
 

 
GEOLOGIA - 10º ANO   
VISÃO GERAL DOS TEMAS 

 

 

 
Módulo Inicial: Tema I – A Geologia, os 

geólogos e os seus métodos 
 

 
Tema II – A Terra, um planeta muito especial 

 
Tema III – Compreender a estrutura e a dinâmica 

da geosfera 

"Porque é que os dinossauros se 
extinguiram da face da Terra?" 
 
 
 
 
1.A Terra e os seus subsistemas em 
interacção. 

 
1.1Subsistemas terrestres (geosfera, 
atmosfera, hidrosfera e biosfera). 

1.2 Interacção de subsistemas.       
 

 

2.As rochas, arquivos que relatam a 
História da Terra 

 
2.1 Rochas sedimentares. 

2.2 Rochas magmáticas e 
metamórficas. 

2.3 Ciclo das rochas. 
 
 
3.A medida do tempo e a idade da 
Terra. 

 
3.1 Idade relativa e idade 
radiométrica. 
3.2 Memória dos tempos 
geológicos. 

 
 
4.A Terra, um planeta em mudança. 

 
4.1 Princípios básicos do raciocínio 
geológico. 

4.1.1 O presente é a chave do 
passado (actualismo geológico). 
4.1.2 Processos violentos e 
tranquilos (catastrofismo e 
uniformitarismo). 

4.2 O mobilismo geológico. As 
placas tectónicas e os seus 
movimentos. 

Qual o futuro do nosso Planeta? 
 
 
 
 
 
1. Formação do Sistema Solar. 

 

1.1 Provável origem do Sol e dos 
planetas. 
1.2 Planetas, asteróides e meteoritos. 
1.3 A Terra – acreção e diferenciação. 
 
2. A Terra e os planetas telúricos.  
 
2.1 Manifestações da actividade 
geológica. 
2.2 Sistema Terra-Lua, um exemplo 
paradigmático. 
 
3. A Terra, um planeta único a proteger. 
 
3.1 A face da Terra. Continentes e 
fundos oceânicos.  
3.2 Intervenções do Homem nos 
subsistemas terrestres.  

3.2.1 Impactos na geosfera. 
3.2.2 Protecção ambiental e 
desenvolvimento sustentável. 

 
 

Que contribuições poderão fornecer  o 
estudo da vulcanologia e da sismologia 
no arquipélago dos Açores para o 
conhecimento e compreensão da 
estrutura e dinâmica da geosfera? 
 
1. Métodos de estudo para o interior da 
geosfera. 
 
2.Vulcanologia. 
 

2.1 Conceitos básicos. 

2.2 Vulcões e tectónica de placas. 

2.3 Minimização de riscos vulcânicos – 
previsão e prevenção. 
 
3.Sismologia. 
 
3.1 Conceitos básicos. 
3.2 Sismos e tectónica de placas. 
3.3 Minimização de riscos sísmicos – 

previsão e prevenção. 
3.4 Ondas sísmicas e 
        descontinuidades internas. 

 
4. Estrutura interna da geosfera 
 
4.1 Modelo segundo a composição 
química (crosta, manto e núcleo). 

4.2 Modelo segundo as propriedades 
físicas (litosfera, astenosfera, mesosfera 
e núcleo). 
4.3 Análise conjunta dos modelos 
anteriores.  
 
 
 


