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INSTRUÇÕES 

 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é composta de 20 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, 
d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 
prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar 
o limite do espaço para cada marcação. 

8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo o candidato que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 

b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes 
ou outro candidato; 

c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;  

d) for surpreendido sem o correto uso de máscara (boca e nariz cobertos) durante o período de aplicação da prova; 

e) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação 
do Processo Seletivo; 

f) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 

g) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 10.21 do edital (os três últimos candidatos de 
cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente); 

h) realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido; 

i) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 

j) descumprir as instruções contidas no caderno de prova e no cartão-resposta;  

k) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo Seletivo;  

l) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação; 

m) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor; 

n) não permitir a coleta de sua assinatura; 

o) não se submeter ao sistema de detecção de metal. 

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
material de prova. 

10. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
11. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 

pena de ser excluído do Processo Seletivo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 
 

 ........................................................................................................................................................................................................  
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01 - Para que a Terra tenha uma composição única no Universo, ocorreram vários processos de evolução. Assinale a 

alternativa que apresenta a ordem cronológica correta de formação da Terra. 
 

a) Nucleossíntese, nucleogênese, formação do Sistema Solar, processos de diferenciação. 
b) Formação de uma nebulosa, nucleogênese, formação da Terra, impacto de um meteorito e formação da Lua. 
c) Formação do Sistema Solar, nucleossíntese, formação da Lua, processos de diferenciação. 
►d) Nucleogênese, nucleossíntese, formação do Sistema Solar, impacto e formação da Lua, processos de diferenciação. 
e) Nucleossíntese, formação do Sistema Solar, formação de uma nebulosa, processos de diferenciação e formação da Lua. 

 
02 - Com relação à estrutura interna da Terra, é correto afirmar: 
 

a) A descontinuidade de Gutenberg equivale à zona de transição entre o manto inferior e manto superior. 
b) A descontinuidade de Mohorovicic separa a litosfera do manto superior. 
►c) Em regiões cratônicas, a descontinuidade de Conrad separa rochas de densidade menor na crosta superior, de rochas de 

densidade maior na crosta inferior. 
d) O manto está compreendido entre a base da astenosfera até a descontinuidade de Gutenberg.  
e) A descontinuidade de Gutenberg separa o núcleo interno do núcleo externo. 

 
03 - A teoria da Tectônica Global descreve o movimento das placas litosféricas e as forças envolvidas nesse processo, 

além de explicar outros fenômenos geológicos como a ocorrência de terremotos, vulcanismos, formação de rochas e 
a topografia do fundo oceânico. Em relação a essa teoria, é correto afirmar: 

 

a) A comparação entre o padrão das anomalias magnéticas do assoalho oceânico com a escala de tempo paleomagnética 
mostra que as idades das rochas oceânicas são mais antigas nas dorsais meso-oceânicas. 

►b) A Islândia é um exemplo de limite divergente de placas tectônicas. 
c) As ilhas Aleutas, no Alaska, são ilhas vulcânicas formadas pela colisão de placas litosféricas continentais. 
d) Em um limite convergente do tipo “litosfera oceânica - litosfera oceânica” a placa que entra em subducção é aquela que 

está mais próxima de um limite gerador de placas. 
e) A placa litosférica norte-americana está limitada a leste por um limite divergente e, a oeste, por um limite convergente. 

 
04 - O tempo geológico pode ser dividido em unidades cronoestratigráficas denominadas éons, eras, períodos e idades. 

Em relação à divisão oficial do tempo geológico, é correto afirmar que: 
 

a) o Arqueano constitui uma era. 
b) o Proterozoico é uma era do Éon Fanerozoico. 
c) o Devoniano é um período do Mesozoico. 
d) o Cretáceo pertence à Era Cenozoica. 
►e) o Fanerozoico pode ser dividido em eras. 
 

05 - O cálculo da Energia Livre de Gibbs (G) de uma reação define o sentido em que esta reação ocorre. Se o resultado do 
somatório dos produtos menos o somatório dos reagentes for negativo, a reação:  

 

a) Ocorrerá no sentido dos reagentes.  
►b) Ocorrerá no sentido dos produtos. 
c) Não ocorrerá. 
d) Não é possível definir. 

e) Não existem reações com (G) negativo. 
 

06 - A velocidade de propagação de ondas sísmicas depende, principalmente, dos seguintes fatores: 
 

a) Temperatura do meio e da profundidade do hipocentro. 
b) Temperatura e densidade do meio, mas não da profundidade do hipocentro. 
►c) Temperatura e densidade do meio e do tipo de onda. 
d) Profundidade do hipocentro e independe da densidade do meio. 
e) Temperatura do meio e independe do tipo de onda.  

 
07 - Dois canhões A e B disparam balas à mesma velocidade inicial e em ângulos respectivos de 30° e 60° com a horizontal. 

Sejam DA e DB as distâncias totais respectivas percorridas pelos projéteis e TA e TB os respectivos períodos totais 
pelos quais os projéteis permanecem no ar, é correto afirmar: 

 

a) TA > TB e DA < DB 
►b) TA < TB e DA = DB 
c) TA = TB e DA = DB 
d) TA = TB e DA < DB 
e) TA < TB e DA > DB 

 
08 - Considerando a, b e c eixos de simetria dos sete sistemas cristalinos para classificação dos minerais, é correto afirmar: 
 

►a) Para o sistema tetragonal, a = b ≠ c. 
b) Para o sistema cúbico, a ≠ b ≠ c. 
c) Para o sistema hexagonal, a = b = c. 
d) Para o sistema monoclínico, a ≠ b = c. 
e) Para o sistema triclínico, a = b = c. 
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09 - Os cristais de minerais que apresentam desenvolvimento de faces perfeitas podem ser definidos como: 
 

a) anédricos. 
b) subédricos. 
►c) euédricos. 
d) cristalino. 
e) cristal. 

 
10 - Os minerais são classificados em 32 classes cristalinas e reunidos em 7 sistemas cristalinos, de acordo com o grau 

de simetria apresentado. São exemplos de sistemas cristalinos: 
 

a) hexagonal, pinacoidal, bipiramidal. 
b) triclínico, esférico, fibroso. 
c) prismático, escalenoédrico, tetraédrico. 
►d) isométrico, hexagonal, ortorrômbico. 
e) 3A2 2P, 2A3, 2P, 1A3 3A2 4P. 

 
11 - O magma pode ser entendido como sendo um material rochoso em estado de fusão, constituído por três fases: sólida, 

líquida e gasosa. Com relação ao magma, é correto afirmar: 
 

a) A viscosidade aumenta com o aumento do conteúdo de voláteis. 
b) Os magmas riolíticos e basálticos apresentam quantidades semelhantes de óxidos de ferro e de magnésio. 
►c) A profundidade de origem do magma é um fator que pode influenciar na composição do magma. 
d) O grau de polimerização do ânion silicato não interfere na viscosidade do magma. 
e) A viscosidade do magma aumenta com o aumento da temperatura, com o aumento no teor de sílica e de voláteis. 

 
12 - A erosão glacial ocorre sob as massas de gelo e corresponde à incorporação e remoção, pelo gelo, de partículas ou 

detritos do assoalho sobre o qual a geleira se move. É correto dizer que: 
 

a) os principais processos de erosão glacial são: abrasão, remoção e dissolução pela água de degelo. 
b) a abrasão é causada pelo gelo sobre o substrato rochoso. 
c) o processo conhecido por “remoção” não depende da presença de fraturas ou descontinuidades no substrato rochoso. 
d) destacam-se entre as feições erosivas glaciais, as seguintes formas: sulcos, estrias, cristas, vales glaciais e tills de ablação. 
►e) “dorsos de baleia” e “rocha moutonnée” resultam de processos erosivos glaciais. 

 
13 - Uma dobra com flancos com direção e mergulhos N45E/45NW e N45W/45NE apresentará eixo com rumo para: 
 

a) nordeste. 
►b) norte. 
c) leste. 
d) oeste. 
e) sul. 

 
14 - É correto afirmar que em uma falha com movimento predominantemente normal: 
 

►a) as estrias de atrito apresentarão obliquidade (rake) maior ou igual a 45º. 
b) a capa sobe em relação à lapa. 
c) o tensor de máximo esforço posiciona-se horizontalmente. 
d) o mergulho do plano de falha é de 90º. 
e) o rejeito é medido paralelamente à direção da falha. 

 
15 - Uma determinada feição geológica está representada em um mapa geológico, na escala 1:25.000, por uma faixa de 

12 cm de largura. Essa mesma feição seria representada em um mapa geológico na escala 1:75.000 por uma faixa com 
largura igual a: 
 

a) 2,0 cm. 
b) 3,0 cm. 
►c) 4,0 cm. 
d) 6,0 cm. 
e) 8,0 cm. 

 
 
16 - “O intemperismo é um elo importante no ciclo das rochas, ligando as rochas duras ao ciclo sedimentar”. Isso quer 

dizer que: 
 

a) a gênese de rochas sedimentares está ligada às rochas duras. 
►b) o intemperismo de rochas, a erosão e a sedimentação podem ser vistos como processos complementares. 
c) o intemperismo, agindo sobre rochas duras, remove os minerais residuais e os deposita nas bacias de sedimentação. 
d) os processos diagenéticos relacionam-se aos processos intempéricos, pela produção de minerais neoformados e 

residuais. 
e) a percolação da água através das fissuras e poros causa a alteração física e química de rochas duras, resultando na 

erosão e formação das rochas sedimentares. 
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17 - Em relação aos processos e produtos associados à ação geológica do vento, assinale a alternativa correta. 
 

a) A região de queda de grãos em uma duna é denominada sotavento. 
b) Ventifactos são sedimentos finos que dão origem aos depósitos de loess. 
c) Dunas do tipo barcana são formadas por ventos fortes e de direção variável. 
►d) Reg é um pavimento desértico gerado por processo de deflação. 
e) Dunas do tipo estrela formam os depósitos conhecidos como hamada. 

 
18 - Em relação à água subterrânea, é correto afirmar: 
 

a) A zona onde os poros estão todos preenchidos por água é chamada de zona vadosa. 
b) Porosidade é definida pelo potencial de transmissividade de água. 
c) Aquitarde é a classificação de aquíferos em rochas fraturadas. 
►d) Poço artesiano é aquele em que a água jorra do solo à superfície naturalmente. 
e) A permeabilidade é medida pela razão do volume de poros pelo volume total da rocha. 

 
19 - O ciclo hidrológico representa a circulação da água entre as esferas terrestres conhecidas por litosfera, hidrosfera, 

atmosfera e biosfera. Com relação aos componentes desse ciclo, pode-se afirmar que: 
 

a) a precipitação é o componente mais importante da equação do balanço hídrico. 
b) a interceptação equivale ao volume de água transpirado pela vegetação. 
c) a soma dos volumes de água transferidos diretamente da biosfera e da litosfera para a atmosfera é denominada 

transpiração. 
d) a hidrosfera corresponde à soma de toda a água líquida armazenada na litosfera. 
►e) a precipitação meteórica inclui toda água que cai sobre a superfície da Terra, seja em estado líquido ou sólido. 

 
20 - Os rios são cursos naturais de água que fluem em canais delimitados, indo das partes mais altas para as mais baixas, 

até desaguarem em outro corpo de água. Os rios podem ser caracterizados pela competência e capacidade da corrente 
aquosa. Com relação à competência e capacidade de um rio, é correto afirmar: 
 

a) Quanto mais próximo da foz, maior a competência e mais baixa a capacidade de um rio. 
►b) Em regiões montanhosas, nas proximidades das cabeceiras, os rios têm alta competência e baixa capacidade. 
c) A competência de um rio cresce da nascente em direção à foz. 
d) A competência de um rio é uma medida da carga sólida transportada por ele. 
e) A capacidade de um rio indica a carga líquida total transportada em um determinado intervalo de tempo. 


