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6. Letra B 
Resolução: 
As falésias são áreas naturais que tem sofrido com a expansão urbana e exploração turística sem qualquer 
preocupação com a preservação. Ações de preservação são extremamente necessárias, tais como: limitar o 
número de turistas, proibir a trânsito de carros. Com o plantio de eucaliptos e construção de diques de 
concreto só contribuiria para degradar ainda mais esse ambiente natural marinho. 
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1. Letra E 
 

Resolução: 
As correntes marítimas podem provocar mais chuvas ou tornar o clima mais seco e, até mesmo formar 
desertos. A corrente do Brasil é quente e provoca chuvas. Já a corrente de Benguela é fria provocando 
escassez de chuvas e formação de desertos. 
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4. Letra A 
Resolução:  
O trecho à montante de um rio é em direção à cabeceira do rio. Na imagem de satélite mostra a foz do Rio 
Paraíba do Sul, ou seja, à jusante. 

 
5. Letra B 
Resolução: 
O Brasil ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 1988, devido a necessidade de 
exercer a sua soberania (absoluta) no espaço do mar territorial e pleitear a expansão da plataforma 
continental jurídica. Essa decisão só dependia do nosso Estado (decisão unilateral). Em 1993, o governo 
brasileiro sancionou uma lei tornando coerente aos limites marítimos, conforme preconizado pela CNUDM 
(aderindo a um acordo, normas internacionais/sistemas multilaterais) para formaliza direitos que seriam 
exercidos futuramente, ou seja, aumentar a plataforma continental jurídica e evitar que outras nações 
explorem áreas de seu interesse nas intermediações da zona econômica exclusiva (ZEE). 

 
6. Letra D 
Resolução: 
O arquipélago de Fernando de Noronha é um dos mais visitados do Brasil. Ele é um símbolo do turismo 
brasileiro. Ao estabelecer os limites do território brasileiro em terras não contínuas, esse arquipélago teve 
um papel fundamental. 

 
 
 
 


