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NOTA: Todas as Respostas são obrigatoriamente dadas na (s) folha (s) de respostas do Externato. A Prova termina com a palavra ‘FIM’

 Todas as respostas deverão ser perfeitamente legíveis e estar correctamente 
identificadas. Quando se verificar um engano, este deve ser riscado e corrigido à frente.

 Os termos científicos que contenham erros ortográficos deverão ser penalizados com 1 
(um) ponto, não devendo o mesmo erro ser penalizado mais do que uma vez ao longo do 
teste.

 O critério especifico definido para cada um destes itens.

 Se o examinando responder ao mesmo item mais do que uma vez, deve eliminar, clara e 
inequivocamente, a (s) resposta (s) que considerar incorrecta (s). No caso de tal não 
acontecer, é cotada a resposta que surge em primeiro lugar.

 Nos itens de resposta aberta, os critérios de classificação estão organizados por níveis 
de desempenho.

 O enquadramento das respostas num determinado nível de desempenho contempla 
aspectos relativos aos conteúdos, à organização lógico-temática e à utilização de 
terminologia científica.

 Nos itens de resposta aberta com cotação igual ou superior a 15 pontos, para além 
das competências específicas, são avaliadas competências de comunicação escrita em língua 
portuguesa.

 Nos itens de escolha múltipla, é atribuída a cotação total à resposta correcta, sendo as 
respostas incorrectas cotadas com zero pontos.

 Nos itens de verdadeiro/falso, de associação e de correspondência, a classificação a 
atribuir tem em conta o nível de desempenho revelado na resposta.

 Nos itens de ordenamento, só é atribuída cotação se a sequência estiver integralmente 
correcta.

 Nos itens fechados de resposta curta, caso a resposta contenha elementos que excedam 
o solicitado, só são considerados para efeito da classificação os elementos que satisfaçam o 
que é pedido, segundo a ordem pela qual são apresentados na resposta.

 Porém, se os elementos referidos revelarem uma contradição entre si, a cotação a atribuir 
é zero pontos.
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GRUPO I

1. A figura 1 representa o sistema Terra.

Fig. 1

1.1. Atribua as designações correctas às letras A, B, C e D.

1.2. Classifique as seguintes afirmações de acordo com o seu valor lógico (V/F):
A – A Terra é um sistema fechado
B – B, C e D são sistemas que interagem entre si
C – A é essencial para o equilíbrio do sistema Terra
D – B e C são sistemas fechados
E – B, C e D e a biosfera estão em equilíbrio dinâmico
F – No sistema Terra há troca de energia
G – A permuta de matéria na Terra é insignificante.

1.3. “A desflorestação da biosfera afecta B, C e D.”
1.3.1. Justifique a afirmação.

2. Os diferentes subsistemas terrestres estão permanentemente em interacção, 
influenciando-se mutuamente.

Fig. 2

2.1. Relativamente aos subsistemas representados na figura 2, pode afirmar-se que:
A – todos são sistemas abertos
B – a geosfera, que engloba rochas e zonas profundas, é um sistema fechado
C – biosfera e atmosfera são sistemas abertos, mas a hidrosfera é um sistema fechado
D – todos são sistemas fechados
(transcreva a letra que corresponde à opção correcta)

COTAÇÃO

4

5

9

5
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2.2. A cada uma das afirmações que se seguem, faça corresponder o número da seta a 
que ela pode dizer respeito.

A. A evaporação de lagos, rios e oceanos afecta localmente o clima
B. As águas correntes provocam a erosão das rochas
C. O oxigénio atmosférico assegura a respiração dos seres vivos
D. As plantas protegem o solo da erosão
E. As montanhas afectam a precipitação da água das nuvens
F. As plantas libertam vapor de água pela transpiração
G. A vegetação é condicionada pela natureza do solo
H. A meteorização das rochas afecta a composição da água
I. A água potável é necessária para a sobrevivência humana
J. As algas retiram sais minerais da água onde vivem, modificando a composição 
dessa água.

K. O oxigénio oxida minerais das rochas ricos em ferro.

GRUPO II

1. Analise o quadro da figura 3 é referente à classificação das rochas magmáticas.

 Fig. 3

1.1. Sabendo que a rocha ab é uma rocha fanerítica, identifique-a.

1.2. Caracterize a rocha ab, quanto a:
A – Composição mineralógica
B – Composição química
C – Índice de cor
D – Textura

2. Complete o quadro, correspondendo aos algarismos a legenda correcta.

3. Caracterize:
a) O sienito quanto à sua cor.
b) O traquito quanto à sua textura.
c) O Peridotito quanto à sua acidez.

COTAÇÃO

12

9

15

6

9
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4. A figura 4 representa o ciclo das rochas.

 Fig. 4

4.1. Faça a legenda das letras de A a E.

4.2. Traduza os fenómenos representados pelos algarismos.

GRUPO III

1. Observe com atenção a figura 5.

 Fig. 5
1.1. Indique o que representam as letras A, B, C e D.

1.2. Indique qual das formações A, B, C e D é mais antiga.

1.3. Enuncie o princípio em que se baseou para responder à questão anterior.

1.4. O princípio que enunciou na questão anterior permite…
a) reconstituir o ambiente do passado da Terra.
b) estabelecer a ordem cronológica de uma sequência de acontecimentos.
c) saber com exactidão a idade de uma rocha.
d) conhecer o clima em que a rocha se formou.

(transcreva a letra que corresponde à opção correcta)

COTAÇÃO

5

6

5

6

8

6
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1.5. Refira uma situação em que o princípio enunciado deixa de ser válido.

2. Observe as colunas estratigráficas que se ilustram na figura 6.

Fig. 6

2.1. Admitindo que a coluna 1 representa uma sequência, o mais completa possível, 
deste meio de deposição:

2.1.1. quais os níveis (de a1 a i1) que não estão representados na coluna 2?
2.1.2. quais os níveis (de a1 a i1) que não estão representados na coluna 3?

2.2. Indique qual(is) o(s) princípio(s) da Estratigrafia que lhe permitiu responder às 
questões anteriores.

2.3. Diga se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações:
A – Os fósseis de peixes são mais antigos do que as raízes mas mais 
antigos do que os fósseis vegetais.
B – Os fósseis mais antigos que se observam são as raízes de plantas.
C – A idade dos fósseis de peixes está entre a idade dos leitos de carvão.
D – Os fósseis vegetais são mais recentes do que os fósseis de raízes e 
mais antigos do que os fósseis de peixes.
E – A camada b1 é equivalente à camada b2 e equivalente à camada c3.

2.4. A idade absoluta de uma rocha sedimentar pode ser inferida…
a) a partir da textura da rocha.
b) a partir da posição do estrato que a contém.
c) a partir do tipo de fósseis presentes.
d) a partir da taxa de desintegração radioactiva de certos elementos químicos.

(transcreva a letra que corresponde à opção correcta)

COTAÇÃO

8

6
6

6

5

6
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3. A figura 7 representa a curva de desintegração de um isótopo X num isótopo-filho Y.

Fig. 7 – Desintegração do isótopo X.

3.1. Indique a percentagem do isótopo X, se a rocha tiver 100 M.a.

3.2. Indique a idade da rocha, se 40% do isótopo X estiver presente.

3.3. Indica a percentagem do isótopo-filho Y presente na rocha, se esta tiver 400 M.a.

GRUPO IV

1. Na figura 8 encontram-se esquematizadas algumas áreas emersas e imersas da 
superfície do nosso planeta.

                                         1                          2                       3

                               4                        5                                  6                              Fig. 8.                             
           
1.1. Estabeleça a correspondência entre os números da figura 8 e as afirmações a seguir 

indicadas. 
A. Declive acentuado que se segue à plataforma continental
B. Depressão profunda e alongada no fundo oceânico, muitas vezes paralela ao bordo dos 

continentes
C. Prolongamento submerso da região litoral
D. Cadeia montanhosa alinhada de um e de outro lado do Rift
E. Fenda enorme no fundo oceânico, entrecortada transversalmente por milhares de 

outras fendas
F. Região plana situada de um e de outro lado da dorsal média oceânica

COTAÇÃO

6

6

6

6
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2. Faça corresponder uma letra da chave a cada uma das afirmações que se indicam de 
seguida.

Chave:
A – limites divergentes
B – limites convergentes
C – limites conservativos

Afirmações:
1 – As placas litosféricas encontram-se em rota de colisão.
2 – Uma placa litosférica mergulhada por baixo de outra.
3 – Ocorre deslizamento lateral entre as placas.
4 – As placas litosféricas afastam-se devido a forças de tensão.
5 – Ocorrem ao longo das falhas transformantes.
6 – Verifica-se formação de nova crosta oceânica.
7 – A actividade vulcânica é muito intensa.
8 – Actuação de forças de compressão.

3. A figura 9 representa a formação dos Himalaias.

Fig. 9

3.1. Faça a legenda da figura.

3.2. Identifique o tipo de limite entre placas litosféricas representado.

3.3. Refira qual o tipo de rocha que provavelmente encontraria na zona da base da 
montanha.

FIM

COTAÇÃO

8

9

6

6
________

Total:
200 pontos
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