
 

 

Professor Dimi – Tarefa 29 
 
01. Qual a diferença entre um recurso renovável e outro não renovável? De pelo menos 2 exemplos de cada. 
 
02. Qual a importância dos combustíveis em nossa sociedade? 
 
03. As três principais fontes de energia (petróleo, carvão mineral e gás natural) em todo o mundo são 

combustíveis fósseis. Juntas, essas três fontes correspondem a 80% de todo o consumo mundial de 
energia. 
Essa configuração, a depender do critério de análise, pode ser considerada: 
a)  positiva, pois esses recursos são abundantes e economicamente vantajosos para os países em 

desenvolvimento. 
b)  negativa, pois tais combustíveis são a principal forma de poluição dos recursos hídricos do planeta. 
c)  positiva, pois a substituição de outras fontes de energia por combustíveis favorece o combate ao 

aquecimento global. 
d)  negativa, pois os combustíveis fósseis são altamente poluentes e apresentam uma disponibilidade 

limitada.  
 
04. Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos gases 

causadores do aquecimento global? 
a)  Óleo diesel.   
b)  Gasolina.    
c)  Carvão mineral. 
d)  Gás natural.   
e)  Vento. 

 
05. Os recursos energéticos utilizados atualmente podem ser classificados de várias formas, sendo usual a 

distinção baseada na possibilidade de renovação desses recursos (renováveis e não renováveis), numa 
escala de tempo compatível com a expectativa de vida do ser humano. 
Considerando o exposto e o conhecimento sobre o tema abordado, é correto afirmar: 
a) O petróleo é uma fonte de energia renovável, pois novas descobertas, a exemplo do petróleo extraído 

do pré-sal, comprovam que é um recurso permanente e inesgotável. 
b) O carvão mineral é uma fonte de energia renovável, pois a utilização de lenha para sua produção pode 

ser suprida através de projetos, reflorestamento. 
c) O gás natural é uma fonte de energia renovável, pois é produzido concomitantemente ao petróleo, 

através de processos geológicos de duração reduzida, semelhantes à escala de tempo humana. 
d) A biomassa é uma fonte de energia renovável, pois é produzida a partir do refino do petróleo, que é 

um recurso não renovável, mas pode ser reciclado. 
e) A energia eólica é uma fonte de energia renovável, pois é produzida a partir do movimento do ar, o 

que a torna inesgotável. 
 
06. São consideradas fontes de energia renováveis todo recurso que tem a capacidade de se refazer ou não é 

limitado. Com base nessa informação, abaixo estão listadas fontes de energias renováveis, exceto: 
a)  energia hidrelétrica   
b)  gás natural       
c)  energia eólica 
d)  energia solar    
e)  biocombustíveis 

 
07. Essa fonte de energia muito utilizada no Brasil e no mundo é um minério fóssil que, quando processado, dá 

origem a vários subprodutos, como a gasolina, óleo diesel, querosene, além de gerar eletricidade nas 
usinas termoelétricas. 
A que fonte de energia refere-se o fragmento acima? 
a)  Gás natural   
b)  Cana-de-açúcar      
c)  Carvão mineral 
d)  Petróleo    
e)  Xisto betuminoso 
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08. Explique de forma detalhada os seguintes métodos de separação de misturas: 
I) Decantação 
II) Destilação 
III) Filtração 
IV) Separação magnética 
V) Flotação 
VI) Floculação 

 
 


