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 Fase escolar: 30 janeiro 2015 
_________________________________________________________________________________________ 

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

primeira edição das Olimpíadas Portuguesas de Geologia. Esperamos que venhas a ser um dos 

3 representantes de Portugal na 9th International Earth Science Olympiad a realizar de 13 a 20 

de setembro de 2015 em Poços de Caldas, Minas Gerais no Brasil. 

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. Pontuação: ______ 

Nome  _________________________________________________________________________ 

Data de nascimento ______ _______________________________________________________ 

Escola/Agrupamento de Escolas  __________________________________________________ 
 

1. Para distinguir uma rocha vulcânica de uma rocha plutónica deve-se ter essencialmente em 

conta… 

A- a sua composição química. 

B- os minerais que as constituem. 

C- a sua textura.  

D- os locais em que afloram. 

______________________________________________________________________________ 

2. A fotografia que se segue mostra um afloramento em que uma rocha de cor clara é atravessada 

por um filão de uma rocha ígnea de grão fino e cor escura. Essa rocha de grão fino e cor escura, 

muito provavelmente, é… 

 

A- um riólito. 

B- um diorito.  

C- um basalto. 

D- um gabro. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

3. De acordo com os dados do registo fóssil, as trilobites, animais invertebrados ________ 

esqueleto externo, ________ amonites. 

A- "com" e "precederam as"  

B- "com" e "sucederam às" 

C- "sem" e "precederam as" 

D- "sem" e "sucederam às" 

______________________________________________________________________________________________________________ 
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4. A estratificação é…  

A- exclusiva dos arenitos e argilitos. 

B- típica das rochas magmáticas. 

C- uma característica das rochas sedimentares. 

D- uma característica de todas as rochas da crosta terrestre. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

5. Um estrato com fósseis de crinoides foi coberto por uma escoada lávica, que foi datada por 

métodos radiométricos, que deram a idade de 56,7 ± 0,7 milhões de anos (Ma). A idade dos 

fósseis é…  

A- de 56,7 ± 0,7 Ma. 

B- mais antiga do que 56,7 ± 0,7 Ma.  

C- mais recente do que 56,7 ± 0,7 Ma. 

D- entre 57,4 e 56,0 Ma. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

6. As rochas sedimentares detríticas classificam-se principalmente de acordo com… 

A- o ambiente de formação.  

B- a composição química do cimento. 

C- o tamanho dos clastos.  

D- a mineralogia dos clastos.  
______________________________________________________________________________________________________________ 

7. O esquema que se segue representa um padrão de inversões do campo magnético terrestre 

preservado nas rochas ígneas que constituem a crosta oceânica localizada a Este da Crista 

Média Atlântica. O esquema que melhor representa o padrão das inversões de polaridade na 

crosta localizada a Oeste da Crista Média Atlântica é o da opção... 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 



3 
 

8. Em Janeiro de 1912 Alfred Wegener apresentou… 

A- a teoria do Big Bang. 

B- a teoria da Evolução das Espécies. 

C- o princípio da sobreposição dos estratos. 

D- a hipótese da Deriva Continental.  
______________________________________________________________________________________________________________ 

9. Na geosfera a temperatura… 

A- aumenta de uma forma variável com a profundidade. 

B- aumenta de uma forma constante com a profundidade. 

C- diminui de uma forma variável com a profundidade. 

D- diminui de uma forma constante com a profundidade. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

10. O conjunto de processos que alteram e desagregam as rochas e minerais originando os 

sedimentos é designado por… 

A- meteorização.  

B- desintegração. 

C- metamorfismo. 

D- diagénese. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

11. A descontinuidade sísmica que separa o manto do núcleo é a de… 

A- Mohorovičić. 

B- Wiechert. 

C- Lehman. 

D- Gutenberg.  
______________________________________________________________________________________________________________ 

12. Numa areia granítica colhida na base de um afloramento granítico, foram identificados 

fragmentos de granito com manchas ferruginosas resultantes da oxidação da biotite, grãos de 

feldspato, grãos de quartzo e um resíduo argiloso. O quartzo e o feldspato, ________ biotite, são 

minerais de origem ________. 

A- "tal como a" (...) "magmática"  

B- "tal como a" (...) "sedimentar" 

C- "ao contrário da" (...) "magmática" 

D- "ao contrário da" (...) "sedimentar" 
______________________________________________________________________________________________________________ 

13. Como a energia sísmica tende a ________ com a distância epicentral, os valores de ________ 

de um sismo tendem a ser tanto menores, quanto maior for o afastamento em relação ao 

epicentro. 

A- "aumentar" (...) "intensidade" 

B- "diminuir" (...) "intensidade"  

C- "aumentar" (...) "intensidade e magnitude" 

D- "diminuir" (...) "intensidade e magnitude" 
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14. A organização interna da geosfera terreste em crosta, manto e núcleo, é interpretada, hoje, 

como resultado da evolução geológica primitiva do planeta, particularmente, do processo de 

________, que terá surgido em consequência de uma fase de ________ interno. 

A- "acreção" (...) "aquecimento" 

B- "acreção" (...) "arrefecimento" 

C- "diferenciação" (...) "aquecimento" 

D- "diferenciação" (...) "arrefecimento"  
______________________________________________________________________________________________________________ 

15. A escala de Richter… 

A- é, atualmente, a escala mais utilizada, pretendendo constituir um padrão europeu para 

avaliar a intensidade de um sismo. 

B- depende da densidade populacional e da existência ou não de construção antissísmica. 

C- avalia o efeito do sismo em função da quantidade e gravidade dos estragos por ele 

causados sobre as construções e a paisagem. 

D- avalia a energia libertada no foco, durante um sismo, a partir 

de cálculos baseados no registo gráfico dos sismos. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

16. No arquipélago do Havai existem vulcões ativos associados… 

A- a uma zona de colisão entre duas placas continentais. 

B- a uma zona de subducção.  

C- a uma dorsal oceânica. 

D- a um ponto quente.  
______________________________________________________________________________________________________________ 

17. As erupções vulcânicas mais violentas estão associadas a ________, porque, aí, os magmas 

são mais ________ em gases e sílica. 

A- "riftes" (...) "pobres"  

B- "riftes" (...) "ricos"  

C- "zonas de subducção" (...) "pobres" 

D- "zonas de subducção" (...) "ricos"  
______________________________________________________________________________________________________________ 

18. Para além das rochas sedimentares, as que podem conter fósseis são as 

A- vulcânicas. 

B- plutónicas. 

C- vulcânicas e as metamórficas.  

D- plutónicas e as metamórficas. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

19. Durante a diagénese, os sedimentos tornam-se... 

A- mais porosos e mais hidratados. 

B- mais porosos e menos hidratados. 

C- menos porosos e mais hidratados. 

D- menos porosos e menos hidratados.  
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20. O calor interno da Terra depende essencialmente...  

A- do calor remanescente do processo de acreção e do calor resultante da radioatividade de 

alguns elementos, como o urânio e o tório.  

B- do calor remanescente do processo de acreção e do calor resultante da radioatividade de 

alguns elementos, como o silício e o potássio. 

C- do calor irradiado pelo Sol e do calor resultante da radioatividade de alguns elementos, 

como o urânio e o tório. 

D- do calor irradiado pelo Sol e do calor resultante da 

radioatividade de alguns elementos, como o silício e o 

potássio. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

21. O sismo de magnitude 9,0 que ocorreu na região do Japão em Março de 2011 foi gerado… 

A- numa zona de colisão entre duas placas continentais. 

B- numa zona de subducção.  

C- numa zona de rifte. 

D- numa zona intraplaca. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

22. O achatamento polar da geosfera terrestre é uma consequência... 

A- da proximidade da Lua. 

B- da inclinação do eixo da Terra. 

C- do movimento de rotação da Terra.  

D- da influência gravítica do Sol. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

23. As características dos meteoritos metálicos são hoje utilizadas como um dado a favor da... 

A- existência de um núcleo metálico nos planetas telúricos.  

B- existência de um núcleo metálico nos planetas do Sistema Solar. 

C- idade dos planetas telúricos. 

D- idade dos planetas do Sistema Solar.  
______________________________________________________________________________________________________________ 

24. As isossistas são linhas que representam... 

A- ondas sísmicas interiores. 

B- ondas sísmicas superficiais. 

C- a união de pontos de igual magnitude sísmica. 

D- a união de pontos de igual intensidade sísmica.  
______________________________________________________________________________________________________________ 

25. O ciclo das rochas não prevê a transformação direta de rochas... 

A- sedimentares em rochas sedimentares. 

B- metamórficas em rochas metamórficas.  

C- sedimentares em rochas magmáticas.  

D- magmáticas em rochas sedimentares. 
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26. São manifestações de vulcanismo residual... 

A- as escoadas e os domos. 

B- os piroclastos e as nascentes termais. 

C- as cinzas e as lavas em almofada. 

D- os géiseres e as fumarolas. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

27. Numa sucessão de estratos, a aplicação direta do princípio da sobreposição implica que... 

A- a estratificação seja horizontal. 

B- os estratos não se encontrem deformados.  

C- não tenha ocorrido inversão estratigráfica.  

D- as rochas estratificadas sejam do tipo sedimentar. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

28. Tendo em consideração o deslocamento da Placa Arábica assinalado na figura por uma seta 

preta, escolhe a opção que define os tipos de limites de placas preponderantes nos locais 

assinalados com 1, 2 e 3. 

 

  

 

 1 2 3 

A divergente divergente convergente 

B divergente convergente conservativo 

C conservativo divergente convergente 

D conservativo convergente divergente 

______________________________________________________________________________________________________________ 

29. A crosta continental não sofre subducção, porque é... 

A- mais densa do que o manto.  

B- mais densa do que a crosta oceânica. 

C- menos densa do que o manto.  

D- menos densa do que a crosta oceânica. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

30. Um grão detrítico constituinte de um arenito foi datado por métodos radiométricos com 123 

milhões de anos (Ma), sendo por isso possível afirmar-se que... 

A- a deposição do arenito ocorreu aos 123 Ma. 

B- o arenito tem menos de 123 Ma.  

C- o arenito tem mais de 123 Ma. 

D- a diagénese do arenito tem 123 Ma. 
______________________________________________________________________________________________________________ 
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31. As paisagens associadas a vulcanismo efusivo são caracterizadas por... 

A- planaltos de lava.  

B- agulhas vulcânicas. 

C- batólitos. 

D- escoadas piroclásticas. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

32. De acordo com a teoria da tectónica de placas os...  

A- continentes são móveis e os fundos oceânicos são imóveis. 

B- fundos oceânicos são móveis e os continentes são imóveis. 

C- continentes movem-se em consequência do movimento dos fundos oceânicos.  

D- fundos oceânicos movem-se em consequência do movimento dos continentes. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

33. Relativamente à crosta terrestre pode afirmar-se que... 

A- a crosta oceânica e a crosta continental possuem a mesma idade. 

B- a crosta continental superior tem uma composição média granítica.  

C- a crosta oceânica e a crosta continental têm a mesma espessura. 

D- a crosta oceânica tem uma composição média peridotítica. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

34. Os riftes continentais são estruturas características dos estádios de... 

A- fecho de um oceano.  

B- colisão de continentes. 

C- abertura de um oceano.  

D- formação de um supercontinente. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

35. As dorsais oceânicas são relevos que devem a sua existência à... 

A- compressão da crosta oceânica. 

B- acumulação de lavas. 

C- convergência de placas tectónicas. 

D- anomalia térmica positiva aí existente.  
______________________________________________________________________________________________________________ 

36. A velocidade das ondas sísmicas P... 

A- aumenta com o aumento da rigidez.  

B- aumenta com o aumento da densidade. 

C- diminui com o aumento da pressão. 

D- diminui com o aumento do módulo de incompressibilidade. 
______________________________________________________________________________________________________________ 
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37. A teoria da nébula solar pretende explicar a origem... 

A- do Sol. 

B- dos planetas. 

C- do Sistema Solar.  

D- do Universo. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

38. Os basaltos constituintes da crosta oceânica localizados em D estão a uma temperatura 

________ e são ________ densos do que os localizados em B. 

 

A- "maior" (...) "mais". 

B- "menor" (...) "mais".  

C- "maior" (...) "menos". 

D- "menor" (...) "menos". 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

39. O agente de transporte menos seletivo para os sedimentos… 

A- é o vento. 

B- é o gelo.  

C- é a água de um rio.   

D- são as correntes oceânicas. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

40. Dois grãos de um mesmo mineral em rochas distintas contêm o mesmo par isotópico. Num 

deles existem 50% de isótopos-pai e 50% de isótopos-filho e, no outro grão, existem 25% de 

isótopos-pai e 75% de isótopos-filho. Se no primeiro caso a idade do mineral determinada 

utilizando o decaimento radioativo deste par isotópico for de 750 milhões de anos (Ma), a idade 

do outro grão, determinada através do mesmo método, será de... 

A- 2 250 Ma. 

B- 1 000 Ma. 

C- 1 500 Ma.  

D- 500 Ma. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 


