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01) A maior produção brasileira de sal encontra-se no RN- tal fato deve-se a combinação de vários fatores físicos. 
Exceto: 
 
a) Alta temperatura 
b) baixa pluviosidade 
c) Grande latitude. 
d) predomínio de brisas. 
e) Relevo com altitude inexpressiva. 
 
02) A expansão da atividade salineira no Rio Grande do Norte deve-se ao fato de a região apresentar uma associação 
de características naturais favoráveis a essa extração, como: 
 
a) solos aluviais e relevo de forma tabular. 
b) altas temperaturas, estação seca prolongada e atuação constante dos alísios. 
c) vegetação xerófila e estrutura geológica sedimentar. 
d) clima alternadamente seco e úmido e atuação da mTc (massa Tropical continental). 
e) desembocadura de rios em forma de deltas e temperaturas moderadas. 
 
03) O sal marinho desempenha um papel importante na economia dos municípios de Mossoró, Açu, Macau e Areia 
Branca, no Estado do Rio Grande do Norte, e de Cabo Frio, no Estado do Rio de Janeiro. Para a formação de salinas, 
é necessário um conjunto de condições naturais favoráveis. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que não constitui 
uma dessas condições. 
 
a) Elevado coeficiente de evaporação. 
b) Atuação de ventos constantes. 
c) Atuação da corrente quente das Guianas. 
d) Elevada salinidade natural da água do Oceano Atlântico na região. 
e) Elevado índice pluviométrico, bem distribuído o ano todo. 
 
04) A exploração petrolífera no Brasil pela PETROBRÁS é feita principalmente: 
 
a) Na plataforma continental 
b) Nas áreas de embasamento cristalino 
c) Em bacias sedimentares emersas 
d) Nos planaltos areníticos-basálticos 
 
05) As regiões do Pará e do Maranhão atualmente encontram-se interligadas por uma importante atividade econômica, 
na área de exploração mineral, voltada para a exportação. Indique a alternativa que identifica essa atividade: 
 
a) Projeto Grande Carajás 
b) Projeto Alto Trombetas 
c) Projeto Grande Jari 
d) Projeto Baia do Itaqui 
e) Projeto Serra Pelada 
 
06) Sobre o petróleo do pré-sal, é INCORRETO afirmar que 
 
a) é uma reserva de petróleo que fica abaixo de uma espessa camada de sal, formada há mais de cem milhões de 

anos. 
b) será explorado por empresas estrangeiras, uma vez que a Petrobras carece de tecnologia para retirar o petróleo 

em altas profundidades. 
c) entrou em teste de produção, por enquanto, apenas um poço do pré-sal em Tupi, na bacia de Santos. 
d) está em uma faixa de rochas carbonáticas, a cerca de seis quilômetros sob o fundo do mar, estendendo-se entre o 

norte de Santa Catarina e o sul do Espírito Santo. 
 



 

 

 

/colegiopxsflamboyant - colegiopxsflamboyant.com.br    

 

2 

07) Ranking do turismo mundial 
 

 
 
Belezas naturais e boa infra-estrutura de transportes e hotelaria são atributos comuns às áreas que recebem grandes 
fluxos anuais de turistas. A leitura do gráfico fornece elementos para concluir que outro importante fator comum aos 
países que se destacam como destino turístico é: 
 
a) território vasto com grande diversidade climática 
b) política de preservação do patrimônio histórico 
c) anulação das ações de grupos políticos extremistas 
d) semelhança cultural com o país de origem dos visitantes 
 
08) O turismo é uma atividade econômica desenvolvida em vários lugares do Brasil e do mundo. O Ceará, inserido na 
rota do turismo brasileiro, oferece diversos atrativos. Caminhando por essa linha de análise, assinale o correto sobre o 
turismo no Ceará. 
 
a) Várias políticas públicas para o desenvolvimento do turismo no Ceará, como o Programa de Desenvolvimento Tu-

rístico do Litoral Cearense (PRODETURIS), em 1989 e o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste 
(PRODETUR), em suas duas fases, foram criadas para inserir o Ceará nos roteiros nacionais e internacionais, 
porém não obtiveram resultados positivos. 

b) Dentre os atrativos turísticos oferecidos pelo Ceará, o único que se destaca são as paisagens naturais. 
c) O Ceará é diversificado em atrativos naturais (paisagens) e culturais (cultura, gastronomia, patrimônio, eventos, 

festas etc.), distribuídos pelo litoral, serra e sertão. 
d) A Chapada da Ibiapaba e seu complexo natural (gruta de Ubajara, cachoeiras, trilhas ecológicas etc.) não repre-

sentam atrativo para o turismo no Ceará. 
 
09) Observe o mapa turístico do Rio Grande do Sul e assinale as alternativas que evidenciam corretamente seus 
aspectos turísticos e geográficos. 
 

 
Fonte: www.turismo.rs.gov.br 

 
I. O turismo é um setor econômico importante e vem apresentando notável evidência no estado, pois há uma tendên-

cia de as pessoas buscarem formas de lazer e de conhecimento que contribuam para a qualidade de vida e para o 
enriquecimento cultural. 
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II. O relevo do Rio Grande do Sul é antigo e no conjunto apresenta quatro unidades geomorfológicas, entre elas o 
Planalto Norte-Rio-Grandense, que é parte do Planalto Meridional, também denominado de Planaltos e Chapadas 
da Bacia do Paraná. 

III. O mapa turístico do Rio Grande do Sul é representado por um sistema de signos que comunicam informações sobre 
diversidades turísticas do estado. 

IV. O mapa evidencia, também, aspectos do patrimônio cultural imaterial, constituído pela herança cultural que se ma-
nifesta nas tradições, no folclore, nos saberes e nas festas, recriada coletivamente e modificada ao longo do tempo. 

 
Estão corretas 
 
a) apenas I e II. 
b) apenas I, II e III. 
c) apenas II e III. 
d) apenas III e IV. 
e) I, II, III e IV. 
 
10) O turismo tem se destacado como uma das atividades econômicas com maior crescimento sendo que o estado do 
Tocantins abriga uma das áreas mais procuradas para essa prática. 
Qual o ponto turístico em destaque na porção leste do estado? 
 
a) Jalapão. 
b) Ilha do Bananal. 
c) Lagoa da Confusão. 
d) Parque Estadual do Cantão. 
e) Monumento Natural das Árvores Fossilizadas. 
 


