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1. A barragem de Assuão criou um vasto lago artificial – o lago Nasser. A localização do lago Nasser e do rio 
Nilo encontra-se representada no mapa da figura 1, que apresenta ainda, de forma muito simplificada, o 
enquadramento tectónico desta região de África. O rio desagua no Mediterrâneo.

Figura 1

Estudos prévios admitiam que o lago atingisse, em 1970, o nível máximo de água; sabe-se agora 
que poderão ser precisos cerca de 200 anos para o encher. Na margem ocidental do lago, 
constituída essencialmente por arenitos, perdem-se anualmente cerca de 15 milhões de m3 de água. 
Pensou-se que a deposição natural de grandes quantidades de silte evitasse esta perda; contudo, tal 
não aconteceu, pois a acumulação de sedimentos ocorre principalmente na parte central do lago, 
não afectando significativamente as margens. Dado o clima quente e seco característico da região, 
previam-se perdas significativas de água por evaporação. Devido à existência de ventos fortes, cuja 
influência não foi correctamente avaliada, estas perdas têm sido muito superiores às inicialmente 
previstas.

1.1. Classifique como verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações, relativas a 
acontecimentos ocorridos após a entrada em funcionamento da barragem de Assuão.

A – Entre Assuão e Luxor, a taxa de sedimentação passou a ser superior à de erosão no leito do rio.
B – Na margem ocidental do lago, a infiltração de água é superior à que ocorre na sua parte central.
C – Imediatamente a norte do lago Nasser, o rio apresenta uma menor capacidade de transporte.
D – O perfil transversal do rio Nilo sofreu alteração a norte da barragem.
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E – A existência de ventos fortes aumentou a velocidade de enchimento da barragem.
F – A probabilidade de ocorrência de cheias periódicas anuais entre Assuão e Luxor aumentou.
G – A acumulação de sedimentos na foz do rio Nilo diminuiu.
H – As acumulações de sedimentos, no centro do lago Nasser, apresentam baixa permeabilidade.

1.2. Seleccione a alternativa que completa correctamente a afirmação seguinte.
A elevada concentração salina das águas de irrigação provenientes do lago Nasser deve-se a uma elevada 
taxa de…
(A) … sedimentação de silte na parte central do lago.
(B) … infiltração de água na margem ocidental do lago.
(C) … evaporação a partir da superfície do lago.
(D) … enchimento do lago criado pela barragem.

2. Os dados da figura 2 referem-se a testes sobre a erosão do solo, efectuados em lotes de terreno
(A, B, C e D) com diferentes tipos de cobertura vegetal.

Figura 2

2.1. Explique, apresentando dois argumentos, o motivo pelo qual a erosão do solo é menor na situação A 
do que em qualquer outra das situações consideradas.

2.2. Seleccione a opção que completa correctamente a frase seguinte:
Os dados da figura 2 sugerem que a erosão dos solos é favorecida...
… pela precipitação.
… pela actividade agrícola.
… pela topografia acidentada.
… pelo grau de evolução dos solos.

2.3 Identifique, pela respectiva letra, a situação (A, B, C ou D) da figura 2 que é mais favorável ao 
abastecimento dos aquíferos.
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3. O mapa da figura 3 representa um sector do litoral português muito sensível às acções do mar. Entre Ovar 
e Mira, onde os valores médios de recuo da linha de costa, entre 1958 e 1984, atingiram 6,7 m/ano, na 
Costa Nova, e 5,8 m/ano, na Vagueira (Bettencourt, P. e Ângelo, C., 1992). Existem, ao longo dessa faixa 
costeira, dezassete «obras de protecção do litoral» (esporões e molhes).

Figura 3

3.1. Mencione a razão, relacionada com o problema que afecta este sector do litoral português, pelo qual se 
justifica a adopção de medidas com vista à preservação das dunas.

3.2. Identifique dois aspectos da paisagem, referenciados na legenda da figura 3, que resultaram de 
acções de sedimentação.

3.3. Seleccione a opção que completa correctamente a frase seguinte:
No sector do litoral português, considerado na figura 3, a tendência actual é para a existência de…

… praias largas com fraco declive e dunas primárias com perfis abruptos.
… praias estreitas com fraco declive e dunas primárias com perfis suaves.
… praias largas com declive acentuado e dunas primárias com perfis suaves.
… praias estreitas com declive acentuado e dunas primárias com perfis abruptos.

3.4. Explique em que medida é, frequentemente, desajustado o uso da expressão «obras de protecção do 
litoral», relativamente aos esporões e aos molhes.

4. Atente às figuras 4-A e 4-B.
4.1. Localize, na escala de Mohs da figura 4A, a posição, A a D, de cada um dos seguintes minerais:

I – o mineral não risca o vidro, mas risca a unha;
II – o mineral risca o vidro e é riscado pelo quartzo;
III - o mineral risca o quartzo e o topázio;
IV – o mineral risca o quartzo, mas não o topázio.

4.2. Indique, consultando a escala de Mosh, o intervalo de dureza de um mineral que risca a calcite, não 
risca o quartzo e é riscado por este.
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4.3. Com base nos dados da figura 4B, explique porque razão a escala de Mosh é uma escala de dureza 
relativa.

Figura 4

5. Atente ao seguinte texto sobre Naica – A caverna dos cristais.

Figura 5
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5.1. Rochas e minerais da superfície revelam fenómenos do interior da terra inacessíveis ao homem.
Seleccione a alternativa que permite preencher os espaços e obter uma afirmação correcta.
O termo gesso utiliza-se para designar quer o mineral quer a rocha.
É ______________ que os classifica em agregado mineral ou __________________

… o estado físico (…) cristal
… a dimensão das ocorrências (…) afloramento rochoso
… o estado físico (…) conjunto detrítico
… a dimensão das ocorrências (…) mineralóide

5.2. O gesso é um dos termos da escala de Mosh.
Seleccione a opção que completa correctamente a frase seguinte:
A propriedade em que o gesso serve de referência é…
 … o brilho
 … a cor
 … a densidade
 … a dureza.

5.3. Seleccione a opção que completa correctamente a frase seguinte:
Os cristais de gesso formam-se por…
… precipitação de carbonato de cálcio
… dissolução de carbonato de cálcio
… precipitação de sulfato de cálcio
… dissolução de cloreto de sódio

5.4. Seleccione a opção que completa correctamente a frase seguinte:
O ambiente de formação dos megacristais é…
… magmático
… metamórfico
… sedimentar
… subvulcânico

5.5. Seleccione a alternativa que permite preencher os espaços e obter uma afirmação correcta.
Os cristais de gesso tiveram origem em substâncias ___________ e por isso a rocha é __________.
… produzidas por seres vivos (…) biogénica
… resultantes de seres vivos (…) biogénica
… dissolvidas na água (…) quimiogénica
… resultantes da meteorização (…) detríticas

5.6. Reconstitua a sequência temporal (do mais antigo para o mais recente) dos seguintes fenómenos 
relacionados com a formação dos megacristais de gesso.

A – os cristais de gesso crescem sem alterações ambientais
B – O calcário sofreu dissolução
C – A temperatura da água atingiu os 580C
D – o sulfato de cálcio dissolvido na água precipitou
E – As grutas foram inundadas pela água de escorrência.

5.7. Seleccione a opção que completa correctamente a frase seguinte:
A característica essencial que permite distinguir dois minerais polimorfos é…
… a composição química
… a possibilidade de clivagem
… a risca
… a estrutura cristalina

5.8. Seleccione a opção que completa correctamente a frase seguinte:
A risca ou traço de um mineral é…
… a possibilidade de riscar outros minerais
… a cor desse mineral quando reduzido a pó
… uma forma de determinar a sua dureza
… a cor do mineral
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6. O estudo dos sedimentos e das rochas sedimentares fornece importantes informações acerca da história 
da Terra e da Vida.

Faça corresponder a cada uma das letras (de A a E), que identificam afirmações relativas à formação de 
rochas sedimentares e do seu conteúdo, o número (de I a VIII) da chave que assinala o respectivo processo de 
formação.

Afirmações
A – É o processo que altera as características primárias (físicas e/ou químicas) das 
rochas, à superfície da Terra.
B – É um fenómeno que ocorre quando a acção dos agentes de erosão e de 
transporte se anula ou é muito fraca.
C – Consiste na transformação dos sedimentos móveis em rochas sedimentares 
consolidadas, por via física ou química.
D – É o conjunto de processos físicos que permitem remover os materiais 
resultantes da desagregação da rocha-mãe.
E – Ocorre por substituição dos tecidos, partícula a partícula, por sílica, ficando a 
estrutura original preservada.

Chave
I – Mineralização II – Sedimentação III – Transporte
IV – Diagénese V – Moldagem VI – Erosão
VII – Meteorização VIII – Mumificação

7. O esquema da figura 6 traduz um processo de alteração das rochas particularmente frequente em 
determinados climas.

Figura 6

7.1. Descreva o processo de alteração 
evidenciado na figura 6.

7.2. Seleccione a opção que completa correctamente a frase seguinte:
Quando um bloco rochoso sofre fragmentação, verifica-se que a superfície total da rocha…
… aumenta e a composição química altera-se imediatamente.
… aumenta e a composição química mantém-se na generalidade.
… mantém-se e a composição química altera-se imediatamente.
… mantém-se e a composição química mantém-se na generalidade.

7.3. Considere três amostras do mesmo bloco calcário, fragmentado e separado em diferentes fracções 
granulométricas:

- amostra A: constituída por grãos de 3 mm de diâmetro;
- amostra B: constituída por grãos de 1 mm de diâmetro;
- amostra C: constituída por grãos de 0,5 mm de diâmetro.

Introduziram-se, separadamente, 100 g de cada uma das amostras, A, B e C, em três tubos de ensaio 
contendo água com ácido clorídrico em igual concentração. Agitaram-se os três tubos de modo idêntico.

7.3.1. Indique a amostra onde se verificou maior alteração química.
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7.3.2. Justifique a sua resposta à questão anterior.

8. Em Lisboa, o calcário é a rocha mais utilizada na construção de monumentos. O Mosteiro dos Jerónimos é 
disso exemplo, encontrando-se na sua cantaria algumas variedades de um calcário branco, cristalino, 
compacto, designado por «pedra lioz». Quando este calcário se formou, existiam no ambiente Rudistas, 
cujos fósseis aparecem em maior ou menor proporção na rocha. Os Rudistas constituem um grupo de 
animais de ambientes marinhos, de águas quentes e de salinidade normal, que habitaram os mares do 
Cretácico (Mesozóico).

Classifique como verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações, relativas à «pedra lioz».

A – A «pedra lioz» é uma rocha sedimentar detrítica.
B – O principal mineral presente na «pedra lioz» é a calcite.
C – Existe uma fracção biogénica na «pedra lioz».
D – As águas acidificadas provocam a meteorização da «pedra lioz».
E – A «pedra lioz» formou-se em ambientes marinhos de águas quentes.
F – O ambiente de formação da «pedra lioz» apresentava um hidrodinamismo muito forte.

9. Os esquemas da figura 7 traduzem esquematicamente, um dos aspectos da acção do vento sobre um 
seixo.

Figura 7

9.1. Diga como se designa o fragmento resultante da sequência representada.

9.2. Mencione outro aspecto da acção do vento na modelação da paisagem, para além do representado na 
figura 7.

9.3. Seleccione a opção que completa correctamente a frase seguinte:
Os detritos de origem eólica apresentam-se…

… bem calibrados, arredondados e baços
… bem calibrados, angulosos e baços
… mal calibrados, arredondados e brilhantes
… mal calibrados, angulosos e brilhantes
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10. O diagrama da figura 8 (curvas de Hjulstöm) delimita, relativamente a um curso de água, os domínios de 
erosão, transporte e de sedimentação, em função da velocidade (expressa em cm/s) e das dimensões das 
partículas (expressas em mm).

Figura 8

10.1. Seleccione a opção que completa correctamente a frase seguinte:
Se a velocidade da água for de 1 cm/s, uma partícula com 1 mm de diâmetro, de acordo com os dados do 
diagrama, poderá…
… provocar erosão na margem direita do curso de água.
… provocar erosão na margem esquerda do curso de água.
… ser transportada ao longo do curso de água.
… sedimentar no leito ou nas margens do curso de água.

10.2. As partículas referidas na questão anterior podem ser transportadas de diferentes modos.
Refira dois desses modos de transporte.

11. A palavra petróleo significa “óleo de pedra”.

Figura 9

11.1. Sabendo que o petróleo também é um combustível fóssil, indique a 
partir de que tipo de organismos se forma.

11.2. Identifique a que se refere a figura 9.

11.3. Legende as letras referidas na figura 9.

11.4. Caracterize a rocha C.

11.5. Sabendo que o petróleo formado está referenciado no esquema pelo 
número 1, identifique o combustível 2 e justifique a sua posição superior 
em relação ao petróleo.

FIM
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