
Exercícios RESERVAS MINERAIS – pré vestibular

01-Em relação ao Projeto Carajás, localizado na Amazônia,
assinale a afirmativa INCORRETA: 
a)  A  serra  de  Carajás  possui  imensas  jazidas  de  vários
minerais,  destacando-se  um  aproveitamento  maior  do
minério de ferro; 
b)  A  instalação  da  Usina  Hidrelétrica  de  Tucuruí  foi
necessária  para  fornecer  energia  ao  projeto  de
industrialização da bauxita na Zona de Carajás; 
c)  A  Estrada  de  Ferro  Carajás  é  a  responsável  pelo
escoamento da produção mineral da área;
d) O reaparelhamento do porto de Itaqui,  no Maranhão,
está vinculado à exploração econômica da região;
e)  A  instalação  de  usinas  produtoras  de  ferro-gusa  na
região, as quais utilizam carvão vegetal como combustível,
está  levando ao  desmatamento  de  uma imensa  área  de
florestas nativas. 

02- O Brasil é um dos países que mais extrai bauxita, o 
mineral base para a produção de alumínio, produto de 
grande aceitação no mercado industrial.
Determine qual a principal área de extração no Brasil:

a) Serra de Carajás.
b) Quadrilátero Ferrífero.
c) Projeto Oriximiná.
d) Serra do Navio.
e) Serra da Mantiqueira.

03-A partir dos dados apresentados, assinale a alternativa
correta.

a) A maior quantidade de minerais concentra-se em áreas
sedimentares,  situadas  em  região  de  clima  tropical  de
estações  contrastadas  e,  em  menor  grau,  na  Amazônia.
b)  As  áreas  de  escudos  são  responsáveis  por  grandes
reservas de minerais, sendo as localizadas no Brasil-Central
e no Atlântico as mais abundantes.

c) Na Bacia do Paraná, encontram-se as maiores reservas
de manganês no Brasil, associadas também a reservas de
ouro e prata.
d) No Maciço de Urucum, no Mato Grosso, as reservas de
ferro  e  manganês  situam-se  em  áreas  sedimentares.
e)  O  clima  semiárido  encontrado  no  Nordeste  é  o
responsável pela ausência de grandes reservas de minerais
metálicos.

04-(Cesgranrio  98)  A  existência  de  grandes  jazidas
minerais, como as de ferro e manganês no Quadrilátero
Ferrífero (MG)  e  na  Serra  dos  Carajás  (PA),  pode  ser
explicada por processos geológicos ligados à:
 a) predominância de bacias sedimentares que facilitam os
depósitos de minerais mais pesados. 
b) existência de escudos cristalinos, de formação recente,
os quais contêm ouro e bauxita, além de ferro e manganês.
c) concentração de dobramentos modernos, formados na
Era Cenozóica, tanto no Pará como em Minas Gerais. 
d) ocorrência de terrenos muito antigos, do Arqueozóico e
Proterozóico, favorecendo a concentração desses minérios.
e) formação de amplas áreas sedimentares muito antigas,
onde  se  concentram,  predominantemente,  jazidas  de
ferro. 

05-Considere os textos que seguem. 
I. "As reservas brasileiras estão entre as maiores do mundo
com,  aproximadamente,  4  bilhões  de  toneladas.  Este
minério tem larga utilização industrial desde a fabricação
de utensílios domésticos até a indústria aeronáutica."

II.  "Trata-se  de  um  minério  vital  para  a  indústria
siderúrgica,  pois  funciona  como  agente  desoxidante  e
como liga, aumentando o limite de elasticidade do aço. As
reservas  brasileiras  giram  em  torno  de  160  milhões  de
toneladas."  Os  textos  referem-se,  respectivamente,  aos
minérios de

a) alumínio e chumbo. 
b) cobre e alumínio. 
c) manganês e estanho.
d) chumbo e estanho.
e) alumínio e manganês 

06-Até  alguns  anos  atrás,  a  maior  parte  da  modesta
produção do país  era  obtida  em Minas  Gerais,  onde a
exploração é feita de modo empresarial e com técnicas
modernas. Nos últimos anos, porém, foram encontradas
algumas jazidas na Amazônia. Com isso, o Pará tornou-se
o  maior  produtor  nacional  notadamente  através  das
jazidas  da  Serra  Pelada,  localizada  no  sul  do  Estado.
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Estamos falando de: 
a) níquel 
b) ouro 
c) zinco
d) chumbo
e) cobre 

07-Importantes  áreas  de  ocorrência  deste  minério  se
encontram  em  Poços  de  Caldas,  mas  as  suas  maiores
jazidas  se  localizam  no  vale  do  rio  Trombetas,  na
Amazônia. Trata-se: 
a) do carvão. 
b) da cassiterita. 
c) da bauxita.
d) do manganês.
e) do ferro 

08-Assinale  a  alternativa  INCORRETA  sobre  a  produção
mineral brasileira. 
a) A energia produzida por Tucuruí permite a produção de
alumínio no vale do rio Trombetas. 
b)  Os  portos  de  Vitória  e  Tubarão  escoam  a  produção
mineral do Quadrilátero Ferrífero. 
c) O maciço de Urucum é pouco explorado, em virtude da
baixa concentração industrial da região.
d) O projeto Carajás praticamente dispensou obras de infra-
estrutura, por encontrar-se em área já servida.
e) A serra do Navio, no Amapá, destaca-se na produção de
manganês,  exportado  principalmente  para  os  Estados
Unidos. 

09-Com relação às grandes unidades geológicas, o Brasil 
está inteiramente inserido na plataforma sul-americana, 
que exibe dois vastos conjuntos de escudos ou maciços 
cristalinos, de origem pré-cambriana, envolvidos por 
extensas bacias sedimentares fanerozóicas. As riquezas 
minerais do território brasileiro são imensas, porém, 
pouco conhecidas. Quanto à localização e à exploração 
econômica dessas riquezas, é possível afirmar que

(01) as jazidas de minerais metálicos, como ferro, bauxita, 
cassiterita e manganês, localizam-se no embasamento 
cristalino, e sua exploração exige grandes intervenções no 
ambiente natural.
(02) a ocorrência de pedras preciosas está relacionada às 
formações sedimentares mesozóicas. Na exploração dessas 
pedras, utiliza-se de tecnologia avançada, além de pessoal 
altamente qualificado.
(04) as principais reservas petrolíferas do Brasil encontram-
se nas bacias sedimentares mesocenozóicas submersas no 

oceano, o que exige o desenvolvimento de uma tecnologia 
adequada à exploração em grandes profundidades.
(08) a existência dos minerais mais nobres está associada 
às áreas dos dobramentos antigos cinturões orogênicos 
pré-cambrianos, e sua exploração é feita por garimpagem 
mecânica
(16)  O  ferro  e  o  manganês  brasileiros  são  de  baixa
qualidade,  sendo  este  o  principal  motivo  para  o  baixo
preço pago pelos países importadores.

10-Em  relação  ao  manganês  no  Brasil,  considere  os
seguintes itens: 

1 - Projeto Grande Carajás - Estado do Amazonas 
2 - Maciço de Urucum - Mato Grosso do Sul 
3 - Serra do Navio - Estado do Amapá 
4 - Vale do rio Trombetas - Estado do Amazonas 
5 - Porto de Vitória - Espírito Santo 
6 - Terrenos proterozóicos 
7 - Terrenos arqueozóicos 

Os itens corretos são: 

a) 1, 4 e 6 
b) 3, 4 e 7 
c) 2, 3 e 6
d) 4, 5 e 6
e) 1, 3 e 5 
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