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  Final: 24 maio 2015

_________________________________________________________________________________________ 

A Sociedade Geológica de Portugal (SGP) deseja-te as boas vindas, desta vez à prova final 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. São exemplos de produtos vulcânicos... 

A- lavas encordoadas de grande viscosidade. 

B- lavas ácidas muito fluidas. 

C- piroclastos de dimensões variadas. 

D- gases, dos quais se destacam o oxigénio e o dióxido de carbono. 
______________________________________________________________________________ 

2. Os esquemas seguintes representam um segmento da crosta oceânica junto à crista média; as 
diferentes faixas coloridas indicam diferentes orientações do campo magnético terrestre registado 
nas rochas basálticas na altura em que se formaram. Em cada um estão representadas as 
orientações que teria uma agulha magnética de bússola quando estavam a formar-se, 
respetivamente, as zonas 1 e 4 da crosta oceânica representada. Indique a opção correta. A- 

  

 



2 
 

3. O esquema seguinte representa a situação inicial para um dado mineral (1) no qual existe uma 
determinada quantidade de isótopos de um elemento químico. Sendo este isótopo instável, 
atingiu-se, após 120 milhões de anos (Ma), por decaimento radioativo, a situação representada 
em 2. Quanto tempo é preciso para evoluir da situação 1 para a 3? 

 

A- 300 Ma  

B- 240 Ma 

C- 480 Ma 

D- 360 Ma 
______________________________________________________________________________ 

4. O carácter mais ou menos explosivo de uma erupção vulcânica depende… 

A- da quantidade de magma existente em profundidade. 

B- da abundância de gases existentes no magma. 

C- da profundidade em que o magma é gerado. 

D- da dimensão da abertura por onde sai o magma.  
______________________________________________________________________________ 

5. A datação radiométrica de um cristal de olivina macroscópico de um basalto constituinte da crosta 
oceânica permitiu estimar uma idade de 68 milhões de anos (Ma). Escolha a opção correta: 

A- O início do processo de rifting ocorreu há 68 Ma. 

B- A idade do magma que originou os basaltos é de 68 Ma.  

C- A solidificação do basalto tem menos de 68 Ma. 

D- A solidificação do basalto tem mais de 68 Ma. 
______________________________________________________________________________ 

6. Os grandes depósitos de carvão formam-se principalmente… 

A- em ambientes continentais pantanosos. 

B- em ambientes marinhos de plataforma. 

C- a partir de restos de animais submetidos a fortes pressões. 

D- por desgaseificação do petróleo. 
______________________________________________________________________________ 

7. A permeabilidade característica dos maciços calcários superficiais é essencialmente…  

A- o resultado da porosidade intergranular dos calcários. 

B- devida à existência de vazios abertos por dissolução. 

C- o resultado da arenização dos calcários. 

D- uma consequência da fraturação de origem tectónica. 
______________________________________________________________________________ 
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8. Os sismos associados a limites convergentes de placas tendem a ser produzidos num contexto de 
deformação 

A- frágil, com subida do teto das falhas 

B- frágil, com descida do teto das falhas. 

C- dúctil, com subida do teto das falhas. 

D- dúctil, com descida do teto das falhas. 
______________________________________________________________________________ 

9. Um fóssil de fácies é um fóssil de um organismo ________, cujo interesse científico está ligado a 
________. 

A- “animal” e “a um habitat específico” 

B- “qualquer” e “um habitat específico” 

C- “vegetal” e “uma curta distribuição estratigráfica” 

D- “qualquer” e “uma curta distribuição estratigráfica” 
______________________________________________________________________________ 

10. A clivagem de um mineral consiste na... 

A- desagregação em fragmentos com superfícies mais ou menos irregulares, sem direção 
privilegiada, quando percutido. 

B- resistência que este oferece à abrasão, ou seja, ao ser riscado por outro mineral ou outros 
objetos. 

C- tendência em se dividir preferencialmente segundo superfícies planas e brilhantes, 
segundo determinadas direções. 

D- qualidade e intensidade da luz refletida numa superfície de fratura. 
______________________________________________________________________________ 

11. Qual dos seguintes tipos de meteorização química é mais comum em granitos? 

A- oxidação. 

B- dissolução. 

C- hidrólise. 

D- desidratação. 
______________________________________________________________________________ 

12. Dois minerais que se riscam mutuamente têm…  

A- a mesma risca. 

B- o mesmo traço. 

C- a mesma dureza. 

D- a mesma densidade. 
______________________________________________________________________________ 
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13. O gráfico representa o diagrama de Hjulstrom, que traduz os efeitos de uma corrente de água 
sobre uma partícula, em função da dimensão da partícula e da velocidade da corrente. A análise 
do gráfico permite afirmar que uma corrente com uma velocidade de… 

A- 1 cm/s deposita sedimentos argilosos.  

B- 1 cm/s tem capacidade para transportar sedimentos detríticos. 

C- 10 cm/s consegue arrancar partículas das rochas do leito de um rio. 

D- 10 cm/s mantém os balastros em suspensão. 

 
______________________________________________________________________________ 

14. A atmosfera da Terra, comparativamente às dos restantes planetas telúricos, é mais…  

A- seca. 

B- fria. 

C- húmida. 

D- quente. 
______________________________________________________________________________ 

15. Na sequência dos esquemas, em que as setas (esquema A) representam a circulação de água, 
os esquemas A, B e C referem-se, respetivamente, a… 

A- erosão, erosão e meteorização. 

B- erosão, meteorização e meteorização. 

C- meteorização, meteorização e erosão. 

D- meteorização, erosão e erosão.  

 

 

 

 

 

 
______________________________________________________________________________ 
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16. Indique qual dos gráficos abaixo representados mostra a duração relativa do tempo geológico 
correspondente ao Pré-Câmbrico, Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. 

 

     (correta) 

______________________________________________________________________________ 

17. A figura seguinte representa um corte geológico de uma região, bastante simplificado e sem 
preocupações de escala.  

 

O princípio geológico que permite inferir que os materiais rochosos identificados pelas letras A e B 
têm a mesma idade é o princípio… 

A- da sobreposição dos estratos. 

B- da intersecção. 

C- da continuidade lateral. 

D- da inclusão. 
______________________________________________________________________________ 

18. Um basalto apresenta cristais macroscópicos de olivina. A explicação para o tamanho desses 
cristais reside no facto de 

A- eles demorarem menos tempo a formar-se do que os restantes cristais. 

B- a cristalização magmática se ter iniciado em profundidade. 

C- a olivina ter uma temperatura de cristalização muito baixa. 

D- o magma ter solidificado à superfície. 
______________________________________________________________________________ 
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19. O esquema que se segue representa três sismogramas relativos ao mesmo sismo registado em 
três estações sismográficas A, B e C. 

 

Qual das seguintes afirmações descreve corretamente a distância entre as estações sismográficas e 
o epicentro do sismo? 

A- A estação A é a mais próxima do epicentro e a estação C é a mais afastada. 

B- A estação B é a mais próxima do epicentro e a estação A é a mais afastada.   

C- A estação C é a mais próxima do epicentro e a estação A é a mais afastada.  

D- A estação A é a mais próxima do epicentro e a estação B é a mais afastada.  
______________________________________________________________________________ 

20. A estratificação é uma característica da maior parte das rochas sedimentares, verificando-se, 
também, em 

A- basaltos. 

B- gnaisses. 

C- quartzitos. 

D- granitos. 
______________________________________________________________________________ 

 

21. A maior parte das rochas ilustradas na figura foi formada essencialmente por… 

A- erupções vulcânicas 

B- compactação e/ou cimentação 

C- recristalização 

D- solidificação em profundidade 
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22. A existência de zonas de sombra sísmicas de ondas sísmicas P diretas associadas a grandes 
sismos, deve-se à… 

A- refração deste tipo de ondas ao atravessarem a fronteira litosfera - astenosfera. 

B- absorção deste tipo de ondas ao atravessarem a fronteira litosfera - astenosfera. 

C- refração deste tipo de ondas ao atravessarem a fronteira manto - núcleo. 

D- absorção deste tipo de ondas ao atravessarem a fronteira manto - núcleo. 
______________________________________________________________________________ 

23. O petróleo e o gás natural encontram-se armazenados essencialmente em... 

A- carbonatos e arenitos. 

B- carbonatos e argilitos. 

C- quartzitos e arenitos. 

D- carbonatos e argilitos. 
______________________________________________________________________________ 

24. A rocha A é sedimentar, argilosa e fossilífera. Da sua transformação metamórfica resulta a rocha 
B. Os fósseis, como se vê nos esquemas, reconhecem-se em ambas as rochas. A rocha B deverá 
ser…  

A- um gnaisse. 

B- um micaxisto.  

C- uma ardósia. 

D- um quartzito. 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 

25. As rochas sedimentares quimiogénicas/biogénicas mais abundantes são os... 

A- chertes. 

B- calcários. 

C- carvões. 

D- evaporitos. 
______________________________________________________________________________ 

26. Qual das partículas W, X, Y ou Z se depositará primeiro no leito de um rio à medida que a 
velocidade da água diminui? 

A- W 

B- X 

C- Y 

D- Z 
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27. Um dado complexo ígneo, formado a partir de um magma original básico, que se diferenciou por 
cristalização fracionada, é constituído por três intrusões com idades e naturezas diferentes – uma 
de granito, outra de diorito e outra de gabro. O diorito ocupa o centro do maciço, ladeado a oeste 
pelo granito e a este pelo gabro. Nas zonas de contacto entre as intrusões, formaram-se, devido 
à subida do magma, duas brechas ígneas, uma localizada a oeste e outra a este do diorito. A 
primeira delas é formada por ________ e a segunda, por ________. 

A- “granito com fragmentos de diorito” (…) “gabro com fragmentos de diorito” 

B- “granito com fragmentos de diorito” (…) “diorito com fragmentos de gabro” 

C- “diorito com fragmentos de granito” (…) “gabro com fragmentos de diorito” 

D- “diorito com fragmentos de granito” (…) “diorito com fragmentos de gabro” 
______________________________________________________________________________ 

28. O esquema que se segue representa cristais perfeitos de dois minerais. 

 

Os cristais representados têm diferentes formas, devido, sobretudo…  

A- à luz ser refletida a partir das superfícies dos cristais. 

B- à libertação de energia durante a cristalização. 

C- às impurezas que geram variações na superfície dos cristais. 

D- ao arranjo interno dos átomos. 
______________________________________________________________________________ 

29. O núcleo externo é líquido ao contrário do interno que é sólido porque, em relação a este… 

A- tem uma temperatura superior. 

B- tem uma temperatura inferior.  

C- tem uma pressão inferior. 

D- tem uma pressão superior. 
______________________________________________________________________________ 

30. Numa sequência de rochas sedimentares encontram-se conglomerados (1), argilitos (2), siltitos 
(3) e arenitos (4), que são aqui indicados sem ser pela ordem em que se encontram sobrepostos. 
Sabendo que estas diferentes rochas foram depositadas num regime transgressivo a sequência 
de sobreposição destas rochas é (da base para o topo)... 

A- 2-3-4-1. 

B- 2-4-3-1. 

C- 1-4-3-2. 

D- 1-3-4-2. 
______________________________________________________________________________ 
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31. Relativamente ao corte geológico representado, pode afirmar-se que… 

A- os calcários e dolomitos (2), e os conglomerados (3) foram deformados depois da 
formação dos arenitos (5) e dos calcários (6). 

B- os basaltos (4) formaram-se depois dos arenitos (5) e antes dos calcários (6). 

C- os gnaisses (1) já estiveram expostos à superfície. 

D- a falha F não afetou os basaltos (4) mas afetou os arenitos (5) e os calcários (6), antes de 
estes terem sido erodidos. 

 
1. gnaisses; 2. calcários e dolomitos; 3. conglomerados; 4. basaltos; 5. arenitos; 6. calcários; F. falha 

______________________________________________________________________________ 

32. O vulcanismo associado à génese da crosta oceânica é predominantemente efusivo. Qual dos 
factores seguintes facilita este comportamento: 

A- a lava solidifica rapidamente em contacto com a água. 

B- a lava tem mais de 60% de sílica.  

C- a lava tem menos de 50% de sílica. 

D- a saída de magma faz-se ao longo de fissuras. 
______________________________________________________________________________ 

33. Sabendo que no Mar Vermelho está actualmente a formar-se crosta oceânica, o mineral que não 
existe nas rochas magmáticas aí geradas é... 

A- o quartzo. 

B- a olivina.  

C- a plagioclase. 

D- a piroxena. 

______________________________________________________________________________ 

34. Os micaxistos distinguem-se das ardósias e dos filitos, porque, nos primeiros, 

A- os cristais são maiores. 

B- existem planos de foliação. 

C- há minerais do grupo das micas. 

D- a composição é argilosa. 

______________________________________________________________________________ 
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35. Tendo em consideração as relações geométricas representadas no corte geológico simplificado 
e sabendo que os blocos de granito existentes na camada de conglomerado têm 450 milhões de 
anos (Ma) e o filão de basalto intruíu há 400 Ma, o fóssil de trilobite encontrado no local indicado 
tem... 

 

A- mais de 450 Ma. 

B- menos de 400 Ma.  

C- entre 450 e 400 Ma. 

D- impossível de determinar a partir dos dados. 

______________________________________________________________________________ 

36. A dobra representada na figura é do tipo 

A- sinforma sinclinal. 

B- sinforma anticlinal. 

C- antiforma sinclinal. 

D- antiforma anticlinal. 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

37. A diferença de produtividade entre os furos de captação F1 e F2 deve-se ao facto de o aquífero 
representado ser  

A- livre. 

B- cativo. 

C- cársico. 

D- não saturado. 
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38. Um corte geológico, numa região marcada por uma intrusão magmática, pode revelar, da periferia 
para o centro da intrusão, a sequência 

A- arenito – calcário – mármore – granito. 

B- arenito – mármore – calcário – granito. 

C- calcário – arenito – granito – mármore. 

D- calcário – granito – arenito – mármore. 

______________________________________________________________________________ 

O gráfico abaixo, relativo aos itens 39 e 40, refere-se, por um lado, à variação do estado físico do 
peridotito, em função das condições de pressão e temperatura e, por outro lado, à variação da 
temperatura no interior da geosfera, até 700 km de profundidade (linha a cheio). 

 

39. À passagem dos 100 km... 

A- o gradiente geotérmico aumenta e o gradiente geobárico mantém-se. 

B- o gradiente geotérmico diminui e o gradiente geobárico mantém-se. 

C- o gradiente geobárico aumenta e o gradiente geotérmico mantém-se. 

D- o gradiente geobárico diminui e o gradiente geotérmico mantém-se. 

______________________________________________________________________________ 

40. A evolução térmica da Terra tende para... 

A- a fusão da litosfera. 

B- a fusão da astenosfera. 

C- a solidificação da litosfera. 

D- a solidificação da astenosfera. 

______________________________________________________________________________ 


