
1. Os sismos são, provavelmente as catástrofes de origem natural perante as quais o homem se sente mais 
indefeso e aterrado.
1.1. Diz o que entendes por sismos.

1.2. Distingue microssismo de macrossismo.

2. As causas de um sismo podem ser naturais ou induzidas pelo homem.
2.1. Os sismos naturais têm designações relacionadas com as causas que os provocam.

2.1.1. Refere duas possíveis causas para a ocorrência de sismos de colapso.

2.1.2. Identifica outros tipos de sismos naturais que conheças.

2.2. Indica uma situação que possa induzir artificialmente um sismo.

3. A maior parte dos sismos ocorre nas imediações da fronteira entre placas tectónicas.
3.1. Em 1911, H. F. Reid propôs uma teoria que explica a ocorrência de sismos devidos à actuação das 

forças distensivas, compressivas e de cisalhamento.
3.1.1. Identifica essa teoria.

3.1.2. Enuncia essa teoria.
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Ondas sísmicas

Ondas P Ondas de Raleigh

4. Observa a figura que se segue.

4.1. Legenda a figura.
1._______________________________

2._______________________________

3._______________________________

4._______________________________

4.2. Distingue as zonas representadas pelas letras 1 e 2.

4.3. Quando a zona representada pela letra 1 se localiza no oceano pode originar-se um fenómeno por 
vezes, mais destrutivo e mortal que o próprio sismo.

4.3.1. Identifica este fenómeno.

4.4. A libertação súbita de energia, lentamente acumulada no foco sísmico, origina movimentos 
vibratórios das partículas das rochas, que se propagam em todas as direcções.

4.4.1. Completa o seguinte diagrama referente aos diferentes tipos de ondas sísmicas.

4.4.2. Descreve os diferentes tipos de ondas de volume, referindo três características de cada.
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5. A intensidade é um dos parâmetros utilizados na avaliação de um sismo e depende de vários factores.
5.1. Identifica três desses factores.

5.2. Refere qual a escala utilizada para avaliar a intensidade sísmica.

5.3. A escala de intensidades é uma escala qualitativa. Justifica.

6. A determinação da intensidade de um sismo, nos vários locais à superfície da Terra onde ele foi 
sentido, e a localização do seu epicentro permitem traçar num mapa as isossistas.
6.1. Define isossistas.

6.2. Observa na figura que se segue, a carta de isossistas de um sismo que ocorreu em 1980.

6.2.1. Indica qual a intensidade do sismo no epicentro.

6.2.2. Menciona duas localidades onde o sismo tenha a mesma intensidade.

6.2.3. Refere a intensidade do sismo em Alger.

6.2.4. Justifica o facto de as isossistas não estarem marcadas sobre o oceano.
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7. São vários os métodos para calcular o epicentro de um sismo.
7.1. Muitas vezes o cálculo deste envolve a informação recolhida pelos sismogramas de várias 

estações. Considera o gráfico que se segue:

7.1.1. Considerando que o intervalo de tempo (S-P) registado na estação sismográfica A foi de 
meio minuto, indica qual a distancia epicentral dessa estação.

7.1.2. Sabendo que a estação B se encontrava a 400 Km de distância do epicentro, indica qual o 
intervalo de tempo (S-P) registado nos sismogramas dessa estação sismográfica.

8. Considera agora um sismo registado na estação sismográfica de Rebordelo e utilizando as escalas que 
se seguem, responde às seguintes questões:
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8.1. Sabendo que o intervalo de tempo (S-P) registado no sismograma foi de 2 segundos, indica a 
distância aproximada a que Rebordelo se encontrava do epicentro.

8.2. Indica a magnitude deste sismo, considerando que a amplitude máxima registada foi de 50 mm.

8.3. Identifica a escala que avalia a magnitude sísmica.

9. A distribuição dos sismos a nível mundial não é aleatória.
9.1. Distingue sismo interplaca de sismos intraplaca.

9.2. Identifica, referindo as placas litosféricas envolvidas e tipos de limites de placas de três zonas 
onde se regista actividade sísmica interplaca.

10. Portugal é uma zona de risco sísmico moderado, com sismos interplacas e sismos intraplacas.
10.1. Identifica as zonas de maior risco sísmico em Portugal Continental.

10.2. Justifica a instabilidade sísmica sentida nos Açores.

10.3. A previsão de sismos não é garantida, no entanto são vários os sinais precursores que podem 
ser captados.

10.3.1. Identifica duas destas possíveis alterações.

10.4. Os perigos sísmicos dependem da magnitude e da intensidade do sismo, bem como da 
densidade populacional da área em análise.

10.4.1. Indica três perigos associados à ocorrência de sismos.

10.4.2. Caso dependesse de ti, refere três medidas que adoptarias na minimização de riscos
provocados pelas ondas sísmicas.

11. Imagina que a tua casa se encontra numa zona de alto risco sísmico.
11.1. Indica duas medidas a adoptar:

11.1.1. antes da ocorrência de um sismo.

11.1.2. durante a ocorrência de um sismo.

11.1.3. depois da ocorrência de um sismo.
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