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As rochas constituem testemunhos da atividade da Terra. Os constituintes da crosta terrestre estão em permanente 
evolução.  
As rochas são constituídas por minerais.  
Minerais são substâncias homogéneas e cristalinas, de composição química bem definida, formadas sem a 
intervenção do Homem.  
Para se classificar as rochas, é necessário identificar os minerais que as constituem. Para se efetuar a identificação 
dos minerais, atende-se às características que apresentam relativamente a:  

●  Brilho ●  Cor ●  Dureza* ●  Clivagem ●  Cor do Traço ou Risca ●  Reação com os ácidos 
 
* Para avaliar a dureza dos minerais foi elaborada uma escala de 10 minerais - Escala de Mohs - escalonados por 

ordem crescente de dureza.  
 
A diversidade de rochas é muito grande.  
As Rochas Magmáticas resultam do arrefecimento e solidificação do magma. As mais abundantes na crosta 
terrestre são o Granito e o Basalto.  
 
Atendendo às condições de formação das rochas e às características que apresentam, classificam-se em:  
 
Rochas Vulcânicas ou Extrusivas se o arrefecimento é ser rápido, à superfície, permitindo a formação de rochas 
como o Basalto; 
Rochas Plutónicas ou Intrusivas se o arrefecimento do magma for lento, em profundidade, permitindo a 
formação de rochas como o Granito.  

 

1. Classifica de Rocha (R) ou de mineral (M) os termos a seguir representados.  
(A) Diamante  (B) Quartzo (C) Moscovite (D) Basalto (E) Granito (F) Talco 

 
2. Indica três características que nos permitem distinguir os diferentes minerais que existem na natureza.  

 
3. Observa atentamente a tabela que se segue. 
 

_____ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mineral Talco Gesso Calcite Fluorite Apatite Feldspato Quartzo Topázio Corindo Diamante 

 
3.1. Indica como se designa a escala representada.  
3.2. Refere o que representa cada um dos números indicados na tabela.  
3.3. Indica o nome de um mineral que risque o quartzo. Justifica.  
 
4. Identifica as características, dos minerais, representadas nas figuras que se seguem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Na figura 1 estão representados os locais de formação de dois tipos de rochas magmáticas. Na figura 2 estão 
representadas três Rochas: Obsidiana, Granito e Basalto. 

 
 

A B 

C 



 
5.1. Atribui a cada uma das rochas representadas a respetiva designação. 
 
5.2. Faz a correspondência entre os números 1 e 2, da figura 1, e as rochas representadas na figura 2.  

 
5.3. Com base na análise das figuras 1 e 2 preenche o quadro seguinte:  

 

5.4. Explica a ausência de cristais na Obsidiana. 
 
5.5. Compara, justificando, o desenvolvimento dos cristais no Granito e no Basalto. 
 
6. Estabelece a correspondência entre os termos da coluna I e as afirmações da coluna II. 

 
6.1. Refere duas zonas de Portugal onde predomina: 
a) o granito 
b) o basalto 
 
 
7. Na coluna I estão referidos dois tipos de paisagens e na coluna II alguns aspetos característicos das mesmas. Faz 

a correspondência entre as letras que assinalam os termos da coluna I e as afirmações da coluna II: 
 

COLUNA I COLUNA II 

 
A – Paisagem 
granítica 
 
B – Paisagem 
basáltica 

1. Disjunção prismática. 
2. Alinhamento de cones vulcânicos. 
3. Aparecimento de blocos dispersos. 
4. Formação de caldeiras. 
5. Aparecimento de caos de blocos. 
6. Grandes quantidades de rocha intrusiva atingem a superfície constituindo afloramentos.  

 
 
8. Das seguintes afirmações, indica as verdadeiras (V) e as falsas (F). 
 
A- O granito é uma rocha sedimentar. 
B- As areias são rochas sedimentares que não sofreram o fenómeno da diagénese. 
C- As rochas sedimentares têm origem em rochas preexistentes. 
D- O petróleo é uma rocha metamórfica líquida. 
E- As estalactites são formações que se elevam do solo. 
F- As argilas são rochas detríticas cujos sedimentos têm pequenas dimensões. 
G- Os principais agentes de metamorfismo são as elevadas pressões e elevadas temperaturas. 
H- O mármore é uma rocha metamórfica que teve origem no calcário. 
I- O calcário é uma rocha sedimentar de origem química. 
J- As rochas metamórficas podem ser de origem detrítica, química ou biológica. 

Bom trabalho! 

Rochas Magmáticas Granito Basalto Obsidiana 

Arrefecimento do magma 
(Rápido/Lento) 

   

Cristalização – formação de cristais 

(Sim/Não) 
   

Origem 
(Vulcânica/ Plutónica) 

   

Textura 

(Afanítica/Fanerítica/Vítrea) 
   

Local de formação da Rocha 
(em profundidade/à superfície) 

   

Desenvolvimento dos Cristais  
(Visíveis à vista desarmada/visíveis ao 

Microscópio) 

   


