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Fase escolar: 27 janeiro 2017 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

terceira 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. A grandeza física que mede a quantidade de calor transferida para a superfície da geosfera, vinda 

do seu interior, é…  

A- o fluxo térmico. 

B- o grau geotérmico. 

C- o gradiente geotérmico. 

D- o gradiente geobárico. 

________________________________________________________________________________ 

2. O fundo oceânico é constituído por ________, cujas propriedades paleomagnéticas permitem 

definir um padrão formado por faixas alternadas de rochas ________, paralelas ao rifte. 

A- “granito” (…) “magnetizadas / não magnetizadas”  

B- “basalto” (…) “magnetizadas / não magnetizadas”  

C- “granito“ (…) “com polaridade magnética normal / inversa“  

D- “basalto“ (…) “com polaridade magnética normal / inversa“ 

________________________________________________________________________________ 

3. Relativamente ao movimento dos corpos do sistema solar, é válido afirmar-se que…  

A- o sol e os planetas rodam em sentidos diferentes.  

B- os planetas têm sentidos de rotação e de translação geralmente coincidentes.  

C- o sol não tem movimento de rotação.  

D- os planetas não têm todos o mesmo sentido de translação. 
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O gráfico refere-se à variação da quantidade de dióxido de carbono (CO2) e de metano (CH4), 

respetivamente, em p.p.m.v. (partes por milhão em volume) e em p.p.b.v. (partes por bilião em 

volume), na atmosfera terrestre, ao longo dos últimos 420 mil anos. Os dados foram obtidos a 

partir da análise do ar contido no gelo das calotes polares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4. Relativamente à composição atual da atmosfera terrestre,…  

A- o CO2 e o CH4 são dois dos gases mais abundantes. 

B- o CO2 e o CH4 são dois dos gases menos abundantes. 

C- o CO2 é um dos gases mais abundantes e o CH4 um dos menos abundantes. 

D- o CO2 é um dos gases menos abundantes e o CH4 um dos mais abundantes. 

 
 

 

________________________________________________________________________________ 

5. As variações nos teores atmosféricos de CO2 e de CH4, representadas no gráfico… 

A- têm a mesma origem, devendo-se à ação humana. 

B- têm a mesma origem, devendo-se a causas naturais. 

C- têm origem diferente mas devem-se, ambas, à ação humana. 

D- têm origem diferente mas devem-se, ambas, a causas naturais. 

 

_______________________________________________________________________________ 

6. Sob o ponto de vista da área ocupada, as formas de relevo predominantes na superfície terrestre 

são…   

A- as dorsais oceânicas. 

B- as plataformas continentais. 

C- as planícies abissais. 

D- as cadeias montanhosas continentais.  

Idade das amostras de gelo (anos) 

Profundidade das amostras de gelo (m) 
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7. A perda de coesão de um maciço rochoso é devida… 

A- à erosão. 

B- à diagénese. 

C- à meteorização. 

D- à sedimentação. 

________________________________________________________________________________ 

8. Considere as seguintes etapas desordenadas da história geológica da região a que se refere a 

coluna litológica representada: 

 I. atividade vulcânica 

 II. atividade orogénica 

 III. sedimentação marinha 

 IV. sedimentação continental 

A coluna litológica representada traduz uma 

sequência de acontecimentos que fazem parte da 

história geológica da região, incluindo, por esta 

ordem, da mais antiga para a mais recente, as 

etapas… 

A- II, III, IV, I. 

B- I, III, IV, II.  

C- II, IV, III, I. 

D- I, IV, III, II. 

________________________________________________________________________________ 

9. As regiões mais antigas da superfície lunar...  

A- são de natureza basáltica. 

B- situam-se a baixa altitude. 

C- correspondem a extensas planícies. 

D- têm elevada concentração de crateras. 

________________________________________________________________________________ 

10. Dos planetas do sistema solar, o(s) que se pensa ter(em) uma organização interna em camadas 

concêntricas é (são)… 

A- a Terra. 

B- os planetas gasosos. 

C- os planetas telúricos. 

D- tanto os planetas telúricos, como os planetas gasosos. 
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11. Os cones vulcânicos que têm os flancos menos inclinados estão associados a atividade…  

A- marcadamente efusiva. 

B- moderadamente efusiva. 

C- marcadamente explosiva. 

D- moderadamente explosiva. 

________________________________________________________________________________ 

12. Os limites interplacas onde a atividade vulcânica não é característica são de tipo…  

A- divergente, oceano-oceano. 

B- divergente, continente-continente. 

C- convergente, oceano-oceano.  

D- convergente, continente-continente. 

________________________________________________________________________________ 

13. Uma visão catastrofista clássica da natureza permite explicar…  

A- a deriva dos continentes. 

B- as extinções em massa. 

C- a acumulação de sedimentos no fundo do mar. 

D- a origem das rochas metamórficas.  

________________________________________________________________________________ 

14. O calor interno terrestre resulta do contributo…  

A- do calor solar. 

B- da atividade vulcânica.  

C- do movimento de rotação. 

D- da desintegração radioativa. 

________________________________________________________________________________ 

15. As zonas mais profundas das cadeias montanhosas são favoráveis à formação de rochas…  

A- plutónicas e vulcânicas. 

B- sedimentares e metamórficas. 

C- metamórficas e plutónicas.  

D- vulcânicas e sedimentares. 

________________________________________________________________________________ 

16. Como a Terra recebe e perde energia mas a sua massa permanece, essencialmente, a mesma, 

considera-se que é…  

A- um sistema fechado. 

B- um sistema aberto. 

C- um sistema isolado. 

D- um conjunto de subsistemas. 
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17. O gráfico representado, relativo à velocidade das ondas sísmicas P e S, mostra que é possível, 

a partir de um sismograma, determinar …  

A- a localização do epicentro. 

B- a intensidade sísmica.  

C- a distância epicentral. 

D- a magnitude sísmica. 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

18. A constatação de que a velocidade das ondas P e das ondas S ________ constante fez supor 

que o interior da Terra é ________, sob o ponto de vista das propriedades que influenciam o 

comportamento das referidas ondas sísmicas. 

A- “é” (…) “homogéneo”  

B- “é” (…) “heterogéneo”  

C- “não é” (…) “homogéneo”  

D- “não é” (…) “heterogéneo”  

________________________________________________________________________________ 

19. Os Himalaias continuam a crescer, em altitude, porque a velocidade da ________ não consegue 

compensar o efeito dos processos relacionados com o ciclo ________. 

A- “erosão” (…) “tectónico” 

B- “erosão” (…) “hidrológico” 

C- “sedimentação” (…) “tectónico”  

D- “sedimentação” (…) “hidrológico” 
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20. A subducção de uma placa tectónica verifica-se nas situações em que a densidade da litosfera…  

A- oceânica é maior do que a densidade da astenosfera.  

B- continental é maior do que a densidade da astenosfera.  

C- oceânica é menor do que a densidade da astenosfera.  

D- continental é menor do que a densidade da astenosfera.  

________________________________________________________________________________ 

21. A extensa distribuição geográfica de fósseis de Glossopteris – uma planta característica das 

florestas do período Pérmico, o último da era Paleozoica – por diferentes continentes, em países 

como o Brasil, a África do Sul, a Índia e a Austrália, apoia a hipótese da deriva continental, 

________ a teoria da tectónica de placas, assumindo que a fragmentação da Pangea foi 

________ ao período Pérmico. 

A- “mas não” (…) “posterior”  

B- “bem como” (…) “posterior”  

C- “mas não” (…) “anterior”  

D- “bem como” (…) “anterior”  

________________________________________________________________________________ 

22. Os vários cristais de magnetite de um basalto formado atualmente…  

A- registam propriedades paleomagnéticas. 

B- assumem diferentes polaridades magnéticas. 

C- registam mas não conservam as propriedades geomagnéticas atuais. 

D- orientam-se de acordo com o campo geomagnético atual. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

23. A datação ________, baseada na composição isotópica dos minerais, veio complementar a 

datação ________ das rochas, baseada na identificação de fósseis. 

A- “relativa” (…) “radiométrica” 

B- “absoluta” (…) “numérica” 

C- “radiométrica” (…) “relativa” 

D- “numérica” (…) “absoluta” 

________________________________________________________________________________ 

24. Admite-se, atualmente, que, no núcleo da Terra, a parte mais ________ é formada por ________ 

em fusão. 

A- “interna” (…) ”metal” 

B- “interna” (…) “rocha” 

C- “externa” (…) “metal” 

D- “externa” (…) “rocha”  
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25. Ao longo da história da Terra, as massas continentais…  

A- nunca estiveram todas reunidas num único supercontinente.  

B- estiveram, por uma vez, reunidas num único supercontinente. 

C- estiveram, por duas vezes, reunidas num único supercontinente. 

D- estiveram, por mais do que duas vezes, reunidas num único supercontinente. 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

26. No corte geológico representado, em que todas as rochas são de idade mesozoica, a falha 

________ referenciada pela letra H é mais ________ do que a rocha C.  

A- “ativa” (…) “antiga” 

B- “ativa” (…) “recente” 

C- “inativa” (…) “antiga” 

D- “inativa” (…) “recente”  

 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 

27. No mesmo corte geológico, o filão referenciado pela letra C pode ter originado metamorfismo, no 

seu contacto, apenas, com as rochas… 

A- A e B. 

B- B, D e E. 

C- A, B, D e E. 

D- A, B, D, E e F. 
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28. Tendo em vista a definição de tsunami, considere as seguintes características: 

I. tem origem tectónica.  

II. causa grande destruição no litoral. 

III. é muito mais alta que as outras ondas marinhas, incluindo as das tempestades. 

IV. provoca inundações no litoral. 

Das características mencionadas, a(s) que se verifica(m) em todos os tsunamis é(são)… 

A- I. 

B- I e III.  

C- I, II, III e IV. 

D- nem I nem II nem III nem IV.  

________________________________________________________________________________ 

29. A comparação entre a idade das rochas da superfície da Lua e as da superfície da Terra mostra 

que as primeiras são, globalmente,...   

A- mais antigas que as rochas da superfície terrestre, tanto as do fundo dos oceanos, como as 

da superfície dos continentes.   

B- mais recentes que as rochas da superfície terrestre, tanto as do fundo dos oceanos, como 

as da superfície dos continentes.   

C- mais antigas que as rochas da superfície terrestre do fundo dos oceanos mas mais recentes 

que as da superfície dos continentes.   

D- mais recentes que as rochas da superfície terrestre do fundo dos oceanos mas mais antigas 

que as da superfície dos continentes.   

 

  

________________________________________________________________________________ 

30. As variações da pressão litostática e da densidade no 

interior da geosfera fazem-se ________ uma da outra e, 

na sua expressão gráfica, aqui representada, a linha a 

tracejado refere-se à ________.  

A- “dependentemente” (…) “densidade” 

B- “dependentemente” (…) “pressão” 

C- “independentemente” (…) “densidade” 

D- “independentemente” (…) “pressão” 
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31. A Terra encontra-se num processo de ________ interno que tende a ________ a sua atividade 

tectónica.  

A- “aquecimento” (…) “diminuir” 

B- “aquecimento” (…) “acentuar” 

C- “arrefecimento” (…) “diminuir”  

D- “arrefecimento” (…) “acentuar”   

________________________________________________________________________________ 

32. A componente metálica dos planetas telúricos é normalmente interpretada, de acordo com a 

Teoria da Nébula Solar, como o resultado de os metais terem sido, na origem do sistema solar, 

os materiais mais…  

A- repelidos pela força gravítica do sol. 

B- rapidamente diferenciados no interior da nébula solar. 

C- abundantes no proto-sol. 

D- densos. 

________________________________________________________________________________ 

33. A astenosfera é…  

A- mais rígida e mais profunda do que a litosfera. 

B- mais rígida e mais superficial do que a litosfera. 

C- menos rígida e mais profunda do que a litosfera. 

D- menos rígida e mais superficial do que a litosfera. 

________________________________________________________________________________ 

34. Os geiseres formam-se quando…  

A- grande quantidade de gases magmáticos se libertam à superfície. 

B- escoadas de lava atingem massas de água superficiais. 

C- a atividade vulcânica é submarina. 

D- a água subterrânea é aquecida por fontes magmáticas.  

________________________________________________________________________________ 

35. As rochas sedimentares ocorrem em camadas que…  

A- são horizontais, refletindo a sua posição original. 

B- quando são horizontais, refletem a sua posição original. 

C- são inclinadas, refletindo a sua posição original. 

D- quando são inclinadas, refletem a sua posição original.        

________________________________________________________________________________ 

36. Se uma rocha sedimentar detrítica é constituída por fragmentos angulosos, isso significa que… 

A- o transporte foi curto. 

B- a rocha de que são feitos os fragmentos é pouco resistente à erosão. 

C- o ambiente de sedimentação era fortemente hidrodinâmico.  

D- a meteorização da rocha mãe foi pouco intensa. 
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37. O isótopo 14C, cuja curva de desintegração 

radioativa está representada no gráfico, tem uma 

aplicação bastante limitada na datação de materiais 

geológicos, porque…  

A- o seu período de semitransformação é 

relativamente curto. 

B- está muito longe de ser o mais abundante isótopo 

de carbono. 

C- a sua desintegração é demasiado lenta. 

D- tende a desaparecer ao longo do tempo. 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

38. A descontinuidade de Mohorovicic assinala a separação entre…  

A- a crosta e o manto. 

B- o manto e o núcleo.  

C- o núcleo externo e o núcleo interno. 

D- a litosfera e a astenosfera.  

________________________________________________________________________________ 

39. Um sismo de grau 6, na escala de Richter, por comparação com outro de grau 3, na mesma 

escala, liberta uma quantidade de energia…  

A- duas vezes superior. 

B- duas vezes inferior. 

C- milhares de vezes superior. 

D- milhares de vezes inferior. 
________________________________________________________________________________ 

40. Estima-se que a idade do sistema solar seja próxima dos…  

A- 450 mil anos. 

B- 4,5 milhões de anos. 

C- 450 milhões de anos. 

D- 4500 milhões de anos. 
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