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1. Na barisfera, predominam o  (NIFE) formado de. 

a) níquel e o ferro 

b) níquel e o fertilineo 

c) nióbio e o ferro 

d) níóbio e o fertilíneo 

 

2. A atividade vulcânica é de extrema importância para a formação da estrutura da Terra e 

levou ao aparecimento das rochas: 

a) magmáticas 

b) sedimentares 

c) de carvão 

d) calcárias 

Exercícios sobre a estrutura da Terra 

 

 

3. (Fraiburgo 2010) O Planeta Terra se encontra no sistema solar, está bem próximo ao Sol, 

cerca de 150 milhões de quilômetros. Aparentemente é ondulado e possui forma 

elipsoidal, por causa do movimento que realiza em torno de si mesmo. Possui 

aproximadamente ¾ de sua superfície formada por água e quimicamente é dividido em 

crosta, manto e núcleo. 

Sobre este assunto, é correto afirmar: 

a. ( ) O manto, a parte que se encontra entre o núcleo e a crosta, é formado por silício, ferro 

e magnésio em estado gasoso. 

b. ( ) A crosta, também chamada de biosfera, é a parte externa da terra, que se forma a 

partir do oxigênio, silício, alumínio, magnésio e ferro. 

c. ( ) O núcleo, a parte mais interna da terra, é dividido em núcleo sólido e líquido. O 

núcleo sólido é composto predominantemente por ferro e níquel. Possui elevada 

temperatura em função do seu campo magnético. 

d. ( ) A vida no planeta Terra é dificultada pela radioatividade formada pelo campo 

magnético do seu núcleo. 

e. ( ) A crosta possui placas tectônicas que se movimentam de forma abrupta, rápida e 

descontínua sobre o manto. Tais movimentações ocorrem por causa das pressões que a 

crosta exerce sobre o manto, o que acarreta os terremotos. 

 

4. Sobre as placas tectônicas é INCORRETO afirmar que 

a) Estas placas são segmentos rígidos que se movem uns relativamente aos outrosde 

fronteiras entre placas:  

b) podem ocorrer sismos, atividade vulcânica, formação de montanhas ou de fossas 

oceânicas. 

c) As placas tectônicas movem-se sobre a porção sólida e menos viscosa do manto superior 

que pode fluir e mover-se juntamente com as placas 

d) seu movimento está estreitamente relacionada com os padrões de evaporação que 

ocorrem no interior do núcleo da Terra 
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5.  São eventos que atuam também na alteração das formas da superfície terrestre, 

EXCETO. 

a) glaciações,  

b) erosão costeira,  

c) grandes impactos de meteoritos 

d) eclipses solares 
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