
Petróleo

1-Os  países  assinalados  no  mapa  a  seguir
apresentam uma característica comum.

É verdadeiro afirmar que:

(imagem abaixo)

a) são países grandes produtores e pequenos
consumidores de petróleo.

b) são países tropicais, grandes produtores de
cacau e cana-de-açúcar.

c)  são  países  com  alta  renda  per  capita,
eqüitativamente distribuída pela população, e
grandes exportadores de petróleo.

d)  são  países  grandes  produtores  e  grandes
consumidores de petróleo.

e) são países tropicais  com grandes reservas
carboníferas.

2-A origem do petróleo está associada a:

a)  rochas  cristalinas  e  detritos  orgânicos
depositados em mares profundos.

b)  rochas  sedimentares  e  detritos  orgânicos
marinhos depositados em mares rasos.

c)  rochas  metamórficas  e  restos  vegetais
alterados por temperatura e pressão elevadas.

d)  rochas  sedimentares  e  detritos  orgânicos
continentais  depositados  em  grandes
pântanos.

e)  rochas  cristalinas  e  detritos  orgânicos
depositados em mares profundos.

3-O MOTOR DO SÉCULO E DO CAPITALISMO

I - O petróleo é o segundo maior negócio do
mundo.  O  primeiro  é  a  indústria
automobilística.

II - Mais da metade da energia consumida no
mundo vem do petróleo.

III  - Os americanos usam um de cada quatro
barris produzidos.

IV  -  Mantido  o  atual  volume  de  reservas,
produção e consumo, o mundo teria petróleo
para mais 43 anos.

V - Há mais de 2.000 produtos feitos à base de
petróleo,  como  plástico,  isopor  e  acrílico.  A
cada  cinco  anos,  cinco  novos  produtos  são
desenvolvidos.

(PETRY, p. 34 - adaptação).

A  análise  do  texto  anterior  e  os
conhecimentos  sobre  problemas  econômicos
atuais permitem concluir:

(01)  As  afirmativas  I  e  II  podem  ser
comprovadas  historicamente,  nos



acontecimentos  dos  anos  70  deste  século,
quando  a  crise  do  petróleo  influiu
negativamente  no  equilíbrio  das  relações
internacionais,  na  produção  dos  países
industrializados  e  no  desenvolvimento  das
economias emergentes.

(02) Considerando-se a afirmativa II, é possível
dela  excluir  o  caso  brasileiro,  visto  que  a
utilização do álcool combustível permite maior
autonomia  ao  país,  frente  às  flutuações  e
crises da energia petrolífera.

(04) A afirmativa III explica o empenho norte-
americano em atrair as forças ocidentais para
participarem  da  Guerra  do  Golfo,
considerando-se a concentração das reservas
petrolíferas nessa área.

(08) As afirmativas IV e V indicam a existência
de  uma verdadeira  "civilização  do petróleo",
dependente  dos  seus  derivados  e
despreparada para substituí-lo a curto prazo e
para preservar o meio ambiente.

(16) Todas as afirmativas sugerem a existência
de  uma  política  de  cooperação  mundial,
visando ao uso equilibrado do petróleo pelas
nações  desenvolvidas  e  pelas  nações  em
desenvolvimento. 

Soma ( )

4-Na última década a ampliação das reservas e
da  extração  de  petróleo  no  Brasil  foi
possibilitada  pela  descoberta  de  novos
campos localizados principalmente nas bacias
sedimentares:

a) do Amazonas.

b) da Plataforma Continental.

c) do Planalto Atlântico.

d) do Meio-Norte.

e) do Recôncavo Baiano.

5-Com  o  apoio  da  tabela  a  seguir,  e  os
conhecimentos sobre o petróleo nos Estados
Unidos, pode-se afirmar que

(imagem abaixo)

a) o país perdeu sua posição mundial tanto na
produção  quanto  no  consumo  desse
combustível.

b)  apesar  da  diminuição da sua participação
relativa  na  produção  mundial,  o  país
permanece  entre  os  maiores  produtores  de
petróleo do mundo.

c)  no  século  XX  como  no  XIX,  os  Estados
Unidos  continuam  a  ser  auto-suficientes  em
petróleo, apesar da perda percentual no total
da produção.

d)  a  diminuição  percentual  revela  que  o
petróleo deixou de ser importante para o país,
devido  à  aplicação  de  tecnologia  avançada,
sobretudo na energia nuclear.

e) a perda percentual não implica em que os
Estados  Unidos  tenham  deixado  de  ser  um
grande exportador de petróleo para os países
europeus não produtores desse combustível.



6-Sobre  o  petróleo  no  Estado  do  Rio  de
Janeiro, assinale a afirmativa INCORRETA:

a) O Estado é, atualmente, o grande produtor
de  petróleo  do  país  produzindo  mais  da
metade da produção total brasileira.

b)  O  RJ,  a  partir  do  aumento  da  produção
campista,  beneficiou-se  também  com  a
construção  de  novas  refinarias  e  com  a
implantação dos Pólos Petroquímicos.

c)  Os  poços  na  plataforma  continental  de
Campos  estão  atingindo,  cada  vez  mais,
lâminas d água a grandes profundidades com
tecnologia de ponta.

d)  O  escoamento  da  produção  força  a
construção  de  um  amplo  sistema  de  apoio,
com plataformas fixas, oleodutos e gasodutos,
além dos depósitos em terra.

e)  Macaé  e  Campos  são  os  municípios
fluminenses  que mais  têm sido beneficiados
com  as  atividades  petrolíferas  no  Norte  do
Estado.

7-"A presença, a ausência ou a passagem do
petróleo definem a economia e os orçamentos
da região. Para o conjunto da população, ele é
uma  riqueza  estranha  pois  o  homem  do
campo  está  alienado  das  rendas  recebidas
pelos governos. Só aparece de forma indireta
em  alguns  investimentos  e  nas  modernas
construções urbanas."

O texto faz referência:

a) ao México.

b) à Indonésia.

c) ao Oriente Médio.

d) à África Ocidental.

e) à Europa Oriental.

8-A  extração  de  petróleo  no  subsolo  é
considerada:

a) uma indústria de transformação.

b) uma indústria de construção.

c) uma atividade primária.

d) uma atividade secundária.

e) uma atividade terciária.

9-Considere estas afirmativas:

I - Na América Latina, os maiores produtores
de  petróleo  são:  Venezuela,  México  e
Argentina.

II  -  Para  fazer  frente  ao  expansionismo  das
empresas  estrangeiras  interessadas  na
prospecção  do  subsolo,  na  refinação  e  na
distribuição dos derivados de petróleo, muitos
países latino-americanos procuraram imprimir
uma  política  nacionalista  em  relação  a  esse
produto através  da  instituição do monopólio
estatal.

III - Todos os países produtores de petróleo da
América  fazem  parte  da  OPEP  (Organização
Países  Exportadores  de  Petróleo),  instituição
fundada em 1960, com o objetivo de defender
o  nível  dos  preços  do  produto  no  mercado
mundial,  em  benefício  dos  países
exportadores,  e  de  defender  política  de
nacionalização de empresas estrangeiras que
operam no setor.

IV  -  Em  virtude  da  crise  do  petróleo,



manifestada com maior intensidade a partir de
1973,  muitos  países  que  possuíam  o
monopólio  estatal  abriram  exceção  a  este,
implantando  os  contratos  com  cláusula  de
risco.

Quais as afirmativas corretas?

a) todas.

b) apenas I e II.

c) apenas I, II e III.

d) apenas I, II e IV.

e) apenas II, III e IV.

10-Com relação à produção e ao consumo de
petróleo, considere as seguintes afirmativas: 

I. Nos Estados Unidos a produção é maior que
o consumo.

II. No Oriente Próximo o consumo é maior que
a produção.

III.  Na Venezuela  a  produção é maior  que o
consumo.

IV.  Na Europa Ocidental  o  consumo é  maior
que a produção.

São verdadeiras as afirmativas:

a) I e II

b) II e III

c) II e IV

d) III e IV
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