
 

 

Tarefa Mínima 18 – 9º Ano – Geografia 

Prof. Vanessa 
 
01. Cite duas fontes de energia alternativa renovável e duas fontes de energia convencional não renovável. 

Explique as vantagens do uso da energia alternativa renovável com relação ao uso da energia convencional 
não-renovável. 

 
02. Os recursos energéticos têm ocupado um papel destacado na geografia econômica atual. O intenso 

processo de industrialização do mundo contemporâneo trouxe consigo a preocupação de aumentar e 
diversificar as fontes energéticas e simultaneamente cuidar dos problemas ambientais.  

É fundamental observar a existência de fontes que se reproduzem regularmente (renováveis) e as que 
podem apresentar esgotamento de reservas (não renováveis). Portanto cite dois exemplos de energia de 
fontes renováveis e dois exemplos de energia de fontes não renováveis.  

 

03. Observe o gráfico abaixo. 

 
 

Redija um pequeno texto, apresentando uma característica que seja comum aos 4 (quatro) maiores 
produtores mundiais de hidroeletricidade, indicados no gráfico acima, e explicitando 2 (duas) vantagens da 
usina hidroelétrica. 

 
04. As reservas brasileiras de gás natural somam 297 bilhões de m³. 

Observe os gráficos, que representam a origem do volume de gás natural utilizado no Brasil e o destino 
desta produção em 2005. 

 
Origem do gás natural consumido no Brasil 

 
Consumo do gás natural no Brasil 

 
(Abegás e ANP, 2005.) 

 

Qual é a importância da importação de gás natural para o Brasil e por que o consumo está concentrado em 

poucas regiões? 
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05. Ao longo da história, a ampliação da capacidade produtiva das sociedades teve como contrapartida o 

aumento do consumo e a contínua incorporação de novas fontes de energia. 
Balanço energético mundial (%) 

2001 

 
a) Apresente uma vantagem do uso do petróleo e uma vantagem do uso do gás natural como fontes de 

energia. 
b) Apresente dois impactos negativos associados à produção de energia hidrelétrica. 

 
06.  

Usina termoelétrica 

 
 

Barragem de uma usina hidroelétrica 

 
Fonte: google.imagens.com 

 
A produção de energia é um dos setores econômicos mais controvertidos nos dias atuais, quando as 

questões de ordem ambiental tomam à dianteira nos projetos de desenvolvimento de sociedades diversas. 
a) Avalie as formas de produção energética apresentadas nas imagens, a partir da concepção de 

“produção de energias limpas”. 
b) Identifique UMA vantagem econômica da produção de energia termoelétrica sobre a hidroelétrica e 

UMA limitação física da produção hidroelétrica em relação à termoelétrica. 
 

 
 


