uma dada espécie de amonite é considerada fóssil de idade. Pode afirmar-se que dois estratos 

que contenham fósseis da referida espécie, onde quer que se localizem, se formaram dentro do 

mesmo intervalo de tempo, de acordo com o princípio… 

A- da sobreposição. 

B- da horizontalidade original. 

C- da identidade paleontológica. 

D- da continuidade lateral. 
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8. Dos seguintes fósseis, o que não é um icnofóssil é… 

A- um ovo de dinossauro. 

B- um rasto de trilobite. 

C- um coprólito (fezes fossilizadas). 

D- um molde de concha de bivalve. 

________________________________________________________________________________ 

9. No gráfico ao lado, que é uma 
proposta relativa à evolução da 
composição da atmosfera 
terrestre, em que o número I 
representa metano e hidrogénio, 
e o número III, amoníaco, os 
números que correspondem ao 
oxigénio e ao dióxido de carbono 
são, respetivamente,… 

A- IV e V. 

B- VI e II. 

C- IV e II. 

D- VI e V. 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

10. Ao longo da história da Terra, a formação de rochas ________ contribuiu para a diminuição do 
teor de dióxido de carbono atmosférico, ao passo que a formação de ________ teve um efeito 
contrário. 

A- “calcárias” (…) “basaltos” 

B- “basálticas” (…) “calcários” 

C- “graníticas” (…) “argilitos” 

D- “argilosas” (…) “granitos” 

________________________________________________________________________________ 

11. O reconhecimento, em Marte, de minerais argilosos muito comuns, na Terra, como a caulinite – 

Al4[Si4O10](OH)8 – e a montmorillonite –  Nax(H2O)4Al2-xMgx[Si4O10](OH)2 –, é uma evidência de 

que já houve, naquele planeta, ________, devido à interação entre a geosfera e a ________. 

A- “erosão” (…) “biosfera” 

B- “erosão” (…) “hidrosfera” 

C- “meteorização” (…) “biosfera” 

D- “meteorização” (…) “hidrosfera” 

 

 

 

 

Origem da Terra                                                                                Presente 
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12. A existência de um cone vulcânico, no interior de uma caldeira, sugere que…  

A- o vulcanismo se extinguiu. 

B- houve atividade vulcânica após o colapso do cone principal. 

C- o tipo de atividade passou de efusivo para explosivo. 

D- se formarão novos cones secundários. 

 _______________________________________________________________________________ 

13. A chamada lei de Titius-Bode, cuja expressão gráfica se encontra representada na figura, é uma 

relação empírica relativa às distâncias interplanetárias, no sistema solar, que se baseia numa 

progressão geométrica de razão 2 e que, na altura em que foi divulgada, se aplicou, com 

sucesso, a todos os planetas até então conhecidos. 

 A cintura de asteroides, que se admite, actualmente, corresponder a matéria que ________ um 

planeta, tem uma localização ________ com a lei de Titius-Bode. 

A- “resultou da fragmentação de” (…) “incompatível” 

B- “nunca chegou a formar” (…) “incompatível” 

C- “resultou da fragmentação de” (…) “compatível” 

D- “nunca chegou a formar” (…) “compatível” 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

14. O gráfico anterior revela que, daqueles que são considerados, atualmente, os planetas do 
sistema solar, o mais exterior se encontra a uma distância do Sol… 

A- 40 vezes superior à distância entre a Terra e o Sol. 

B- 30 vezes superior à distância entre a Terra e o Sol. 

C- 10 vezes superior à distância entre a Terra e o Sol. 

D- 9 vezes superior à distância entre a Terra e o Sol. 

_______________________________________________________________________________ 

15. As zonas mais profundas dos oceanos correspondem…  

A- aos riftes. 

B- às cristas médias. 

C- às fossas. 

D- às planícies abissais. 
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16. A e B são duas vertentes com o mesmo perfil topográfico, com as mesmas rochas mas com 
estrutura geológica diferente. Devido a escavações efetuadas na base das duas vertentes, o 
respetivo perfil foi modificado (C e D).  
Das quatro situações representadas, a que corresponde a uma vertente mais estável é… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

17. Na fotografia aérea representada, mostra-se o efeito da construção de um esporão na alteração 
da dinâmica sedimentar, originando, como principal problema,… 

A- erosão a jusante. 

B- erosão a montante. 

C- acumulação a montante. 

D- acumulação a jusante. 
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18. A pirite é um mineral que ocorre, frequentemente, sob a forma de cristais com forma cúbica que, 
quando percutidos, se partem sem direções definidas e com fratura irregular. As superfícies planas 
desses cristais de pirite correspondem a…  

A- planos de clivagem. 

B- zonas de fraqueza estrutural. 

C- planos atómicos. 

D- zonas de resistência estrutural. 
________________________________________________________________________________ 
 
19. As erupções vulcânicas mais perigosas são as que originam… 

A- nuvens ardentes. 

B- colunas de cinzas mais altas. 

C- bombas vulcânicas maiores. 

D- escoadas mais móveis. 
________________________________________________________________________________ 

20. A mudança de estado físico que se supõe existir no interior da Terra, à passagem da 
descontinuidade de Gutenberg, explica-se por… 

A- aumento brusco de pressão. 

B- mudança de composição. 

C- diminuição brusca de pressão. 

D- aumento brusco de temperatura. 
________________________________________________________________________________ 

21. O gráfico representado permite comparar a ________ de dois oceanos, que é maior no 
_______ Norte.  

A- “idade” (…) “Atlântico” 

B- “idade” (…) “Pacífico” 

C- “velocidade de expansão” (…) “Atlântico” 

D- “velocidade de expansão” (…) “Pacífico” 
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22. Nas centrais geotérmicas, a produção de energia elétrica faz-se a partir… 

A- da água quente que ascende à superfície. 

B- da água quente que é injetada em profundidade. 

C- do vapor de água que ascende à superfície. 

D- do vapor de água que é injetado em profundidade.  

________________________________________________________________________________ 

23. Considere as seguintes etapas, desordenadas, da história geológica da região a que se refere o 
corte geológico representado, em que as rochas da série superior estão indeformadas e foram 
formadas numa era diferente das rochas da série inferior: 

 I. movimentação da falha F1; 

 II. formação das rochas cenozoicas; 

 III. formação das rochas mesozoicas; 

 IV. movimentação da falha F2; 

 V. erosão das rochas mesozoicas. 

A sequência correta de acontecimentos que fazem  

parte da história geológica da região em causa é… 

A- II – IV – I – V – III. 

B- II – I – IV – V – III. 

C- III – IV – I – V – II. 

D- III – I – IV – V – II. 

  
________________________________________________________________________________ 

24. A transformação por que passam os carvões, desde os termos menos evoluídos, até aos mais 

evoluídos, envolve… 

A- um aumento tendencial do teor de água. 

B- uma diminuição tendencial do teor de carbono. 

C- um aumento tendencial da densidade. 

D- uma diminuição tendencial do poder energético. 

________________________________________________________________________________ 

25. A situação paleogeográfica que é mais provável de induzir uma extinção em massa é a 
existência de… 

A- poucos continentes, muito dispersos. 

B- muitos continentes, pouco dispersos. 

C- um único supercontinente, em localização equatorial. 

D- um único supercontinente, em localização polar. 

 

 

 

F2   

F1 

F1 

F2 



8/A 
 

26. Os sismos mais profundos estão associados a limites de placas do tipo… 

A- convergente, de subducção. 

B- divergente. 

C- convergente, de colisão. 

D- falha transformante. 

________________________________________________________________________________ 

27. O petróleo existente num reservatório arenítico não é usado como indicador paleoambiental, 

relativamente às rochas onde se encontra, porque… 

A- se pode formar em condições muito diversas. 

B- não foi aí que se formou. 

C- é um produto de origem orgânica.  

D- tanto é explorado em terra, como no mar. 

________________________________________________________________________________ 

28. A ocorrência de fósseis é menos provável em… 

A- conglomerados. 

B- calcários. 

C- argilitos. 

D- arenitos. 

________________________________________________________________________________ 

29. O manto superior litosférico corresponde…  

A- à metade superior do manto.  

B- à crosta terrestre. 

C- à parte inferior da litosfera. 

D- à astenosfera. 

________________________________________________________________________________ 

30. As áreas tectonicamente mais estáveis, na Terra, correspondem…  

A- às plataformas continentais. 

B- às dorsais oceânicas. 

C- aos escudos continentais. 

D- às fossas oceânicas.  

________________________________________________________________________________ 

31. A evolução térmica da Terra tende a originar… 

A- um aumento da dimensão do núcleo externo e do núcleo interno. 

B- uma diminuição da dimensão do núcleo externo e do núcleo interno. 

C- um aumento da dimensão do núcleo interno e uma diminuição da dimensão do núcleo 

externo. 

D- uma diminuição da dimensão do núcleo interno e um aumento da dimensão do núcleo 

externo. 
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32. Os estudos de gravimetria realizados à superfície da Terra, com vista ao conhecimento do 
interior da crosta, devem ter em conta a influência do relevo, já que, a maiores altitudes 
correspondem ________ valores da aceleração da gravidade, o que tende a originar anomalias 
gravimétricas ________. 

A- “maiores” (…) “negativas” 

B- “maiores” (…) “positivas” 

C- “menores” (…) “negativas” 

D- “menores” (…) “positivas” 

________________________________________________________________________________ 

33. Em ________, a atmosfera é mais densa do que na Terra, devido, sobretudo, à diferença 
existente entre o ciclo do ________, num e noutro planeta. 

A- “Vénus” (…) “enxofre” 

B- “Vénus” (…) “carbono” 

C- “Marte” (…) “enxofre” 

D- “Marte” (…) “carbono”  

________________________________________________________________________________ 

34. Apesar de ter origem, essencialmente, no interior da crosta, o metamorfismo também pode 
ocorrer, à superfície, em consequência de… 

A- cheias. 

B- tempestades. 

C- tsunamis. 

D- impactos meteoríticos. 

________________________________________________________________________________ 

35. A estratificação cruzada, representada na figura, em camadas de arenito, pode resultar de… 

A- deformação tectónica. 

B- dinâmica fluvial. 

C- abrasão marinha. 

D- perturbação magnética.  

 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 

36. As escalas sísmicas de Mercalli e de Richter são ambas numéricas… 

A- e quantitativas. 

B- mas qualitativas. 

C- mas a segunda, contrariamente à primeira, é qualitativa. 

D- mas a primeira, contrariamente à segunda, é qualitativa. 
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 I II III 

Ferro 6,3 % 85 % 6 % 

Oxigénio 44 % 5 % 46 % 

Silício 21 %  28 % 

Magnésio 22,8 %  4 % 

Cálcio 2,5 %  2,4 % 

Alumínio 2,4 %  8 % 

Potássio   2,3 % 

Sódio   2,1 % 

Níquel  5 %  

Enxofre  5 %  

Total 99 % 100 % 98,8 % 

 

37. A tabela apresentada refere-se à composição 
média do interior da geosfera, correspondendo os 
números I, II e III, respetivamente, a… 

A- crosta, núcleo e manto. 

B- manto, núcleo e crosta. 

C- crosta, manto e núcleo. 

D- núcleo, manto e crosta. 

 

 
___________________________________________ 

38. Os magmas são produtos resultantes da fusão de 
materiais… 

A- da crosta, apenas. 

B- tanto do manto, como do núcleo. 

C- tanto da crosta, como do manto. 

D- do núcleo, apenas.  

________________________________________________________________________________ 

39. Das seguintes proveniências, a menos provável, para um meteorito caído na Terra, é… 

A- Mercúrio. 

B- a Lua. 

C- a cintura de asteroides. 

D- Marte. 

________________________________________________________________________________ 

40. Relativamente a um dado sismo, as réplicas são, geralmente,… 

A- mais fracas e também tendem a ser mais fracas que os abalos premonitórios. 

B- mais fracas mas tendem a ser mais fortes que os abalos premonitórios. 

C- mais fortes e também tendem a ser mais fortes que os abalos premonitórios. 

D- mais fortes mas tendem a ser mais fracas que os abalos premonitórios. 

 

 

 

 

 

 


