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Escreva de forma legível a numeração das questões, bem como as respetivas respostas. As 
respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 
pontos. Para cada questão, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma 
resposta a uma mesma questão, apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro 
lugar. As cotações das questões encontram-se no final do enunciado da prova. 

 

1) O Monte de Santa Helena, representado na Figura 1A, é um vulcão localizado numa 
cordilheira, na costa oeste dos EUA – Cascade Range. Esta cordilheira faz parte de um arco 
vulcânico que constitui um segmento da zona nordeste do anel de fogo do Pacífico. A 
erupção de maio de 1980 é considerada a mais violenta na história dos EUA. Esta erupção 
destruiu uma parte do cone vulcânico e projetou para a atmosfera volumes consideráveis 
de gases e de piroclastos. Recentemente, para compreenderem o sistema magmático que 
alimenta o vulcão Monte de Santa Helena, os investigadores colocaram uma rede de 
sismómetros e provocaram explosões que geraram pequenos sismos. Estes estudos 
indiciam 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 
profundidade. Na Figura 1B, estão esquematizadas as câmaras magmáticas e a localização 
de dois conjuntos de focos sísmicos a elas associados. Os focos sísmicos representados na 
zona da câmara magmática superior foram registados nas primeiras 24 horas após a 
erupção de 1980, e os focos sísmicos representados na zona da câmara magmática 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 magma da câmara magmática inferior para a câmara magmática superior. 
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Figura 1 – Contexto tectónico do Monte de Santa Helena  
 

 
 

Baseado em E. Kiser et al., «Magma reservoirs from the upper crust to the Moho inferred from high‑resolution Vp 
and Vs models beneath Mount St. Helens, Washington State, USA», Geology, abril de 2016. 

 
Na resposta a cada um dos itens de 1.1) a 1.4), selecione a única opção correta. Escreva, na 
folha de respostas, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.  
 

1.1) 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. 

 
1.2) 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. 

 
1.3) 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 



Prova Específica de Geologia, 3 de julho de 2020 

Provas de acesso ao ensino superior para maiores de 23 anos Pág. 3/10 

1.4) 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. 
 

1.5) Faça corresponder cada uma das descrições de rochas da coluna A à respetiva 
designação, que consta da coluna B. Escreva, na folha de respostas, apenas as letras e os 
números correspondentes. Utilize cada letra e cada número apenas uma vez. 

 

 
 

1.6) Explique, tendo em conta as informações fornecidas, como se formam os magmas no 
contexto tectónico da cordilheira Cascade. 

 
 
2) Durante os últimos estádios da génese da cadeia montanhosa Varisca, no final do 

Paleozoico, formou-se uma bacia sedimentar intramontanhosa – a Bacia Carbonífera do 
Douro –, na qual foi explorado carvão até ao final do século passado. Esta bacia, onde se 
desenvolveu um sistema fluvial, foi sendo alimentada, essencialmente, por sedimentos 
provenientes de relevos próximos e pela matéria vegetal que conduziu à formação de 
carvão. Para a génese deste carvão contribuíram fenómenos de afundimento. Atualmente, 
a zona onde se situa a Bacia Carbonífera do Douro, no noroeste de Portugal continental, 
apresenta uma morfologia acidentada, na qual se destacam relevos de rochas quartzíticas 
formados por erosão diferencial – cristas quartzíticas. Estas cristas apresentam fraturas 
transversais à sua orientação. A exploração da mina de carvão de Germunde, que decorreu 
entre 1795 e 1994, deu origem a fraturas que causaram danos nas habitações e nas 
condutas de água e de saneamento. No século XX, nesta mina, os materiais rejeitados 
foram usados no preenchimento das cavidades resultantes da extração do carvão. A Figura 
2 representa parte da coluna estratigráfica do afloramento de Germunde, cujas unidades 
estratigráficas estão representadas pelas letras A, B, C e D. 
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Figura 2 – Coluna estratigráfica parcial do afloramento de Germunde 
 

 

Baseado em A. Jesus, «Evolução sedimentar e tectónica da Bacia Carbonífera do Douro (Estefaniano C inferior, NW 
de Portugal)», Cadernos Lab. Xeolóxico de Laxe, Vol. 28, 2003 e em www.lneg.pt. 

 
Na resposta a cada um dos itens de 2.1) a 2.5), selecione a única opção correta. Escreva, na 
folha de respostas, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida. 
  

2.1) Durante a génese da cadeia montanhosa Varisca, terá ocorrido movimento 
 

(A) convergente entre placas litosféricas e estiramento crustal. 
(B) convergente entre placas litosféricas e metamorfismo regional. 
(C) divergente entre placas litosféricas e espessamento crustal. 
(D) divergente entre placas litosféricas e metamorfismo de contacto. 
 

2.2) Atualmente, na região da Bacia Carbonífera do Douro, alguns cursos de água 
atravessam os quartzitos 

 
(A) devido à porosidade destas rochas. 
(B) devido à reduzida resistência à erosão destas rochas. 
(C) aproveitando a fraturação destas rochas. 
(D) aproveitando o comportamento dúctil destas rochas. 
 

2.3) Na passagem da unidade A para a B, a granulometria dos sedimentos depositados na 
Bacia Carbonífera do Douro 

 
(A) aumentou, o que indicia uma diminuição de energia no ambiente sedimentar. 
(B) aumentou, o que indicia um aumento de energia no ambiente sedimentar. 
(C) diminuiu, o que indicia um aumento de energia no ambiente sedimentar. 
(D) diminuiu, o que indicia uma diminuição de energia no ambiente sedimentar. 
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2.4) Os detritos angulosos e mal calibrados existentes numa brecha indiciam 
 

(A) um curto transporte e são mais antigos do que o cimento. 
(B) um longo transporte e são mais antigos do que o cimento. 
(C) um curto transporte e são mais recentes do que o cimento. 
(D) um longo transporte e são mais recentes do que o cimento. 

 
2.5) Considere as afirmações seguintes, referentes à coluna estratigráfica do afloramento 

de Germunde, representado na Figura 2. 
 

I. Nas unidades B e D, os leitos de carvão estão intercalados em rochas quimiogénicas. 
II. A unidade C contém sedimentos que indiciam deposição em ambiente fluvial. 
III. A unidade B indicia uma sedimentação em meio continental lacustre. 
 
(A) I é verdadeira; II e III são falsas. 
(B) II é verdadeira; I e III são falsas. 
(C) II e III são verdadeiras; I é falsa. 
(D) I e III são verdadeiras; II é falsa. 
 

2.6) Explique de que modo o procedimento utilizado na mina de Germunde, no século XX, 
contribuiu para minimizar o risco geológico associado à destruição de bens materiais, 
decorrente da exploração mineira. 

 
 
3) Faça corresponder cada uma das descrições de rochas da coluna A à respetiva designação, 

que consta da coluna B. Escreva, na folha de respostas, apenas as letras e os números 
correspondentes. Utilize cada letra e cada número apenas uma vez. 
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4) O Atlântico invadiu a bacia do Baixo Tejo no início do Miocénico inferior. Desde então, a 
sedimentação tem ocorrido na interface continente-oceano, com oscilações da linha de 
costa – ciclos transgressivo-regressivos – dependentes de efeitos tectónicos e de variações 
do nível da água do mar. Lisboa e a península de Setúbal estão localizadas no sector distal 
da bacia do Baixo Tejo, onde se encontram bem expostos estratos do Miocénico. Na 
determinação das idades desses estratos, o estudo do seu conteúdo fossilífero foi 
fundamental. Os foraminíferos (protozoários geralmente com concha calcária) foram 
particularmente importantes no que diz respeito aos sedimentos marinhos, enquanto os 
fósseis de mamíferos se revelaram importantes marcadores nas formações continentais. Na 
Figura 3, está representado um corte geológico da arriba da margem esquerda do estuário 
do Tejo, sob o monumento a Cristo Rei, em Almada, na península de Setúbal. Os estratos, 
pouco deformados, fazem parte de unidades sequenciais bem definidas (II, III, IVa, IVb, Va1, 
Va2 e Va3), caracterizadas pela presença de determinadas associações de fósseis de 
foraminíferos (N) e de mamíferos (MN3). Podem ser destacados outros fósseis, como, por 
exemplo, moldes de moluscos (nas unidades III, Va1 e Va3), exemplares do molusco 
Pereraia gervaisi (unidade IVa) e bancos de ostras e restos de plantas (unidade IVb). 

 
Figura 3 – Corte geológico da arriba da margem esquerda do estuário do Tejo 

 
 

Baseado em J. Pais et al., The Paleogene and Neogene of Western Iberia (Portugal), Heidelberg, Springer, 2012 

 
Na resposta a cada um dos itens de 4.1) a 4.4), selecione a única opção correta. Escreva, na 
folha de respostas, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida. 
 

4.1) Os fósseis de moluscos encontrados na unidade III, e referidos no texto, resultaram de 
processos de 

 

(A) substituição da totalidade do ser vivo por matéria mineral. 
(B) reprodução da morfologia da parte interna ou externa da concha. 
(C) conservação completa das estruturas orgânicas do ser vivo. 
(D) preservação de registos da atividade do animal marinho. 
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4.2) Os foraminíferos planctónicos representados na Figura 3 são considerados fósseis de 
fácies 

(A) marinha e permitem a determinação da idade radiométrica das rochas. 
(B) continental fluvial e permitem a determinação da idade radiométrica das rochas. 
(C) marinha e contribuem para a interpretação do ambiente em que se formou a rocha. 
(D) continental fluvial e contribuem para a interpretação do ambiente em que se formou 

a rocha. 
 

4.3) As areias de estuário depositaram-se _______ das argilas e dos siltes marinhos da 
unidade IVa, o que permite deduzir que houve _______ da energia do agente de 
transporte. 

 

(A) antes … uma diminuição 
(B) depois … uma diminuição 
(C) antes … um aumento 
(D) depois … um aumento 
 

4.4) Numa zona de vertente, os movimentos em massa são potenciados por _______ 
amplitudes térmicas e pela existência de materiais permeáveis _______ a materiais 
impermeáveis. 

 

(A) grandes … sobrejacentes 
(B) grandes … subjacentes 
(C) pequenas … sobrejacentes 
(D) pequenas … subjacentes 

 
4.5) Faça corresponder cada uma das descrições de rochas da coluna A à respetiva 

designação, que consta da coluna B. Escreva, na folha de respostas, apenas as letras e os 
números correspondentes. Utilize cada letra e cada número apenas uma vez. 

 

 
 

4.6) Relacione o conteúdo fossilífero das unidades IVa e IVb com a variação do nível da 
água do mar. 
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5) A falha de Santo André, cujo contexto tectónico se representa na Figura 4A, situa-se na 
costa oeste dos Estados Unidos. O sector desta falha localizado na região de Cholame 
move-se de forma regular a uma taxa média de 28 mm/ano. A regularidade e a recorrência 
dos eventos sísmicos neste sector contrastam com as dos restantes sectores a NO e a SE, 
caracterizados por uma irregularidade sísmica com predomínio de deslocamentos bruscos e 
violentos. Na Figura 4B, assinala-se a distribuição dos epicentros no sector de Cholame, 
para um dado período de tempo. Rochas do grupo dos serpentinitos têm vindo a ser 
associadas a este sector da falha. Com efeito, os serpentinitos são quase sempre o 
resultado de processos metamórficos de baixo grau, frequentemente condicionados pela 
circulação de fluidos em zonas de falha. Estes processos atuam em rochas de proveniência 
mantélica, de tipo peridotítico, muito ricas em olivina. A presença de talco em 
serpentinitos, identificados em sondagens realizadas na região de Cholame, permite inferir 
que o talco se está aqui a formar como resultado da reação de minerais do grupo da 
serpentina com fluidos hidrotermais ricos em dióxido de carbono, que ascendem ao longo 
do plano de falha. A identificação de talco em serpentinitos associados a ambientes 
tectónicos ativos é um dado com muito significado, uma vez que, tendo o talco uma 
resistência friccional baixa, poderá estar associado ao movimento mais contínuo da falha 
neste sector. 

Texto baseado em Moore, D. E. e Rymer, M. J., «Talc – bearing serpentinite and the creeping section of the San 
Andreas fault», Nature, agosto de 2007 

 
 

Figura 4 – Mapa geológico simplificado da região afetada pela falha de Santo André 
 

 
Figura 4a Figura 4b 

 
Figura 4A baseada em http://scienceblogs.com e Figura 4B baseada em www.sfgate.com 
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Nas respostas aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta. Escreva, na folha de 
respostas, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida. 
 

5.1) Ao longo da falha de Santo André, ocorre predominantemente 
 

(A) convergência entre a placa do Pacífico e a microplaca de Juan de Fuca. 
(B) deslizamento lateral entre a placa do Pacífico e a microplaca de Juan de Fuca. 
(C) convergência entre a placa do Pacífico e a placa Norte-Americana. 
(D) deslizamento lateral entre a placa do Pacífico e a placa Norte-Americana. 

 
5.2) Os sismos gerados na falha de Santo André caracterizam-se por terem geralmente 

focos 
 
(A) profundos, onde o comportamento frágil dos materiais da litosfera tende a 

predominar. 
(B) profundos, onde o comportamento dúctil dos materiais da litosfera tende a 

predominar. 
(C) superficiais, onde o comportamento frágil dos materiais da litosfera tende a 

predominar. 
(D) superficiais, onde o comportamento dúctil dos materiais da litosfera tende a 

predominar. 
 

5.3) O aumento do valor da velocidade de propagação das ondas sísmicas P no nosso 
planeta está geralmente relacionado com a diminuição da 

 
(A) resistência à deformação dos materiais atravessados. 
(B) rigidez dos materiais atravessados. 
(C) profundidade a que se encontram os materiais atravessados. 
(D) porosidade dos materiais atravessados. 

 
5.4) As tensões existentes no sector de Cholame da falha de Santo André induzem um 

regime tectónico em que 
 

(A) os blocos da falha sofrem essencialmente movimentos paralelos à direção do plano 
de falha. 

(B) os blocos da falha sofrem essencialmente movimentos perpendiculares à direção do 
plano de falha. 

(C) o bloco superior da falha desce relativamente ao bloco inferior. 
(D) o bloco superior da falha sobe relativamente ao bloco inferior. 

 
5.5) O deslocamento relativo dos dois blocos de uma falha é geralmente quantificado 
 

(A) pela direção da falha. 
(B) pelo rejeito da falha. 
(C) pela inclinação da falha. 
(D) pelo plano de falha. 

 
5.6) Explique por que razão na região do vale de Cholame se regista uma elevada 

concentração de epicentros de sismos de reduzida magnitude. 
 

FIM 
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COTAÇÕES 
(0 – 200 pontos) 

 
 
 

Questões Pontos Sub-total 
1.1 5  
1.2 5  
1.3 5  
1.4 4  
1.5 6  
1.6 15 40 pontos 
2.1 5  
2.2 5  
2.3 5  
2.4 5  
2.5 5  
2.6 15 40 pontos 
3 40 40 pontos 

4.1 5  
4.2 5  
4.3 5  
4.4 5  
4.5 5  
4.6 15 40 pontos 
5.1 5  
5.2 5  
5.3 5  
5.4 5  
5.5 5  
5.6 15 40 pontos 

Total 200 pontos 
 
Notas: 

- na questão 1.5, cada correspondência correta, num total de 3 correspondências a 
estabelecer, vale 2 pontos; 

- na questão 3, cada correspondência correta, num total de 5 correspondências a 
estabelecer, vale 8 pontos. 

- na questão 4.5, cada correspondência correta, num total de 5 correspondências a 
estabelecer, vale 1 ponto. 


