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01.(Ano:2018/Banca:MPE-GO) Qual das alternativas abaixo reflete com maior precisão o          
posicionamento atual da ciência? 
a) O universo formou-se há aproximadamente 13,8 bilhões de anos; o planeta Terra, há              
aproximadamente 4,5 bilhões de anos; e a vida na Terra, há aproximadamente 3,5 bilhões              
de anos. 
b) O universo formou-se há aproximadamente 13,8 milhões de anos; o planeta Terra, há              
aproximadamente 4,5 milhões de anos; e a vida na Terra, há aproximadamente 3,5 milhões              
de anos. 
c) O universo formou-se há aproximadamente 20 bilhões de anos; o planeta Terra, há              
aproximadamente 10 bilhões de anos; e a vida na Terra, há aproximadamente 5 bilhões de               
anos.  
d) O universo formou-se há aproximadamente 20 milhões de anos; o planeta Terra, há              
aproximadamente 10 milhões de anos; e a vida na Terra, há aproximadamente 5 milhões de               
anos. 
e) O universo formou-se há aproximadamente 13,8 mil anos; o planeta Terra, há             
aproximadamente 4,5 mil anos; e a vida na Terra, há aproximadamente 3,5 mil anos. 
 
02.(Ano:2018/Banca:CONSULPLAN) O professor de Geografia do 1º ano do ensino médio           
pediu que os alunos trouxessem rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas a fim de             
classificá-las. As rochas que apareceram foram: 
 
• Rocha 1: mármore. 
• Rocha 2: basalto. 
• Rocha 3: ardósia. 
• Rocha 4: granito. 
• Rocha 5: arenito. 
• Rocha 6: calcário. 
 
A sala foi dividida em quatro grupos e cada um fez uma classificação diferente. Assinale a                
alternativa que apresenta a classificação correta. 
a) 1. Metamórfica / 2. Sedimentar / 3. Magmática / 4. Magmática / 5. Sedimentar / 6.                 
Sedimentar. 
b) 1. Metamórfica / 2. Magmática / 3. Metamórfica / 4. Sedimentar / 5. Magmática / 6.                 
Sedimentar. 
c) 1. Metamórfica / 2. Magmática / 3. Metamórfica / 4. Magmática / 5. Sedimentar / 6.                 
Sedimentar. 
d) 1. Metamórfica / 2. Sedimentar / 3. Metamórfica / 4. Sedimentar / 5. Sedimentar / 6.                 
Sedimentar. 
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03.(Ano:2018/Banca:CONSULPLAN) As forças exógenas são forças externas, que        
provocam alterações físico-químicas na superfície terrestre. Acerca do exposto, analise as           
alternativas a seguir. 
I. Intemperismo químico e físico. 
II. Intemperismo biológico. 
III. Epirogênese. 
IV. Orogênese. 
V. Vulcanismo. 
 
Fazem parte das forças exógenas apenas as alternativas 
a)  I e II.  
b)  I e III.  
c)  I, II e V.  
d)  II, III e IV. 
 
04.(Ano:2018/Banca:FUMARC) São princípios fundamentais na análise geológica das        
relações temporais e espaciais entre corpos rochosos, EXCETO:  
a) continuidade lateral. 
b) estratificação vertical.  
c) horizontalidade original. 
d) superposição. 
 
05. (Ano: 2018/ Banca: CESGRANRIO) As denominadas zonas de Wadati-Benioff          
localizam-se nos limites de placas 
a) convergentes, apenas 
b)  divergentes, apenas 
c)  transformantes, apenas 
d) convergentes e transformantes  
e)  divergentes e transformantes 
 
06.(Ano:2018/Banca:CESGRANRIO) Dobras podem ocorrer em regime de deformação 
a) distensivo, apenas 
b) transcorrente, apenas  
c) compressivo, apenas 
d) compressivo e transcorrente, apenas 
e) compressivo, distensivo e transcorrente  
 
07. (Ano:2018/Banca:CESGRANRIO) Em uma zona de falha direcional sinistral, de direção           
N-S, a direção esperada para as falhas reversas é, em torno de, 
a) E-W 
b) N45° E  
c) N15° W 
d) N45° W 
e) N75° W 
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08. (Ano:2018/Banca:CESGRANRIO) Sobre o mecanismo de halocinese, considere as         
afirmativas abaixo. 
 
I - O mecanismo de halocinese resulta na ascensão de diápiros por fusão parcial de               
evaporitos. 
II - O mecanismo de halocinese envolve o deslocamento de corpos de sal com deformação               
dos estratos superiores. 
III - O mecanismo de halocinese é gerado pela alta densidade de rochas evaporíticas, em               
relação às soterrantes. 
Está correto APENAS o que se afirma em 
a)  I  
b)  II  
c) I e II  
d) I e III 
e) II e III  
 
09. (Ano:2018/Banca:CESGRANRIO) São microfósseis utilizados em análises       
bioestratigráficas de estratos mesozoicos e cenozoicos: 
a) acritarcas e radiolários 
b) acritarcas e dinoflagelados 
c) foraminíferos e nanofósseis calcários 
d) foraminíferos e conodontes 
e) nanofósseis calcários e conodontes  
 
10. (Ano:2018/Banca:CESGRANRIO) São microfósseis importantes em estudos de        
depósitos marinhos profundos, constituindo vazas silicosas:  
a) braquiópodes 
b) cocólitos 
c) conodontes 
d) ostracodes 
e)  radiolários 
 
GABARITO 
01. a 
02. c 
03. a 
04. b 
05. a 
06. e 
07. b 
08. b 
09. c 
10. e  
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