
 

 

 

 

Vulcões 

1. O esquema da Fig. 1 representa uma secção de um 
aparelho vulcânico. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Aparelho vulcânico. 

1.1. Faz a legenda da Fig. 1. 

A- _________________________________________________________________ 
B- _________________________________________________________________ 
C- _________________________________________________________________ 
D- _________________________________________________________________ 
E- _________________________________________________________________ 

 

1.2. Faz corresponder a cada uma das definições que se seguem uma das letras da Fig. 1. 

1. Canal de comunicação entre o interior da Terra e a superfície, através do qual o magma ascende durante as 
erupções. ___ 

2. Abertura de forma circular por onde são expelidas as lavas e outros produtos vulcânicos. ___ 

3. Acumulação, em redor da cratera, do material expelido durante as erupções. ___ 

4. Reservatório mais ou menos profundo que contém magma. ___ 

5. Torrente de lava que, devido à fluidez, escorre ao longo das vertentes dos vulcões. ___ 

 

1.3. Diz o nome do material líquido que, a altas temperaturas, é libertado a partir de um vulcão em atividade.  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

1.4. Indica como se designam os fragmentos de lava solidificada, de variadas dimensões, expelidos nas erupções 
vulcânicas. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 



1.5. Dá dois exemplos de materiais sólidos expelidos pelos vulcões.  

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Faz corresponder, a cada uma das expressões que se seguem, um número correspondente ao respetivo tipo de 
erupção. 

Expressões Tipo de erupção 

1. Lava muito viscosa. ___ 
2. Rios de lava. ___ 
3. Cone baixo e largo. ___ 
4. Alternância de emissão de lava e de piroclastos. ___ 
5. Nuvem ardente. ___ 
6. Magma pobre em gases. ___ 
7. Lava muito fluida. ___ 

 

A. Efusiva 
B. Explosiva 
C. Mista 

 
3. Completa as frases que se seguem. 

Os vulcões relacionam-se com a existência de reservatórios de magma designados por _________________ 

________________. O aumento da ____________ nesses reservatórios faz subir o magma que, durante a 

ascensão, vai perdendo os componentes gasosos, transformando-se em ____________. A composição do magma 

condiciona o tipo de ______________. Assim, se ele for viscoso ela será do tipo ______________ e se ele for 

fluido será do tipo ______________. O vulcanismo secundário ou residual manifesta-se através de emissões de 

gases, as ______________, de jatos intermitentes de água quente, os ______________, e de nascentes de água a 

temperatura elevada, as _________ ____________. 

 
4.  Dá dois exemplos de vantagens que o vulcanismo pode trazer. 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
5. As rochas magmáticas formam-se quando o magma em fusão arrefece e consolida. 

 
5.1. À frente de cada frase, escreve uma das seguintes expressões:  

 
Rochas magmáticas plutónicas / Rochas magmáticas vulcânicas 

 

A ― Rochas que solidificam à superfície. __________________________________________ 

B ― Rochas que solidificam em profundidade. _____________________________________ 

C ― Possuem cristais bem visíveis. _______________________________________________ 

D ― Resultam do arrefecimento brusco do magma. _________________________________ 

E ― Resultam do arrefecimento lento do magma. ___________________________________ 
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5.2. Identifica os principais minerais constituintes do granito (assinala com um X as opções corretas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Anfíbola  

▪ Feldspato 

▪ Mica 

▪ Olivina 

▪ Piroxena 

▪ Quartzo 

 
 
 
5.3. Identifica os principais minerais constituintes do basalto (assinala com um X as opções corretas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Anfíbola 

▪ Feldspato 

▪ Mica 

▪ Olivina 

▪ Piroxena 

▪ Quartzo 
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