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Oito atrações do Brasil Oi, Brasil! aktuell 
Lösung Aktivität 2 zum Brasilien-Poster 
 

Quer informações sobre as oito atrações do Brasil? Primeiro verifique o que sabe fazendo o quiz. 
Depois confira as respostas e continue, pesquisando, por exemplo, na Internet. 
Assinale a alternativa correta. Às vezes, mais de uma opção ou todas podem estar certas. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Palácio Itamaraty em Brasília 
a Foi planejado pelo arquiteto Oscar Niemayer. 
b É a sede do Ministério das Relações Exteriores. 
c Há um espelho d’água em frente do Palácio Itamaraty / Palácio da Alvorada. 
2 Ouro Preto 
a Está localizada em Minas Gerais. 
b Foi declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO por abrigar o maior conjunto do barroco 
 brasileiro. 
c Surgiu com a descoberta do ouro no fim do séc. 17. 
3 Parque Nacional de Anavilhanas 
a Está localizado no Amazonas. 
b Abrange cerca de 400 ilhas. 
c Situa-se no rio Negro. 
4 Cataratas do Iguaçu 
a Apresentam um conjunto de 275 quedas d’água. 
b Podem ser acessadas através das cidades Foz do Iguaçu (Brasil) / Puerto Iguazu (Argentina). 
c Chove o ano inteiro, mas o período mais chuvoso é entre outubro – maio. 
5 Salvador 
a Foi fundada em 1549. 
b Na população, na religião, na música, na cozinha a maior influência foi dos africanos. 
c É dividida em cidade alta e cidade baixa, conectadas por um elevador. 
6 Rio de Janeiro 
a Foi capital do Brasil no período de 1763 a 1960. 
b Foi residência da corte portuguesa de 1808 a 1821. 
c Cidade abençoada pela localização entre mar / montanhas / e floresta, é o cartão de visita do 

Brasil. 
7 Instituto Inhotim 
a É um centro de arte contemporânea nacional e internacional. 
b Circulando pelo espaço, o visitante pode admirar diferentes obras de arte / plantas nativas e 
 exóticas. 
c Está localizado a cerca de 60km de Belo Horizonte / numa antiga fazenda. 
8 Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses 
a É um ecossistema composto de mangues / dunas de areia branca / lagoas de água doce azuis. 
b Fica distante de São Luís cerca de 260 km. 
c Os Lençóis se estendem ao longo do mar por cerca de 70 km. 
 


