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1. Os vulcões da ilha Espanhola estão extintos há vários milhões de anos, pois

 (A) a pluma térmica tem-se deslocado para NO.

 (B) a placa de Nazca tem-se deslocado para SE.

 (C) a placa de Nazca tem-se deslocado para NO.

 (D) a pluma térmica tem-se deslocado para SE.

2. Analisando o contexto tectónico representado na Figura 1, pode afirmar-se que

 (A) entre Carnegie Ridge e Cocos Ridge existe um limite divergente ativo.

 (B) a placa Sul-americana está parcialmente a mergulhar sob a placa de Nazca.

 (C) nas falhas transformantes o movimento dos blocos é predominantemente vertical.

 (D) a placa de Cocos e a placa de Nazca estão a deslocar-se para norte.

3. Considere as afirmações seguintes, relativas à formação e à evolução das ilhas Galápagos.

De acordo com os dados apresentados,

I. a atividade vulcânica característica do arquipélago é essencialmente explosiva.

II. a pluma térmica das Galápagos pode estar ativa desde a Era em que viveram os dinossauros.

III. nos últimos 200 anos, ocorreu consolidação de lavas com baixa viscosidade na ilha de Santiago.

 (A) III é verdadeira; I e II são falsas.

 (B) I é verdadeira; II e III são falsas.

 (C) II e III são verdadeiras; I é falsa.

 (D) I e II são verdadeiras; III é falsa.

4. De acordo com os dados apresentados no texto, é de esperar que as rochas que constituem as ilhas 
Galápagos sejam

 (A) melanocráticas, constituídas predominantemente por minerais máficos.

 (B) leucocráticas, constituídas predominantemente por minerais félsicos.

 (C) leucocráticas, constituídas predominantemente por minerais máficos.

 (D) melanocráticas, constituídas predominantemente por minerais félsicos.

5. Os dados apresentados sugerem que, nas rochas das ilhas Galápagos, ocorram

 (A) plagióclases cálcicas associadas a moscovite.

 (B) plagióclases sódicas associadas a moscovite.

 (C) plagióclases sódicas associadas a olivina.

 (D) plagióclases cálcicas associadas a olivina.

[Geol., Tema III, 2.2, Dif. 3]

[Geol., Tema I, 4.2, Dif. 2]

[Geol., Tema III, 2.2, Dif. 2]

[Geol., Tema IV, 2.2, Dif. 1][Geol., Tema IV, 2.2, Dif. 1]

[Geol., Tema IV, 2.2, Dif. 3]
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1. A hipótese mais aceite para a origem das ilhas Selvagens sugere a ascensão de magmas

 (A) pobres em sílica e provenientes do manto inferior.

 (B) ricos em sílica e provenientes do manto inferior.

 (C) ricos em sílica e provenientes da astenosfera.

 (D) pobres em sílica e provenientes da astenosfera.

2. Para a formação de magmas pode contribuir

 (A) o aumento da idade de formação das rochas.

 (B) o aumento da temperatura de fusão das rochas.

 (C) a diminuição do teor em água das rochas.

 (D) a diminuição da pressão exercida nas rochas.

3. A observação macroscópica das rochas do Complexo Vulcânico Inferior que alternam com as brechas e 
com os tufos permite inferir que o magma que lhes deu origem

 (A) consolidou muito lentamente.

 (B) consolidou em diferentes momentos.

 (C) possuía elevada viscosidade.

 (D) possuía elevada percentagem de gases.

4. O Complexo Vulcânico Inferior provavelmente integra

 (A) cinzas resultantes de erupções vulcânicas subaéreas.

 (B) lapilli associados a magmas de elevada viscosidade.

 (C) pillow lavas associadas a magmas de baixa viscosidade.

 (D) lavas encordoadas resultantes de erupções subaquáticas.

5. Considerando que o período de semivida do 40Ar é 1248 milhões de anos, as rochas do Complexo 
Vulcânico Inferior, comparativamente com as rochas do Complexo Vulcânico Superior, apresentam uma 
razão 40Ar/39Ar

 (A) menor, e em ambos os complexos esta razão é inferior a 1.

 (B) menor, e em ambos os complexos esta razão é superior a 1.

 (C) maior, e em ambos os complexos esta razão é inferior a 1.

 (D) maior, e em ambos os complexos esta razão é superior a 1.

[Geol., Tema III, 2.2, Dif. 3]

[Geol., Tema IV, 2.2, Dif. 4]

[Geol., Tema IV, 2.2, Dif. 4]

[Geol., Tema III, 2.2, Dif. 3]

[Geol., Tema I, 3.1, Dif. 4]
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[Geol., Tema III, 2.2, Dif. 2]

[Geol., Tema IV, 2.2, Dif. 1][Geol., Tema IV, 2.2, Dif. 1]

[Geol., Tema IV, 2.2, Dif. 3]
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1. O Monte de Santa Helena situa-se num contexto tectónico associado a um limite

 (A) divergente, entre duas placas de igual densidade.

 (B) divergente, entre duas placas de diferentes densidades.

 (C) convergente, entre duas placas de diferentes densidades.

 (D) convergente, entre duas placas de igual densidade.

2. De acordo com os dados do texto, a erupção de 1980 foi do tipo

 (A) efusivo, tendo sido originada por um magma muito viscoso.

 (B) efusivo, tendo sido originada por um magma com baixo teor em gases.

 (C) explosivo, tendo sido originada por um magma pouco viscoso.

 (D) explosivo, tendo sido originada por um magma com elevado teor em gases.

3. A deteção das câmaras magmáticas foi possível, uma vez que, quando as ondas sísmicas as atravessaram, 
ocorreu  _______  da sua velocidade, devido  _______  da rigidez dos materiais.

 (A) diminuição … ao aumento 

 (B) diminuição … à diminuição

 (C) aumento … ao aumento

 (D) aumento … à diminuição

4. As afirmações seguintes, relacionadas com o sistema magmático do Monte de Santa Helena e com a 
sismicidade que lhe está associada, correspondem a inferências baseadas nas informações fornecidas.

I. As rochas encaixantes da câmara magmática mais profunda estão localizadas na crusta terrestre.

II. Os sismos registados entre 1980 e 2015 resultaram do movimento de magma.

III.  Os hipocentros representados na câmara magmática superior foram premonitórios da erupção de 
1980.

 (A) I e II são verdadeiras; III é falsa.

 (B) II e III são verdadeiras; I é falsa.

 (C) III é verdadeira; I e II são falsas.

 (D) I é verdadeira; II e III são falsas.

[Geol., Tema I, 4.2, Dif. 3] 

[Geol., Tema III, 3.4, Dif. 4]

[Geol., Tema III, 2.1, Dif. 2] 

[Geol., Tema III, 3.1, Dif. 2]
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GRUPO I

1. (B) [Geol., Tema III, 2.2, Dif. 3]

Note-se que o texto e a Figura 1 fornecem um conjunto de informações relevantes para a resolução do item. 
Assim, a simbologia usada na Figura 1 (setas do lado direito), devidamente orientada, indica claramente a 
direção da movimentação da placa de Nazca para SE (exclui A e C), placa onde estão situadas as ilhas do 
arquipélago das Galápagos. O texto refere explicitamente que «... existirá um hotspot, alimentado por uma 
pluma térmica, considerada estacionária,...», de onde se pode concluir, sem qualquer dúvida, que é a placa de 
Nazca que se desloca e não a pluma térmica (exclui D). Por fim, dado que nestes contextos de hotspot os vul-
cões ativos se situam sobre as plumas térmicas, à medida que a placa se move, os vulcões, ao deslocarem-se, 
tornam-se extintos.

2. (A) [Geol., Tema I, 4.2, Dif. 2]

De acordo com a sinalética da Figura 1, as placas de Cocos e de Nazca estão separadas por um rifte que tem 
levado ao afastamento entre elas, constituindo um limite divergente ativo. Este limite é também responsável 
pelo movimento da placa de Nazca – placa oceânica – para SE (exclui D), levando ao seu afundamento (o 
vértice livre dos triângulos indica o sentido do afundamento) sob o bordo continental da placa Sul-Americana 
(exclui B), produzindo a zona de subducção indicada na Figura 1. O rifte que separa as placas de Nazca e de 
Cocos está recortado por várias falhas transformantes, de orientação N-S, falhas que possuem um movimento 
característico dos blocos no plano horizontal (exclui C).

3. (C) [Geol., Tema III, 2.2, Dif. 2]

Analise-se cada afirmação, isoladamente:

I –  Afirmação falsa. O texto refere que durante as erupções vulcânicas se formaram escoadas de lava – ca-
racterísticas da atividade vulcânica efusiva. Acresce que estas ilhas estão associadas a um mecanismo 
de hotspot, cujos magmas têm origem profunda, produzindo lavas de natureza básica, frequentemente 
associados a atividade efusiva.

II –  Afirmação verdadeira. O texto refere que as rochas mais antigas, resultantes da atividade daquela pluma 
térmica, têm idade mesozoica. A Era Mesozoica corresponde, exatamente, àquela onde existiram os 
dinossauros. 

III –  Afirmação verdadeira. De acordo com o texto, nos últimos 200 anos houve formação de escoadas de 
lava do tipo pahoehoe, características de lavas fluidas/de baixa viscosidade. Do mesmo modo, estando 
este arquipélago associado a um hotspot, relaciona-se normalmente com lavas de natureza básica, po-
bres em sílica e de baixa viscosidade.

4. (A) [Geol., Tema IV, 2.2, Dif. 1]

As rochas vulcânicas cujos magmas tiveram origem profunda, como aquelas associadas a hotspots, são de 
natureza básica, isto é, são pobres em sílica e ricas em minerais ferromagnesianos – minerais de cor escura/
máficos (exclui B e D). Assim, as rochas resultantes terão uma coloração também escura – melanocráticas 
(exclui C).

1.a Fase,
2018
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GRUPO I

1. (A) [Geol., Tema III, 2.2, Dif. 3]

Note-se que o texto refere explicitamente que a origem das ilhas Selvagens «... é objeto de discussão, mas a 
hipótese mais aceite é a da existência de um hotspot...». Em contextos tectónicos deste tipo, a origem do mag-
ma é profunda, pelo que a natureza das lavas que se derramam à superfície é básica, ou seja, pobre em sílica 
(exclui B e C). Relativamente à origem precisa dos magmas, embora estes se formem nas partes superficiais 
da Terra, por descompressão, provêm do manto inferior (exclui D).

2. (D) [Geol., Tema IV, 2.2, Dif. 4]

Para a formação dos magmas contribuem fatores como a temperatura e a pressão, fatores que variam de acordo 
com a profundidade e o teor de água nas rochas. A pressão e a temperatura aumentam com a profundidade, no 
entanto, o efeito da primeira é oposto ao efeito da segunda, ou seja, enquanto o aumento da temperatura contri-
bui para a fusão dos materiais rochosos, o aumento da pressão joga em sentido oposto. Por esta razão, quando 
os materiais rochosos atingem as condições da astenosfera, vindos de maiores profundidades, eles fundem 
por diminuição da pressão/descompressão. A temperatura de fusão das rochas define o momento da formação 
dos magmas, logo, estes formar-se-ão mais rapidamente, quanto menor for a temperatura de fusão (exclui B). 
A presença da água nas rochas faz diminuir o seu ponto de fusão (fusão por hidratação), assim, quanto maior 
o teor de água, menor será a temperatura de fusão das rochas (exclui C). O tempo ao longo do qual uma rocha 
se forma não é um dos fatores determinantes no processo de fusão (exclui A).

3. (B) [Geol., Tema IV, 2.2, Dif. 4]

O texto refere explicitamente que o complexo vulcânico inferior «... é constituído por rochas com cristais de 
maior dimensão incluídos numa matriz microcristalina...». Como o desenvolvimento dos cristais varia direta-
mente com o tempo de arrefecimento do magma, deduz-se que os cristais de maior dimensão arrefeceram len-
tamente, enquanto que a matriz microcristalina (constituída por cristais microscópicos) arrefeceu rapidamente, 
tendo então estes materiais consolidado em diferentes momentos. O arrefecimento destas lavas formadas «... em 
ambiente marinho...»/em contacto com a água ocorre rapidamente (exclui A), pelo que se formam maioritaria-
mente minerais de reduzida dimensão (textura agranular/afanítica), que originaram a matriz microcristalina. 
De acordo com o texto, estes magmas associados a hotspots – contexto de vulcanismo intraplaca no qual se de-
vem ter formado estas ilhas – têm composição básica e, por isso, são pobres em sílica, são muito fluídos/pouco 
viscosos (exclui C) e apresentam baixo teor em gases (exclui D). 

4. (C) [Geol., Tema III, 2.2, Dif. 3]

Tal como referido no texto, o complexo vulcânico inferior foi «... formado em ambiente marinho...». Em 
contextos de hotspot, as rochas vulcânicas formadas em ambientes marinhos originam formas características 
– lavas em almofada/pillow lavas – devido à escorrência das lavas de baixa viscosidade/fluidas (exclui B) ao 
longo de planos inclinados, com arrefecimento rápido em contacto com a água. Deste modo, todos os materiais 
resultantes destas erupções (incluindo as cinzas que integram os tufos) formaram-se em contexto submarino 
(exclui A). Já as lavas encordoadas são formas características de erupções em ambiente subaéreo (exclui D).
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GRUPO I

1. (C) [Geol., Tema I, 4.2, Dif. 3]

O texto refere que «O Monte de Santa Helena (...) é um vulcão localizado numa cordilheira, na costa oeste 
dos EUA (...). Esta cordilheira faz parte de um arco vulcânico...». Os arcos vulcânicos (sistema curvilíneo de 
vulcões) situados em cordilheiras de montanhas estão, em regra, associados a limites tectónicos convergen-
tes (exclui A e B) continente-oceano, com subducção da placa oceânica mais densa (exclui D). A subducção 
oceânica está associada à fusão por hidratação dos materiais em profundidade, de que resultam magmas que, 
por serem menos densos, ascendem até à superfície, originando um sistema de vulcões alinhado e paralelo à 
fossa oceânica.

2. (D) [Geol., Tema III, 2.1, Dif. 2]

O texto explícita: «A erupção de maio de 1980 (...) projetou para a atmosfera volumes consideráveis de gases 
e de piroclastos.» A emissão destes materiais é característica de erupções do tipo explosivo (exclui A e B), 
associadas a magmas com elevado teor em gases. Os magmas pouco viscosos/mais fluidos são geralmente 
pobres em gases e encontram-se fundamentalmente associados à extrusão de lavas, característica de erupções 
do tipo efusivo (exclui C).

3. (B) [Geol., Tema III, 3.4, Dif. 4]

As câmaras magmáticas contêm misturas silicatadas complexas – magmas – provenientes da fusão parcial das 
rochas em profundidade. Estes magmas contêm materiais sólidos, líquidos e gasosos, os dois últimos direta-
mente relacionados com a diminuição da rigidez (resistência à deformação) dos materiais (exclui A e C). Dado 
que a velocidade das ondas sísmicas varia diretamente com a rigidez, a diminuição desta, ocasionada pela 
fusão parcial, induz uma diminuição da velocidade das ondas (exclui D).

4. (A) [Geol., Tema III, 3.1, Dif. 2]

Analise-se cada afirmação, isoladamente:

I –  Afirmação verdadeira. O texto explicita «... que o vulcão é alimentado por uma câmara magmática 
de grandes dimensões, localizada entre 4 e 13 km de profundidade, e por uma segunda câmara, ainda 
maior, que parece desenvolver-se entre 15 km e o limite superior do manto, a cerca de 40 km de profun-
didade.» Dado que a câmara magmática mais profunda se desenvolve até ao limite superior do manto, 
então, as suas rochas encaixantes estão localizadas na crusta terrestre.

II –  Afirmação verdadeira. O texto refere que «... os focos sísmicos representados na zona da câmara mag-
mática inferior foram registados entre 1980 e 2015. A relação entre a geometria e a profundidade das 
duas câmaras, por um lado, e a distribuição dos focos sísmicos, por outro, sugerem a migração de mag-
ma da câmara magmática inferior para a câmara magmática superior.» Deste modo, os sismos registados 
neste período terão resultado do movimento do magma.

III –  Afirmação falsa. De acordo com o texto, «Os focos sísmicos representados na zona da câmara magmáti-
ca superior foram registados nas primeiras 24 horas após a erupção de 1980.» Dado que estes focos/
hipocentros foram registados após a erupção, são considerados réplicas do evento principal e não abalos 
premonitórios (que antecedem) da erupção.

Época Especial,
2018

Enunciado pág. 259 

437

GRUPO I

1. (A) [Geol., Tema III, 2.2, Dif. 3]

Note-se que o texto refere explicitamente que a origem das ilhas Selvagens «... é objeto de discussão, mas a 
hipótese mais aceite é a da existência de um hotspot...». Em contextos tectónicos deste tipo, a origem do mag-
ma é profunda, pelo que a natureza das lavas que se derramam à superfície é básica, ou seja, pobre em sílica 
(exclui B e C). Relativamente à origem precisa dos magmas, embora estes se formem nas partes superficiais 
da Terra, por descompressão, provêm do manto inferior (exclui D).

2. (D) [Geol., Tema IV, 2.2, Dif. 4]

Para a formação dos magmas contribuem fatores como a temperatura e a pressão, fatores que variam de acordo 
com a profundidade e o teor de água nas rochas. A pressão e a temperatura aumentam com a profundidade, no 
entanto, o efeito da primeira é oposto ao efeito da segunda, ou seja, enquanto o aumento da temperatura contri-
bui para a fusão dos materiais rochosos, o aumento da pressão joga em sentido oposto. Por esta razão, quando 
os materiais rochosos atingem as condições da astenosfera, vindos de maiores profundidades, eles fundem 
por diminuição da pressão/descompressão. A temperatura de fusão das rochas define o momento da formação 
dos magmas, logo, estes formar-se-ão mais rapidamente, quanto menor for a temperatura de fusão (exclui B). 
A presença da água nas rochas faz diminuir o seu ponto de fusão (fusão por hidratação), assim, quanto maior 
o teor de água, menor será a temperatura de fusão das rochas (exclui C). O tempo ao longo do qual uma rocha 
se forma não é um dos fatores determinantes no processo de fusão (exclui A).

3. (B) [Geol., Tema IV, 2.2, Dif. 4]

O texto refere explicitamente que o complexo vulcânico inferior «... é constituído por rochas com cristais de 
maior dimensão incluídos numa matriz microcristalina...». Como o desenvolvimento dos cristais varia direta-
mente com o tempo de arrefecimento do magma, deduz-se que os cristais de maior dimensão arrefeceram len-
tamente, enquanto que a matriz microcristalina (constituída por cristais microscópicos) arrefeceu rapidamente, 
tendo então estes materiais consolidado em diferentes momentos. O arrefecimento destas lavas formadas «... em 
ambiente marinho...»/em contacto com a água ocorre rapidamente (exclui A), pelo que se formam maioritaria-
mente minerais de reduzida dimensão (textura agranular/afanítica), que originaram a matriz microcristalina. 
De acordo com o texto, estes magmas associados a hotspots – contexto de vulcanismo intraplaca no qual se de-
vem ter formado estas ilhas – têm composição básica e, por isso, são pobres em sílica, são muito fluídos/pouco 
viscosos (exclui C) e apresentam baixo teor em gases (exclui D). 

4. (C) [Geol., Tema III, 2.2, Dif. 3]

Tal como referido no texto, o complexo vulcânico inferior foi «... formado em ambiente marinho...». Em 
contextos de hotspot, as rochas vulcânicas formadas em ambientes marinhos originam formas características 
– lavas em almofada/pillow lavas – devido à escorrência das lavas de baixa viscosidade/fluidas (exclui B) ao 
longo de planos inclinados, com arrefecimento rápido em contacto com a água. Deste modo, todos os materiais 
resultantes destas erupções (incluindo as cinzas que integram os tufos) formaram-se em contexto submarino 
(exclui A). Já as lavas encordoadas são formas características de erupções em ambiente subaéreo (exclui D).
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