Tarefa 05 – Professor Cléber
01. (URCA/CE – Universidade Regional do Cariri) O Brasil se encontra numa posição altamente
privilegiada. É um país com grande mercado consumidor, matriz energética diversificada – incluindo fontes
renováveis, sólido parque industrial, alta tecnologia petrolífera, além de estabilidade institucional,
econômica e jurídica. Graças às descobertas no Pré-Sal, continuará autossuficiente por muitos anos e,
futuramente, será um importante ator no cenário petroleiro mundial, como exportador de derivativos e de
petróleo bruto.
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Considerando essa grande descoberta de jazida petrolífera, podemos concluir que:
a) Com a descoberta do Pré-Sal, o Brasil se tornará maior produtor de petróleo do mundo e poderá
dispensar a utilização de energias renováveis, que são mais dispendiosas.
b) A produção do petróleo do Pré-Sal exigirá alta tecnologia, pela sua profundidade e pela necessidade de
um maior controle ambiental por parte do governo brasileiro.
c) A exploração do petróleo na área do Pré-Sal independe da aprovação de novas leis para o setor de
petróleo pelo Congresso Nacional.
d) A atual dificuldade econômica por que passa o Brasil é um fator prejudicial à exploração do petróleo do
Pré-Sal, porque a indústria automobilística está em crise.
e) Mesmo com a produção do petróleo dessa nova fonte, o Brasil continuará a importar petróleo porque
seu consumo deverá ser maior do que a produção nos próximos vinte anos.
02. (UFRR/RR – Universidade Federal de Roraima) O pré-sal é um conjunto de reservatórios de petróleo
que se encontram sob a camada de sal que abrange do litoral do Espírito Santo a Santa Catarina, ao longo
de 800 quilômetros de extensão por até 200 quilômetros de largura, sob uma lâmina de água que varia
entre 1,5 mil e 3 mil metros e um pacote de 3 mil e 4 mil metros de sedimentos. Desde o anúncio de sua
descoberta, o Governo Brasileiro busca estabelecer uma política para administrar estes recursos. Das
afirmações abaixo, a única VERDADEIRA é:
a) O Governo abriu a possibilidade de exploração deste campo para qualquer empresa petrolífera
interessada para assim tornar o Brasil um país exportador de petróleo.
b) O Presidente assinou um decreto proibindo a exploração dos reservatórios, devido aos riscos
ambientais, seguindo o exemplo dos EUA em relação aos campos petrolíferos do Alasca.
c) A PETROBRAS recebeu do governo exclusividade na exploração de toda a reserva, pois ela seria a
única empresa a dispor de tecnologia para explorar petróleo a tão grande profundidade.
d) Foi criada uma comissão interministerial para reformular a atual lei do Petróleo, na esperança de que
os lucros obtidos com a exploração do petróleo não se concentrem nas empresas petrolíferas, mas que
retornem para a sociedade.
e) Foi decidido que a atual lei do petróleo será mantida com está, ou seja, empresas que desejam
procurar e explorar petróleo do pré-sal disputam a autorização em leilões promovidos pela Agência
Nacional de Petróleo (ANP), que regula as atividades da indústria de petróleo e gás no Brasil.
03 (UFC-CE) As reservas petrolíferas estão relacionadas a um tipo de formação geológica. Indique,
corretamente, esse tipo de formação.
a) Escudos cristalinos.
b) Bacias sedimentares.
c) Dobramentos cenozoicos.
d) Placas tectônicas.
e) Aluviões quaternários.
04 Marque a alternativa que indica a principal bacia produtora de petróleo em território brasileiro.
a) Bacia do Espírito Santo
b) Bacia Sedimentar Amazônica
c) Bacia de Campos
d) Bacia do Recôncavo Baiano
e) Bacias de Sergipe-Alagoas e do Rio Grande do Norte

