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01. No território brasileiro, esse minério é encontrado em áreas restritas e limitadas. Além disso, o carvão extraído não possui boa qualidade, 
pois apresenta baixo poder calórico e quantidade de cinza elevada. Por essa razão, não possui viabilidade quanto à sua utilização como 
fonte de energia e matéria-prima nas siderúrgicas. Diante disso, a produção brasileira é insufi ciente, portanto, o país importa 50% do 
carvão consumido, oriundo dos Estados Unidos, Austrália, África do Sul e Canadá. No Brasil, uma das principais jazidas encontra-se 
no Rio Grande do Sul, como no vale do rio Jacuí, cuja produção é consumida pelas usinas termoelétricas locais. Hoje, cerca de 85% 
do consumo de carvão é para abastecer usinas termoelétricas, além de 6% na indústria de cimento, 4% na indústria de papel celulose 
e 5% nas indústrias de cerâmica, alimentos e secagem de grãos. 

 Resposta: C

02. 36% do subsolo brasileiro é formado por escudos cristalinos, que na sua composição podem apresentar os preciosos minerais metálicos.

 Resposta: D

03. O Quadrilátero Ferrífero é uma região do estado brasileiro de Minais Gerais, localizada poucos quilômetros a leste da capital, 
Belo Horizonte. Seus vértices estão nas cidades de Belo Horizonte, Santa Bárbara, Mariana e Congonhas do Campo, cobrindo uma 
área de 7500 km2.

 Resposta: D

04. Terras-raras são substâncias químicas usadas na indústria para a produção de diversos itens. Embora sejam abundantes, as 
terras-raras, ou metais de terras-raras, recebem esse nome por serem de difícil extração, devido, em parte, às suas semelhanças químicas. 
A China responde por 80% das reservas mundiais. Desde que a China começou a diminuir sua extração e a se tornar mais rígida com a 
mineração e exportação das terras-raras, muitos países começaram a procurar fontes dentro de seus territórios.

 Resposta: D

05. A Estrada de Ferro de Carajás, inaugurada em 1985, liga a serra dos Carajás, no Sudeste do Pará ao porto de Itaqui no Maranhão, 
sendo utilizado para o transporte de passageiros e minérios.

 Resposta: C

06. A área em destaque refere-se à Serra dos Carajás, no sudeste do estado do Pará. A área da Serra está totalmente inserida no Projeto 
Grande Carajás, um projeto de extração mineral em operação.

 Resposta: A

07. A indignação do poeta é evidenciada pelos seus versos nos quais repudia os problemas ambientais que decorrem da deposição de lixo 
tóxico (radioativo), que está sendo descartado em sua cidade. Os versos expressam a problemática decorrente do uso de lixo tóxico 
em área habitável para “tapar buracos” em detrimento da qualidade de vida.

 Resposta: E

08. O gráfi co I retrata a evolução da produção do minério de ferro, na Serra dos Carajás, no Pará. O gráfi co II indica a evolução da produção 
de ouro na Serra Pelada, na década de 1980.

 Resposta: C

09. No Pantanal Mato-grossense, está situada uma das maiores reservas minerais metálicas do Brasil, trata-se do Maciço do Urucum.

 Resposta: D

10. O Estado de Minas Gerais possui posição de destaque na exportação de commodities minerais do Brasil. A produção ocorre, sobretudo, 
no quadrilátero ferrífero, que é escoado através de ferrovias para outros estados da Federação, como São Paulo, Rio de Janeiro, ou 
exportado para outros países, como a China.

 Resposta: D
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