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Nós estudamos as camadas da atmosfera.

NA AULA ANTERIOR
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ACOLHIDA:  Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

- Conteúdo: Tipos de Rocha. 

- Recursos: Slides.

- Atividades em sala: Exercícios para fixação do conteúdo.

- Atividade para casa: Pesquise sobre outros tipos de rocha além daqueles abordados 

nesta aula.

ROTEIRO DA AULA
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ROCHA E PEDRA SÃO A MESMA COISA?

Rocha é um agregado natural composto por 

 alguns minerais ou por um único mineral.

Pedra é um pedaço solto da rocha.



5

FORMAÇÃO DAS ROCHAS

Sabendo que as rochas são formadas por MINERAIS, entenda o conceito 

de minerais.

Minerais são elementos  ou substâncias químicas que,  
por meio de processos  geológicos, se formaram e  
continuam se formando em  vários ambientes da Terra.
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CLASSIFICAÇÃO DAS ROCHAS

Existem três tipos de rochas:

• Magmáticas ou ígneas

• Sedimentares ou estratificadas

• Metamórficas
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ROCHAS MAGMÁTICAS OU ÍGNEAS

As rochas magmáticas ou ígneas se  originam do magma, ou seja, ao resfriar-se o  magma 

torna-se sólido e origina esse tipo de  rocha.
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Dentre os tipos de rochas magmáticas,  vamos destacar o basalto, a pedra-pomes e o  

granito.

basalto pedra-pomes granito

TIPOS DE ROCHAS MAGMÁTICAS OU ÍGNEAS
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O basalto e a pedra-  pomes se formam na  superfície 

da crosta  terrestre com a solidificação  da lava, já o 

granito se  forma no interior da crosta  terrestre pelo 

lento  resfriamento e solidificação  do magma.

TIPOS DE ROCHAS MAGMÁTICAS OU ÍGNEAS
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• Basalto

 O basalto é uma rocha escura.
 No basalto encontramos dois principais tipo

de minerais: o feldspato e o piroxênio.
 Esse tipo de rocha é muito usado na  

pavimentação de calçadas . Calçada de basalto

TIPOS DE ROCHAS MAGMÁTICAS OU ÍGNEAS
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• Pedra-pomes

 A pedra-pomes é uma rocha leve eporosa lembrando uma esponja.
 Se formam com o rápido resfriamento da espuma da lava, rica em gases.
 Pode ser  utilizada para polir  objetos e limpar ou  amaciar a pele.

TIPOS DE ROCHAS MAGMÁTICAS OU ÍGNEAS
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 Granito

É muito duro e resistente a fragmentação.

O granito é muito usado no revestimento de pisos e paredes e na confecção de 

pias, mesas e bancadas.

Calçada e pia feitos de 
granito

TIPOS DE ROCHAS MAGMÁTICAS OU ÍGNEAS
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ROCHAS SEDIMENTARES OU ESTRATIFICADAS

É um tipo de rocha constituída de  sedimentos, que são as inúmeras partículas de  rocha, 

lama, matéria orgânica, podendo até  mesmo possuir em sua composição restos  

orgânicos de vegetais e animais.
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Arenito Argilito Calcário

Estudaremos três exemplos de rochas sedimentares: o arenito, o argilito e o calcário.

ROCHAS SEDIMENTARES OU ESTRATIFICADAS
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Como o próprio nome já diz, apresenta areia em  sua composição. Podendo ser alteradas 

facilmente pela  ação dos ventos e das chuvas.

• Arenito

ROCHAS SEDIMENTARES OU ESTRATIFICADAS

Além disso pode apresentar diferentes colorações, 

sua cor depende do tipo de material que serviu para 

unir os grãos de areia.



16

IMPORTÂNCIA DA AREIA

A areia é indispensável na preparação de massa e do concreto usados nas 

construções. A areia entra também na fabricação do vidro.
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• Argilito

ROCHAS SEDIMENTARES OU ESTRATIFICADAS

Os argilitos se formam quando as  
argilas se cimentam  após serem 
transportadas e  depositadas por  
agentes diversos.
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Esse material tem aplicações bastante  diversificadas: desde a confecção artesanal de  

potes, panelas e moringas até a fabricação de  peças de automóveis, aviões e 

computadores.

ROCHAS SEDIMENTARES OU ESTRATIFICADAS



19

CLASSIFICAÇÃO DAS ROCHAS

• Calcário

É formado por cristais do mineral calcita ou do  mineral dolomita. Esses 

cristais se depositam na água do  mar, que possui cálcio, magnésio e 

carbonatos  dissolvidos.
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IMPORTÂNCIA DO CALCÁRIO

O calcário é matéria-prima para a  fabricação de cal e do cimento. O calcário  também é 

usado na agricultura. Para  melhorar certas condições do solo.
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ROCHAS METAMÓRFICAS

As rochas metamórficas resultam da  transformação de rochas magmáticas, de  rochas 

sedimentares e mesmo de outras  rochas metamórficas.
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TRANSFORMAÇÃO EM ROCHAS METAMÓRFICAS
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CLASSIFICAÇÃO DAS ROCHAS

 Gnaisse

Pode ser utilizado no revestimento de  pisos e de paredes.
 Ardósia

Além de revestimento de pisos e paredes,  a ardósia é usada na confecção de 

pias e mesas.
 Mármore

É muito usado no revestimento de pisos,  escadas e paredes, e na confecção 

de pias, mesas e esculturas diversas.
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Gabarito – C

01. “As ______________, também conhecidas como rochas magmáticas, são formadas 
pela solidificação (cristalização) de um magma, que é um líquido com alta temperatura, 
em torno de 700 a 1200ºC, proveniente do interior da Terra. Podem conter jazidas de 
vários metais (p. ex. ouro, platina, cobre, estanho) e trazem à superfície do planeta 
importantes informações sobre as regiões profundas da crosta e do manto terrestre”.

Adaptado de igc.usp.br

Assinale a alternativa que completa a lacuna do texto acima:
a) Rochas sedimentares
b) Rochas Metamórficas
c) Rochas Ígneas
d) Rochas Basálticas
e) Cadeias de Montanhas.

http://www.igc.usp.br/replicasold/rochas/igneas.htm
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Gabarito – E

02. O processo de transformação das rochas preexistentes formou as chamadas Rochas 
Metamórficas. Sobre esse processo, também chamado de metamorfização, é correto 
afirmar que:

a) acontece próximo à crosta terrestre
b) é oriundo exclusivamente de regiões oceânicas
c) só atua em rochas magmáticas
d) só pode ocorrer após o processo de sedimentação das rochas
e) ocorre somente em locais de alta pressão e com temperaturas elevadas
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03. Observe a imagem abaixo:
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Gabarito – B

03. Os fósseis, a exemplo da imagem acima, costumam se formar apenas em um tipo 
específico de estrutura rochosa, em virtude de suas características de formação. Os tipos de 
rochas que permitem a fossilização são:

a) As metamórficas, pois o metamorfismo dos solos permite a conservação da estrutura dos 
elementos orgânicos;
b) As sedimentares, pois o transporte de sedimentos pelos agentes exógenos permite o 
soterramento dos restos orgânicos, iniciando assim o processo de fossilização. 
c) As magmáticas, pois apenas em condições elevadas de pressão interna, causadas pelo 
“afundamento” dos fósseis ao longo de milhares de anos, é possível a sua formação.
d) As ígneas, pois elas são o único tipo de rocha que apresenta uma estrutura maleável para 
a formação de fósseis.
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Gabarito – B

04. Sobre as rochas que compõem a crosta terrestre, assinale a alternativa correta.

a) As rochas sedimentares formaram-se pelo resfriamento e pela solidificação de 
minerais da crosta terrestre, isto é, o magma.
b) As rochas metamórficas formaram-se a partir das transformações sofridas pelas 
rochas magmáticas e sedimentares quando submetidas ao calor e à pressão do interior 
da Terra.
c) As rochas magmáticas formaram-se a partir da compactação de sedimentos de outras 
rochas.
d) O arenito e o calcário são exemplos de rochas metamórficas.
e) O gnaisse e o mármore são exemplos de rochas sedimentares.
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Gabarito – B

05. O intemperismo é um tipo de agente de transformação de relevo caracterizado por 

atuar através de processos químicos, físicos e biológicos, transformando as rochas. O 

tipo de rocha formada pela ação do intemperismo é a:

a) ígnea

b) sedimentar

c) granítica

d) metamórfica

e) intrusiva
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ATIVIDADE PARA CASA

Pesquise sobre outros tipos de rocha além 
daqueles abordados nesta aula.
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NA PRÓXIMA AULA

Nós vamos estudar a formação de 
fósseis.
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