
 

 

 

 

A importância económica das rochas 

 

As rochas, agregados sólidos compostos por um ou mais minerais, são de grande utilidade para o 

ser humano. O mármore, o granito e a ardósia são exemplos de rochas utilizadas frequentemente 

como matéria-prima de diversos materiais e, por isso, com grande importância económica. As 

rochas para fins comerciais são retiradas da Natureza em estado bruto e, depois, modeladas de 

acordo com a finalidade de uso. O granito, por exemplo, rocha composta essencialmente por 

quartzo e feldspatos bem visíveis a olho nu, tem grande valor comercial para a construção civil, 

sendo, muitas vezes, utilizado na construção de muros, estradas, monumentos e casas. 

Na Natureza, as rochas sofrem a ação dos agentes atmosféricos e biológicos que as vão 

fragmentando e alterando. Se esta ação permanecer durante um longo período de tempo, a rocha 

poderá originar um solo (fig. 1). 

Adaptado de http://brasilescola.uol.com.br/ [consultado em 30 de setembro 2016] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Formação de um solo. 

 

Nas questões de 1 a 9, transcreve a letra da opção que permite obter uma afirmação correta.  

1. A formação de um solo a partir da rocha-mãe é um processo 

(A) muito lento, demorando centenas a milhares de anos. 

(B) lento, demorando cerca de uma centena de anos. 

(C) rápido, demorando entre cinco e dez anos. 

(D) rápido, demorando menos de um ano. 

2. Os seres vivos da figura 1 vivem em ambiente 

(A) terrestre. 

(B) aquático de água doce. 

(C) aquático de água salgada. 

(D) terrestre e em ambiente atmosférico. 

3. A imagem III da figura 1 representa 

(A) uma população. 

(B) uma comunidade. 

(C) uma espécie. 

(D) um ecossistema. 
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4. O habitat da árvore da figura 1 é ______ e possui ______. 

(A) o solo […] má luminosidade 

(B) o solo […] boa luminosidade 

(C) a rocha […] má luminosidade 

(D) a rocha […] boa luminosidade 

 

5. São componentes de um solo, 

(A) os animais, as plantas e o material rochoso alterado. 

(B) os seres vivos, a água e o material rochoso alterado. 

(C) a água, o ar e o material rochoso alterado. 

(D) os animais, a água e os minerais. 

 

6. Um solo que se deixa atravessar facilmente pela água e pelo ar diz-se 

(A) impermeável.  

(B) permeável.  

(C) rochoso. 

(D) pouco rochoso. 

 

7. O quartzo e o feldspato são exemplos de 

(A) rochas. 

(B) agentes biológicos. 

(C) agentes atmosféricos. 

(D) minerais. 

 

8. Os três grandes grupos de rochas são 

(A) magmáticas, sedimentares e biológicas. 

(B) magmáticas, sedimentares e atmosféricas.  

(C) magmáticas, sedimentares e metamórficas. 

(D) sedimentares, aquáticas e biológicas. 

 

9. São exemplos de agentes atmosféricos que contribuem para a formação dos solos, 

(A) as plantas e a água líquida. 

(B) a água líquida e a variação da temperatura. 

(C) os animais e a variação da temperatura. 

(D) os animais e as plantas.  

 
10. Transcreve a definição de rocha referida no texto.  

 

11. Refere três aplicações das rochas pelo ser humano.  



12. Faz a correspondência entre cada letra da coluna A e um número da coluna B. Utiliza cada 

letra e cada número apenas uma vez. 

Coluna A Coluna B 

(a) Textura do granito. 

(b) Textura de uma rocha que apresenta clivagem. 

(c) Instrumento de classificação em que cada uma das 

divisões tem apenas duas opções exclusivas. 

(d) Propriedade relacionada com o aroma libertado pela 

rocha ao ser bafejada. 

(1) Chave dicotómica 

(2) Cheiro 

(3) Afanítica 

(4) Fanerítica 

(5) Foliada 

(6) Escala de Mohs 

 

13. Apresenta: 

13.1. uma definição de solo. 

13.2. três funções do solo. 

 

14. O progresso da ciência e da tecnologia tem permitido a criação de novos métodos e 

instrumentos agrícolas. Faz corresponder a cada termo um dos números da seguinte chave: 

Termo Chave 

(A) Adubação 

(B) Drenagem 

(C) Ceifeiras-debulhadoras 

(D) Irrigação 

(E) Tratores 

(F) Semeadores 

(1) Instrumento agrícola 

(2) Método agrícola 

 

15. Classifica cada uma das afirmações seguintes em verdadeira (V) ou falsa (F). 

A – A conservação do solo depende da sustentabilidade da agricultura.  

B – A separação de resíduos e a plantação de árvores são medidas que contribuem para a 

conservação da Natureza.  

C – Em regra, os ambientes aquáticos são mais diversificados que os ambientes terrestres.  

D – O habitat é o local onde vive o ser vivo.  

E – Um mineral é uma substância artificial, sólida e cristalina.  

 

16. Faz corresponder a cada letra da sequência seguinte uma subdivisão da biosfera, ordenando- 

-as da mais simples para a mais complexa. 
 

__(A)__  →  População  →  __(B)__  →  __(C)__  →  __(D)__ 

 

17. Distingue população de comunidade. 

 

18. Justifica a seguinte afirmação: “As tempestades e as secas provocam destruição de habitats.” 

 

19. Refere dois fatores que permitem considerar a Terra um planeta com vida.  

 


