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Semana 26 – Gabarito 

 
01. As primeiras 12 mn (22,2 km) do mar territorial são consideradas inclusas à zona costeira do país. A 

medida é feita a partir do litoral continental ou insular. Nesse território e em seu espaço aéreo 
correspondente, o Estado tem soberania plena. 

 
02. Encontramos essa faixa entre 12 e 24 mn (44,4 km). O Estado pode executar medidas de fiscalização 

e policiamento para combater possíveis infrações às leis do país, como aduaneiras, fiscais, sanitárias, 
imigrações ou extrações de recursos naturais. Nesta faixa, a soberania é limitada, pois o país é 
obrigado a autorizar a passagem de navios com bandeiras estrangeiras, incluindo os de guerra.  

 
03. Essa área marítima corresponde a faixa entre 12 e 200 mn. As explorações e gestões de recursos 

vivos ou não vivos, dos recursos do subsolo e as regras de conservação e gestão são de soberania do 
Estado. Se um outro país tiver a pretensão de realizar algum tipo de exploração econômica na ZEE, 
antes tem de pedir autorização ao Estado soberano desta Zona. 

 
04. A Zona Econômica Exclusiva brasileira é uma área oceânica aproximada de 3,6 milhões de km², os 

quais, somados aos cerca de 900 mil km² de extensão que o Brasil reivindica junto à Organização das 
Nações Unidas (ONU), perfazem um total aproximado de 4,5 milhões de km². Trata-se de uma extensa 
área oceânica, adjacente ao continente brasileiro, que corresponde a, aproximadamente, 52% da 
nossa área continental e que, devido à importância estratégica, às riquezas nela contidas e à imperiosa 
necessidade de garantir sua proteção, a Marinha do Brasil (MB), buscando alertar a sociedade sobre 
os seus incalculáveis bens naturais, sua biodiversidade e sua vulnerabilidade, passou a denominá-la 
“Amazônia Azul”, cuja área é um pouco menor, porém em tudo comparável à “Amazônia Verde”. 

 
 

 
Bons estudos! 

 
Abração do Profão! 

 


