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Placas tectônicas são grandes blocos rochosos semi-benéficos que compõem a crosta terrestre. A terra é dividida em quatorze placas tectônicas principais, que se movem lentamente e continuamente sobre o manto, e podem se aproximar ou se afastar umas das outras. O movimento das placas leva à formação de montanhas, trincheiras oceânicas, atividade vulcânica, terremotos e tsunamis. Teoria das
placas tectônicas Em 1913 Alfred Wegener apresentou a Teoria da Deriva Continental, que afirma que há milhões de anos as massas da Terra formaram um único supercontinente chamado Pangeia. Esta teoria foi confirmada por seu sucessor, a chamada Teoria das Placas Tectônicas. A teoria das placas tectônicas sugere que a crosta terrestre é dividida em grandes blocos de semunrigídeos, ou seja,
em placas que cobrem continentes e o fundo do oceano. Estas placas se movem acima do magma, impulsionadas por forças vindas de dentro da Terra. Assim, a superfície da Terra não é uma placa imóvel, como foi dito no passado. As principais placas tectônicas do planeta Terra estão divididas em 52 placas tectônicas, 14 placas principais e 38 menores. Exemplos das placas principais são a placa sul-
americana, a Placa do Pacífico e a Placa Australiana. Os menores podem ser exemplos da Placa do Ande Norte, da Placa carolina e da Placa de Mariana. Abaixo estão as características de algumas das principais placas tectônicas que formam nosso planeta: A Localização da Placa Tectônica da Placa Sul-Americana cobre a América do Sul e se estende ao meso-atlântico dorsal. Sua fronteira oriental
está em desacordo com a Placa Africana; no sul fronteira com a Placa Antártica e a Placa da Escócia; no oeste, converge com a Laje de Nask; e no norte é limitado à Placa do Caribe. A Placa naska está localizada à esquerda da placa sul-americana. A colisão entre essas duas placas formou os Andes. A placa do Pacífico cobre a maior parte do Oceano Pacífico. É margeada ao norte por uma laje de
explorador, uma laje de Juan de Fouc e uma laje grossa. Sua fronteira com a placa norte-americana levou ao fracasso de San Andres. A placa eurasiana cobre parte da Eurásia e é delimitada pela Placa Africana e pela Placa Indiana. Faz parte da placa norte-americana de Dorso-Mesoatlantical. Tipos de placas oceânicas: elas são encontradas no assolho oceânico. Continental: eles estão localizados sob
continentes. Oceânicas e continentais: estão localizadas sob o continente e no fundo do oceano. Mapa Psíquico: Placa tectônica Para baixar o mapa mental no PDF, clique aqui! Por que as placas tectônicas se movem? Os movimentos das placas tectônicas ocorrem por causa das altas temperaturas que existem dentro da Terra. A crosta terrestre está no manto, uma camada terrena que consiste em
magma. O calor intenso faz com que o movimento circular do manto em convecção seja toss. Este movimento convectivo transmite calor do núcleo no interior da Terra) para as camadas externas, causando o movimento das placas que levam à junção ou separação dos continentes. Leia também: Camadas das placas tectônicas de movimento da Terra O movimento das placas é lento, contínuo e ocorre
na fronteira entre elas. Esse deslocamento leva muito tempo e é responsável pelas diversas transformações e fenômenos que ocorrem na crosta terrestre, como a formação de montanhas e vulcões, terremotos e aglutinação ou a separação de continentes. Os movimentos das placas tectônicas podem ser laterais, intervalos e colisões. Não pare agora... Há mais depois do ;) Os limites das placas
tectônicas correspondem a zonas de colisão entre placas, ou seja, os limites ou bordas das placas onde ocorre tráfego pesado, como atividade sísmica e vulcanismo. LEIA TAMBÉM: Qual é a ligação entre o vulcanismo e as placas tectônicas? 1) Limite divergente Em movimentos divergentes, as placas se afastam umas das outras, formando rachaduras e rachaduras na crosta terrestre. Assim, quando as
correntes convectivas ascendentes se movem, o magma do unearthly cruza as rachaduras, atingindo a superfície. O magma é então resfriado e adicionado às bordas das placas, que aumentam de tamanho. A separação das placas oceânicas cria costas mesocianas (cadeias de montanhas submersas no oceano) que fazem com que o fundo do oceano se expanda, causando terremotos e vulcões. A
separação de placas continentais pode causar terremotos e formar falhas de vulcões e vales (regiões onde a crosta terrestre sofre uma fratura, causando remoção de partes vizinhas da superfície da Terra), como as encontradas no Golfo da Califórnia. Em um movimento multi-direcional, placas tectônicas se afastam umas das outras. 2) Limite convergente Em movimentos convergentes de placas se
aproximam e colidem entre si. Quando há um movimento convergente entre a placa oceânica e a placa continental, o primeiro retorna ao manto, e a segunda rugas, formando dobras. Isso se deve ao fato de que as rochas das placas oceânicas são mais densas que as rochas das placas continentais. Quando há uma colisão entre duas placas oceânicas, apenas uma das placas afunda, neste caso, densa
entre elas. Quando o chute ocorre entre duas placas continentais, não há placas de mergulho, já que a densidade das duas é a mesma, então ambas sofrem dobras. Um exemplo desse choque foi o que aconteceu entre as placas sul-americanas e a laje nask que deu origem aos Andes. Em movimentos convergentes, placas tectônicas se aproximam e colidem entre si. 3) Transformando o limite em
transforma o movimento, as placas deslizam umas em direção às outras, causando rachaduras na área de contato entre as placas. Neste movimento não há destruição ou criação de placas, e pode, em alguns casos, levar a falhas. um grande exemplo de um movimento transformador ocorreu entre a Placa do Pacífico e a Placa norte-americana, causando o fracasso de San Andres no estado da
Califórnia nos Estados Unidos. Em transforma o movimento, as placas tectônicas deslizam uma em direção à outra. A placa no Brasil Brasil O Brasil está localizado no centro da placa sul-americana, que tem uma área de 43,6 milhões de quilômetros quadrados e tem cerca de 200 quilômetros de espessura. Esta laje se move para oeste, afastando-se do Meso-Atlântico Dorsal e aproximando-se das lajes
de Nask e do Oceano Pacífico. Como está localizado no centro da placa sul-americana, o Brasil dificilmente sofre de sérios distúrbios. Há casos de pequenos terremotos no país, resultando no desgaste da placa. Leia mais: Volcanismo no Brasil Rafaela Souza se formou em geografia Obrigado por usar nossos serviços. Somos um grupo sem fins lucrativos que gerencia este serviço de compartilhamento
de documentos. Precisamos de sua ajuda para manter e melhorar este site. Para manter nosso site funcionando, precisamos de sua ajuda para cobrir os custos do nosso servidor (cerca de US$ 500/m), uma pequena doação nos ajudará muito. Por favor, ajude-nos a compartilhar nosso serviço com seus amigos. O movimento causado pela colisão das placas tectônicas de Nask e da América do Sul
causou o aparecimento de: (a) o continente sul-americano. b) as cadeias de montanhas do México. c) Os Andes. d) As montanhas do Himalaia. (e) O Grand Canyon. A Falha de San Andreas, a maior falha geológica do mundo na Falha Geológica de San Andreas na Califórnia, EUA, é o resultado de intensos terremotos que assolam a região. b) sua origem deve-se ao movimento da colisão e ao
deslizamento entre duas placas tectônicas. c) Sua formação não tem nada a ver com placas tectônicas, pois só aparece na superfície da Terra. d) Foi formado pelo movimento do deslocamento tangente entre duas placas tectônicas. Marque uma alternativa que represente apenas os efeitos dos movimentos das placas tectônicas: a) dobras modernas, falhas geológicas, vulcanismo, cadeias de
montanhas. b) escudos de cristal, bacias sedimentares, terremotos, planaltos. c) planaltos, falhas geológicas, bacias sedimentares, cadeias de montanhas. d) falhas geológicas, vulcanismo, rochas sedimentares, dobras modernas. e Volcanismo, cadeias de montanhas, escudos de cristal, bacias sedimentares. EU NÃO ME IMPORTO. Do ponto de vista tectônico, antigos núcleos rochosos em áreas
continentais mais internalizadas tendem a ser os mais estáveis, ou seja, menos propensos a choques sísmicos e deformações. Com o termo geomorfológico, a grande estabilidade tectônica dessas áreas faz com que representem uma forte tendência a emergir, ao longo do tempo geológico, processo: (a) achatamento de formas de alívio, resultando em intemperismo e erosão. b) a formação de
depressões absolutas geradas pela colocação de blocos rochosos. c) a formação de cânions, erosão intensa do vento. d) A produção de irregulares topográficos marcados, como resultado da deposição contínua dos rios. e Gerar alívio serrano associado a fatores climáticos associados à glaciação. Não posso. Segundo geólogos, todos os anos a altura do Himalaia é de cerca de 4 mm. Este é um
fenômeno invisível para os olhos humanos, mas vem acontecendo há milhões de anos, contribuindo para a formação dessa importante estrutura geológica. O movimento tectônico responsável pela formação de cadeias montanhosas, assim como o Himalaia, é conhecido como: a) A erogenese b) Diógnese (c) Fotogênese (d) Paleogênese e) Anrogogenes responde às placas tectônicas da Terra e a
América do Sul estão na parte ocidental do continente sul-americano, causando um aumento de alívio que tem causado, por vários milhares de anos, formação. Letra C. Voltar ao tema das falhas geológicas são formas de alívio que surgem devido à tectônica e formam áreas de grande instabilidade. Formam-se com os movimentos de separação entre duas placas tectônicas diferentes que causam
distanciamento direto ou tangente entre elas. No caso da Falha Geológica de San Andreas, sua formação foi devido ao movimento de distanciamento tangente entre as placas norte-americanas e do Pacífico. Letra D. Voltar à questão mencionada nos elementos de questão são as consequências da tectônica: - dobras modernas - como resultado da colisão de placas no período geológico terciário;
Terremotos - devido à instabilidade das zonas de atrito entre diferentes placas; - Vulcanismo causado por rupturas nas zonas de colisão das duas placas, que proporcionam acesso de magma à superfície; - cadeias de montanhas - como resultado de uma bainha causada pelo atrito entre duas placas; - falhas geológicas - surgem da separação de duas placas. Portanto, a alternativa, que representa
apenas os efeitos dos movimentos das placas tectônicas, é a letra A. Voltando à questão das zonas, que estão mais distantes dos pontos de encontro ou da distância entre as duas placas tectônicas, ou seja, que estão localizadas dentro dos continentes dessas placas, são menos suscetíveis a processos causados por movimentos tectônicos, que são importantes elementos endogenos de formação de
alívio. Dada essa estabilidade geológica, a maioria das medidas de conversão de alívio são realizadas por agentes externos ou exógenos, como água, ventos e clima, que interferem nos processos de erosão e intemperidade que formaram a superfície ao longo dos séculos, tornando-a mais lisonjeira e, portanto, menos durável. Para essas considerações, a alternativa certa é uma alternativa que se refere
ao alívio achatado devido à erosão e ao intemperamento. Letra A. O retorno à questão do Himalaia é uma forma de alívio formada em um curto período (do ponto de vista do tempo geológico) causada pela colisão de duas placas Esse tipo de movimento é chamado de orogenese e é comumente encontrado em formações geológicas recentes e inexploradas, levando à formação de relevos com encostas
íngremes e altitudes como cadeias de montanhas e cadeias de montanhas. Então, letra A. De volta à questão exercicios de geografia sobre placas tectonicas 1 ano
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