
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Aldo 
 
01. (Uece 2019)  Escreva V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir sobre as 

características das diversas fontes de energia e seus impactos no meio ambiente. 
(   ) O petróleo tem sido a fonte de energia mais importante no mundo desde a segunda  Revolução 

Industrial, embora, na última década, tenha perdido demasiadamente sua expressão em função da 
radical decisão dos Estados Unidos de abandonar o consumo de seus derivados na indústria e na 
produção de combustíveis. 

(   ) Para a geração de energia em usinas nucleares, ocorre um processo controlado de desintegração dos 
átomos, porém, os acidentes com escape de material radioativo para a atmosfera causam distúrbios 
socioambientais imediatos e a longo prazo. 

(   ) Nas usinas eólicas, a produção de energia é limpa, mas há impactos socioambientais marcantes, tais 
como a emissão de ruído, o impacto visual e as interferências eletromagnéticas em pessoas. 

(   ) A despeito das inconveniências econômicas, ambientais e políticas, fontes de energia tradicionais como 
o petróleo e o carvão mineral continuam sendo consumidas em grande escala em países de economia 
capitalista avançada. 

 
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:  
a) F, V, F, F.    
b) V, F, V, F.    
c) V, F, F, V.    
d) F, V, V, V.    

 
02. (Ebmsp 2018)  Os combustíveis fósseis contribuem para o aquecimento global, razão pela qual a sociedade 

vem buscando novas alternativas energéticas mais limpas e cada vez mais competitivas.  
Considerando-se essa informação e os conhecimentos sobre fontes de energia, pode-se afirmar:   
a) O uso de biocombustíveis, por ser antieconômico, é pouco utilizado, todavia nos países centrais eles já 

estão substituindo as fontes tradicionais, principalmente na Europa Oriental.     
b) A maior usina de etanol celulósica do planeta está localizada na Amazônia, onde há matéria-prima 

disponível e abundante.     
c) A energia eólica tornou-se mais competitiva nos EUA, após o uso das máquinas flutuantes que giram 

hélices mais longas.     
d) A localização geográfica do Brasil dificulta a circulação dos ventos, razão pela qual não há parques 

eólicos no país.     
e) A energia geotérmica é a fonte alternativa mais utilizada no Hemisfério Norte porque é barata, limpa, 

de fácil obtenção, além de ser inesgotável.    
   
03. (Fgv 2018)  Analise os gráficos. 
 

     
 

É correto afirmar que os números 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente,  
a) ao biocombustível, ao petróleo e ao carvão.    
b) à hidrelétrica, ao carvão e ao petróleo.    
c) à hidrelétrica, à biomassa e à nuclear.    
d) ao biocombustível, ao petróleo e à hidrelétrica.    
e) ao petróleo, à hidrelétrica e ao carvão.    
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04. (Ebmsp 2018)  A Primeira Guerra Mundial veio demonstrar que o petróleo era imprescindível e estratégico 
para todas as nações que buscavam o progresso. As empresas europeias intensificaram as pesquisas em 
todo o Oriente Médio. Elas comprovaram que 70% das reservas mundiais de petróleo estavam no Oriente 
Médio e provocaram uma reviravolta na exploração do produto. Um tempo depois, países como Iraque, Irã 
e Arábia Saudita ganharam alto poder no jogo da produção petrolífera. E foi nesse contexto de domínio das 
reservas que aconteceram as três grandes crises do petróleo, em 1973, em 1979 e em 1991. Na primeira, 
os árabes reduziram, drasticamente, a produção dos seus poços; na segunda, houve uma violenta alta dos 
preços internacionais do petróleo e, na terceira, explodiu a Guerra do Golfo.  

 

Disponível em: <http://vtremmel.blogs.sapo.pt/378.html>. Acesso em: ago. 2017. Adaptado.  
 

A repercussão dessas crises no âmbito do mercado e da política internacionais revelou   
a) a intensa coesão dos países membros do bloco da OPEP em torno da fixação do volume da produção e 

dos preços internacionais dos barris de petróleo.     
b) a perda da influência dos EUA no mercado petrolífero internacional, maior importador mundial do 

petróleo vindo da Europa e da América Latina.     
c) a necessidade de encontrar fontes alternativas de energia, como forma de enfrentar a crise e superar a 

dependência da indústria ocidental da produção petrolífera do Oriente Médio.     
d) o crescimento da influência do petróleo brasileiro no mercado internacional, beneficiado pela 

descoberta das reservas do pré-sal no litoral do nordeste do país.     
e) a substituição do uso da energia petrolífera pela energia nuclear em países antes produtores de 

petróleo como o Japão, a Grécia e a Itália.     
 
05. (Mackenzie 2017)  O aproveitamento do potencial hidrelétrico no Brasil tem sido tema de grande debate 

quanto aos seus aspectos positivos e negativos. De acordo com o Gerente da Empresa de Planejamento 
Energético (EPE) Maurício Tolmasquim: 
 
“O único país do mundo que tem esse imenso potencial hídrico na floresta é o Brasil. Temos que pensar 
soluções para o nosso caso, que é muito específico. Temos esse potencial em um bioma bastante sensível, 
do ponto de vista da biodiversidade, temos que criar soluções adequadas para essa questão. Existem dois 
extremos – de um lado, uma visão totalmente conservacionista, de querer deixar tudo como está e não 
mexer em nada. Do outro, uma visão ultra desenvolvimentista, vamos aproveitar todos os recursos, com o 
impacto que for. Estamos buscando o que está no meio dessas duas linhas.” Fonte: Amazônia S.A., 
25/09/2016. 
 
Com base no contexto apresentado, analise as afirmativas e assinale a alternativa que contenha somente 
as corretas. 
I. A condição “única” citada no texto refere-se ao elevado uso de hidroeletricidade em países 

desenvolvidos, como França, Reino Unido e Alemanha, onde esse tipo de energia corresponde a mais 
70%  de suas matrizes energéticas. 

II. No caso brasileiro, tem ganhado força a proposta de construção de hidrelétricas na Amazônia do tipo 
“plataformas”. Este tipo de projeto prevê a construção de usinas com trabalhadores que não se fixam 
nas suas imediações, sem a formação de cidades. A operação da usina seria feita de modo semelhante 
ao que se verifica em plataformas petrolíferas no mar. 

III. As críticas comumente feitas à construção de hidrelétricas na Amazônia se fundamentam nos aspectos 
ambientais e sociais, como a inundação de florestas e deslocamentos de comunidades de povos 
ribeirinhos e ou indígenas. Essas críticas ganham força quando se constata que, atualmente, a 
hidroeletricidade é ambientalmente mais impactante e muito mais cara do que fontes alternativas 
como a energia eólica, a solar e a biomassa.  

a) I    
b) II    
c) III    
d) I e II    
e) II e III    

 
06. (Espcex (Aman) 2020)  O mundo moderno é um voraz consumidor de energia. Atender a essa demanda, 

pressionada cada vez mais pelas economias emergentes, bem como observar as exigências de um mercado 
balizado pelo paradigma da eficiência, são desafios incontornáveis. 
 
Sobre as características e a participação das diversas fontes de energia, considere as seguintes 
afirmativas: 
I. O drástico aumento do preço do petróleo causado pelas crises internacionais de 1973 e 1979/1980 

teve um duplo efeito: viabilizou sua extração em locais de difícil acesso (Sibéria, Alasca e plataformas 
continentais) e estimulou a pesquisa de fontes alternativas. 

II. Impulsionado pelas políticas de redução das emissões de CO2 adotadas pela China, o gás natural já é, 
desde 2010, a segunda fonte de energia mais utilizada no mundo. 
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III. Fontes de energia como o etanol e o biodiesel despontam atualmente como excelentes alternativas, 
pois apresentam os seguintes benefícios: poluem menos que os combustíveis fósseis, geram vários 
empregos no campo e dinamizam a economia por conta do seu efeito multiplicador. 

IV. Isenta de impactos ambientais, a energia eólica vem conquistando cada vez mais espaço na matriz 
energética de países como China, EUA, Alemanha, Espanha e Índia. 

V. Países como França, Ucrânia, Japão e Coreia do Sul continuam a ter nas usinas nucleares uma 
importante fonte energia, mesmo com problemas relacionados à destinação dos seus rejeitos, à 
pressão da opinião pública e aos altos custos de construção e manutenção. 

 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas, dentre as listadas acima.  
a) I, II e III    
b) I, III e V    
c) I, IV e V    
d) II, III e IV    
e) II, IV e V    

  
07. (Unicamp 2020)  Matriz energética é o conjunto de fontes de energia disponíveis. Os gráficos a seguir 

representam a matriz energética no mundo e no Brasil, mostrando as fontes de energia renováveis e não 
renováveis. 

 

 
 

Considerando seus conhecimentos sobre meio ambiente e as informações fornecidas, assinale a alternativa 
correta.  
a) A matriz energética brasileira utiliza menor porcentagem de energia renovável que a mundial, com o 

uso predominante de combustíveis fósseis.    
b) Gás natural, biomassa, energia hidráulica, energia solar, eólica e geotérmica são as fontes renováveis 

de energia utilizadas na matriz mundial.    
c) A matriz energética brasileira é mais dependente de fontes renováveis de energia do que a matriz 

mundial, como alternativa ao uso de combustíveis fósseis.    
d) Os biocombustíveis derivados da cana-de-açúcar e do gás natural são as principais fontes renováveis 

nas matrizes brasileira e mundial, respectivamente.    
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08. (Unioeste 2019)  O atual modelo urbano-industrial predominante no Brasil demanda um consumo de 
energia viabilizado por uma produção organizada a partir de frentes como a eletricidade, o petróleo e a 
biomassa. 
 
Considerando o enunciado acima, analise as seguintes alternativas: 
I. Em nosso país, a produção de eletricidade desenvolveu-se essencialmente pela implantação de uma 

rede de hidrelétricas, que foi favorecida pelo potencial natural de vários rios brasileiros. Esses contam 
com grande volume de água advindo de elevada pluviosidade, típica de climas equatoriais e tropicais, 
que ocorrem na maior parte do território, associado à predominância de relevos planálticos. 

II. Durante o período marcado pelo modelo agroexportador e uma população essencialmente agrária, o 
consumo energético nacional era baseado na queima do carvão mineral, graças às abundantes 
reservas desse tipo de combustível fóssil, distribuídas por todo o território brasileiro. 

III. Atualmente, a bacia amazônica é considerada a principal fronteira energética do País, haja vista a 
construção de grandes e polêmicas hidrelétricas nos rios dessa região, como é o caso das usinas 
hidrelétricas de Belo Monte, Jirau e Santo Antônio. 

IV. Os combustíveis derivados do petróleo representam um papel estratégico, na medida em que o 
transporte rodoviário é o principal meio de circulação de mercadorias e pessoas pelo País, além de 
viabilizar o funcionamento de muitas termelétricas distribuídas pelo território brasileiro. 

V. O tipo mais difundido de combustível originário da produção de biomassa é o álcool etílico (etanol), 
proveniente de materiais orgânicos como o excremento de animais, restos de alimentos e bagaço da 
cana, dentre outros. 

 
Sobre as afirmações anteriores, assinale a alternativa que apresente os itens CORRETOS.  
a) Estão corretas as alternativas I, II e IV.     
b) Estão corretas as alternativas II, IV e V.    
c) Estão corretas as alternativas III e V.     
d) Estão corretas as alternativas I, II, IV e V.     
e) Estão corretas as alternativas I, III e IV.     


