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2ª Ficha de Trabalho para Avaliação de 
Biologia e Geologia (ano 1)

1. Ao longo dos 4600 M.a. de idade, a Terra tem experimentado profundas alterações. Ocorreram 
transformações no mundo físico, pois a Terra é um planeta geologicamente activo, transformações 
essas que se reflectem na evolução dos seres vivos.

Os geológicos utilizam, por exemplo, os momentos de extinção massiva para marcar e separar os 
tempos geológicos:

A – as divisões mais importantes correspondem ao aparecimento ou 
extinção de grandes grupos de organismos.

B – extinções de menor importância, que se referem a espécies de 
pequenos grupos, são utilizadas para dividir as eras em períodos.

Fig. 1

1.1. Relacione os dados do gráfico da figura 1 com as afirmações A e B.

1.2. Indique os momentos em que se verificaram as três maiores extinções.

2. A figura 2 representa alguns dos fenómenos que periodicamente afectam o nosso planeta.

Fig. 2
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2.1. Estabeleça a correspondência entre as afirmações da coluna I e a chave da coluna II.

Coluna I Coluna II
A – A cratera de impacto mais antiga referenciada na figura situa-se na 
Suécia.
B – Durante a Era Mesozóica verificou-se o menor número de inversões 
do campo magnético.
C – O nível médio das áreas do mar foi especialmente baixo no início do 
Jurássico e atingiu o nível máximo nos fins do Cretácico.
D – Na passagem do Triásico para o Jurássico, a crise de biodiversidade 
coincide com fenómenos de vulcanismo e de formação de crateras de 
impacto.
E – As inversões do campo magnético expõem a Terra às radiações 
cósmicas e favorecem o desaparecimento de espécies.

1 – A afirmação está de 
acordo com os dados 
da figura.

2 – A afirmação é 
contrariada pelos dados 
da figura.

3 – Não temos dados 
suficientes para fazer 
esta afirmação

2.2. Seleccione a opção que completa correctamente o texto seguinte:
“Os dinossauros desapareceram no fim do período ________________, quando ocorreu a actividade 
vulcânica no ______________ e também a formação de uma cratera de impacto com ____________ 
de diâmetro, no golfo do ______________.”
A – Pérmico… Sibéria… 50 km… Rússia.
B – Devónico… Quebeque… 26 km… França.
C – Cretácico… Decão… 200 km… México.
D – Jurássico… Decão… 32 km… Estados Unidos.

2.3. Assinale as afirmações verdadeiras:
A – As crises biológicas coincidiram sempre com períodos de inversão do campo magnético.
B – O mínimo de profundidade das águas do mar atingiu-se no início do Câmbrico.
C – No decorrer dos tempos da história da Terra houve ocasiões marcadas por actividade vulcânica.
D – O nível médio das águas do mar atinge o máximo nos tempos actuais.
E – As mais importantes crises biológicas verificaram-se nos fins do Ordovícico, Devónico, Pérmico, 
Triásico e Cretácico.

3. Foram vários os princípios do raciocínio geológico vigentes ao longo do tempo.
3.1. Aplique os princípios da Geologia, da chave, a cada uma das afirmações que se indicam de

seguida.

Chave: I - Princípio do Gradualismo
II - Princípio do Catastrofismo
III - Princípio das Causas Actuais

Afirmações:
A - As leis físicas e químicas que actuaram no passado da Terra são as mesmas que actuam nos dias de 
hoje.
B - Uma possível explicação para a extinção dos dinossáurios é a colisão de um grande meteorito com 
a Terra.
C - O presente é a chave do passado.
D - O tempo geológico é um tempo longo marcado pela mudança.
E - A acumulação, ao longo do tempo, de pequenas alterações pode transformar a superfície da Terra.
F - A evolução faz-se por grandes descontinuidades.
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4. O esquema da figura 3 representa uma sequência de estratos na sua posição original.

4.1. Se o estrato referenciado com o número 2 for datado do 
Silúrico, os estratos 1 e 3 podem ser datados, respectivamente, de:

A – Carbonífero e Ordovícico.
B – Devónico e Câmbrico.
C – Ordovícico e Devónico.
D – Devónico e Carbonífero.

Fig. 3
4.1.1. Justifique a sua opção.

4.2. Refira o(s) princípio(s) geológico(s) em que se baseou para responder à alínea anterior.

4.3. O plano de separação entre dois estratos contíguos revela:
A – uma continuidade das condições de sedimentação e dos materiais depositados.
B – uma diferença nos materiais transportados pelo agente transportador.
C - a interrupção definitiva da sedimentação.
D – ausência definitiva de transporte de materiais.
(seleccione a letra que corresponde à opção correcta)

4.4. Se no estrato 2 existirem fósseis de trilobites, pode afirmar-se que:
A – os fósseis e a rocha são da mesma idade.
B – a rocha se formou antes dos fósseis.
C – a rocha é posterior à formação do fóssil.
D – não é possível estabelecer relação entre a idade do fóssil e a idade da rocha.
(seleccione a letra que corresponde à opção correcta)

5. No estabelecimento da cronologia das formações ou de certos acontecimentos geológicos são 
utilizados métodos de datação que se designam por datação relativa e datação absoluta. Deste 
último destaca-se o método radiométrico.

Complete as frases que se seguem com o termo respectivo.

5.1. Há teorias ___________________ que procuram explicar o desaparecimento dos dinossauros 

há cerca de 65 M.a. A queda de um __________________ ou grande actividade 

________________ à superfície terrestre são explicações possíveis para esse acontecimento.

5.2. A datação radiométrica baseia-se na experiência de _________________ nas rochas. Estes 

elementos chamam-se isótopos-pai e transformam-se em ___________________. A relação entre 

as quantidades destes elementos permite datar as rochas.

5.3. A _______________ de um radioisótopo é calculada pelo tempo que é gasto para reduzir o 

respectivo número de átomos a _____________.
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6. A figura 4 representa, de forma muito esquemática, uma secção feita na crusta terrestre. As 
superfícies irregulares correspondem a períodos de emersão.

Considere que a região foi afectada pelos seguintes acontecimentos:

A – imersão, deposição da camada 12 e posterior período de 
emersão;

B – deposição das camadas 11, 2, 3, 4 e 5, posterior emersão e 
erosão da camada 5;

C – imersão, deposição da camada 13, emersão;

D – imersão, deposição das camadas 6, 7, 8, 9, 10 e 11, 
dobramento dos estratos, emersão e erosão das 
camadas 10 e 11.

Fig. 4

6.1. Estabeleça a sequência pela qual ocorreram os referidos acontecimentos.

7. Os dados do gráfico da figura 5 representam o modo como se verifica a desintegração de um 
elemento radioactivo ao longo do tempo.

Fig. 5

7.1. Seleccione a opção que completa correctamente o texto seguinte:

Quando se inicia a ____________ do 40K, o número de átomos é, em percentagem, ___________ e o 
número de átomos do isótopo-filho é ________________. Para duas semividas, a percentagem de 
árgon 40 é _________________. A semivida do potássio 40 é 1,4 x 109 anos, logo, quando numa 
rocha existir 12, 5% de potássio 40, o mineral que o contém terá ____________ anos.

A – desintegração… 100%... 0%... 75%... 4,2 x 109 anos.
B – fusão… 100%... 50%... 25%... 2,8 x 109 anos.
C – desintegração… 0%... 100%... 50%... 1,4 x 109 anos.
D – divisão… 50%... 25%... 100%... 0 anos.
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7.2. Admita que as curvas se referem à desintegração do 235U em 207Pb. Quanto tempo será 
necessário para que o número de átomos do 235U seja igual ao número de átomos de 207Pb?

8. Utilize a curva de semitransformação do gráfico da figura 6 para resolver as questões que se 
seguem:

8.1. Considere que uma rocha contém o 
isótopo-pai (X) e o isótopo-filho (Y) e que o 
isótopo-pai tem uma semivida de 40 M.a. A 
análise em laboratório mostrou que a rocha 
continha 1/8 do isótopo-pai e 7/8 do 
isótopo-filho.

Determine a idade da referida rocha.

Fig. 6

8.2. Se a amostra da rocha contivesse ½ do isótopo-pai e ½ do isótopo-filho e a geocronologia 
laboratorial lhe atribuísse 500 M.a., qual seria a semivida do isótopo-pai?

9. O dinamismo terrestre manifesta-se através das mudanças nos seres vivos e na própria actividade 
do planeta. Segundo Wegener, os continentes estiveram unidos no passado, formando um 
supercontinente. Este fragmentou-se nos vários continentes actuais. Os continentes deslocaram-se 
no passado e movem-se até aos dias de hoje.

9.1. Identifique a Teoria defendida por Wegener.

9.1.1. Indique o nome do supercontinente referido no texto.

10. A comunidade científica reagiu mal à proposta de Wegener, porque este não explicou as causas da 
fragmentação do supercontinente nem a sua mobilidade. No entanto, o avanço tecnológico do séc. 
XX permitiu a obtenção de novos dados que ajudaram na formulação de uma teoria explicativa da 
mobilidade dos continentes.

10.1. Indique os estudos que fundamentaram a mobilidade dos fundos oceânicos.

10.2. Caracterize os sedimentos e as rochas quanto à sua idade e espessura nos fundos oceânicos. 

11. A figura 7 ilustra algumas consequências da mobilidade das placas litosféricas.

Fig. 7
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11.1. Estabeleça a correspondência entre as letras a, b, c, d, e e f da figura e os seguintes termos:
1 – Oceano
2 – Astenosfera
3 – Crosta oceânica
4 – Litosfera
5 – Parte externa do manto superior
6 – Crosta continental

11.2. Que acontecimentos ocorrem ao nível da zona 3?

11.3. A zona 3 representa uma zona de fronteira entre placas. Caracterize essa zona de fronteira.

12. Para cada uma das questões que se seguem, seleccione a opção correcta.
12.1. Ao nível das dorsais, as placas:
A – alastram
B – aproximam-se
C – ficam imóveis
D – enrugam-se

12.2. Uma placa é formada pelo conjunto da:
A – crosta e parte externa do manto
B – menos rígida do que o resto do manto
C – líquida
D – metade sólida e metade líquida.

13. Das frases seguintes, refira as que estão incorrectas.
A – Os limites das placas coincidem sempre com os limites dos continentes
B – As crostas continental e oceânica têm a mesma espessura
C – A crosta terrestre faz parte da litosfera
D – Quanto mais se afasta da dorsal, mais antiga é a crosta oceânica
E – As fossas oceânicas formam-se nas zonas de alastramento das placas.

FIM

 Bom trabalho!
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