
 

 

 

 

 

 

 

 

 
01-A crosta terrestre não é uma unidade contínua, mas sim uma composição fragmentada em vários pedaços, que se 
chocam entre si e proporcionam alterações substanciais nas formas superficiais de relevo. 
 

 Os “pedaços” pelos quais se dividem a crosta terrestre são chamados de: 
a) terras emersas 
b) regiões continentais 
c) estratificações rochosas 
d) placas tectônicas 
e) fragmentos litológicos 
 
02-(UFRS) Com o desenvolvimento da Teoria da Tectônica de Placas, fenômenos como a formação das cadeias 
montanhosas e das fossas submarinas foram melhor compreendidos. Com isso, sabe-se que a Cordilheira dos Andes 
se encontra em uma região da crosta terrestre que: 
a) apresenta uma área de colisão de placas tectônicas. 
b) forma margem continental do tipo passiva. 
c) se situa em uma área de expansão do assoalho oceânico. 
d) apresenta uma área falhada pela formação de uma dorsal oceânica. 
e) coincide com limites divergentes de placas. 
 
03-A figura ilustra as camadas que compõem a estrutura do nosso planeta. Com base na figura, responda as questões A, 
B, C e D: 
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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES ! 
 

 Leia a atividade avaliativa atentamente. 

 Responda com caneta  azul  ou  preta  não  deixe    nada a lápis. 

 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 

 As respostas têm que estar no local próprio e à caneta, para 

que sejam consideradas. 
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A) O número um 1 corresponde: 

a) ao núcleo líquido da Terra.                                   
b) ao núcleo sólido da Terra.    
c) ao manto terrestre.                                                
d) a crosta terrestre. 
 

B) O número um 2 corresponde : 
 

a) ao núcleo líquido da Terra.                                    
b) ao núcleo sólido da Terra. 
c) ao manto terrestre.                                              
d) a crosta terrestre. 
 

C) O número um 3 corresponde : 
 

a) ao núcleo líquido da Terra.                                 
b) ao núcleo sólido da Terra. 
c) ao manto terrestre.                                                
d) a crosta terrestre. 
 
 

D) O número um 4 corresponde : 
 

a) ao núcleo líquido da Terra.                                    
b) ao núcleo sólido da Terra. 
c) ao manto terrestre.                                                
d) a crosta terrestre. 
 
 

 Finalize sua avaliação, respondendo atentamente ao que se pede! 
 
04- Explique o que é biosfera. Porque ela é tão importante para os seres humanos? 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
05-Apresente a comparação que alguns estudiosos fazem da Terra como um corpo. 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 


