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Resoluções 
 

01. D 
FALSO – Os EUA não abandonaram o uso do petróleo. 
VERDADEIRO – Embora tenha grande eficiência energética, a energia nuclear pode resultar em graves 
acidentes. 
VERDADEIRO – Embora não haja emissão de gases poluentes, a energia eólica apresenta aspectos 
negativos. 
VERDADEIRO – Os combustíveis fósseis ainda ocupam considerável participação na matriz energética 
mundial.   

 

02. C 
Com a crise econômica e a crise ambiental decorrentes da dependência em relação aos combustíveis 
fósseis como o petróleo e o carvão mineral, diversos países estão investindo na inovação tecnológica 
buscando formas alternativas e renováveis de energia. Um dos exemplos foi o crescimento da energia 
eólica em vários países desenvolvidos e emergentes como EUA, Espanha, Alemanha, China e Brasil.   

 

03. A 
A alternativa correta é [A] porque o biocombustível (etanol e biodiesel) representou um avanço na matriz 
energética nacional, ao passo que, o petróleo e o carvão são representativos para Estados Unidos e China 
em razão respectivamente, do lobby das grandes petrolíferas e das grandes reservas naturais desses 
países. As alternativas incorretas são: [B] e [C], porque a hidrelétrica corresponde 11,6% da matriz 
brasileira; [D], porque energia hidrelétrica é renovável o que não corresponde à indicação de fonte não 
renovável na matriz chinesa; [E], porque petróleo é não renovável, o que não corresponde à indicação de 
fonte renovável na matriz brasileira.   

 

04. C 
O petróleo é a fonte de energia dominante desde o século XX, assim apresenta grande importância 
geopolítica e econômica. As crises do petróleo podem ser motivadas por conflitos geopolíticos ou questões 
econômicas. Com as crises de 1973, 1979 e 1990, a alta dos preços do petróleo estimulou vários países a 
investir em alternativas para reduzir a dependência em relação a importação de combustíveis fósseis. No 
caso do Brasil, o exemplo foi o investimento em hidrelétricas e etanol. A crise também pode ser motivada 
por baixa nos preços, como aconteceu a partir de 2008, abalando a economia de países exportadores como 
Venezuela e Rússia.   

 

05. B 
[I] Incorreto. Na França, Reino Unido e Alemanha, a participação das hidrelétricas na matriz de energia é 
baixa, predominam usinas nucleares, termelétricas que usam carvão, derivados de petróleo e gás natural, 
além do crescimento da energia eólica e solar. 
[III] Incorreto. No caso brasileiro, a energia hidrelétrica é mais barata para o consumidor do que fontes 
como a eólica e solar, embora aconteça um processo de redução do preço das novas fontes renováveis 
devido ao crescimento do parque eólico e avanço tecnológico.   

 

06. B 
Os itens incorretos são: [II] (o petróleo é a principal fonte de energia utilizada no mundo, na segunda 
posição está o carvão mineral, principalmente devido sua utilização em termelétricas em países com 
grande economia como China, Índia, Rússia, Estados Unidos e Austrália) e [IV] (a energia eólica não está 
totalmente isenta de impactos ambientais, visto que os aerogeradores ocupam grandes superfícies e 
ocorrem impactos negativos para a fauna, principalmente de aves).   

 

07. C 
A alternativa [C] é correta porque enquanto o principal conjunto de combustíveis fósseis – carvão, petróleo 
e gás natural – correspondem a mais de 3 4  da matriz mundial, no Brasil representa um pouco mais da 
metade de toda a matriz. As alternativas incorretas são: [A], porque no caso brasileiro, a matriz utiliza 
menor porcentagem de energia não renovável; [B], porque gás natural não é renovável; [D], porque 
derivados de gás natural não são renováveis.   

 

08. E 
Estão corretos os itens [II] (no período agroexportador entre o século XIX e início do século XX, o Brasil 
teve um desenvolvimento modesto no setor de energia, destacam-se a biomassa como a lenha, 
termelétricas pontuais e hidrelétricas de pequeno porte, o país não contava com reservas relevantes de 
carvão mineral) e [V] (o etanol de cana-de-açúcar é um biocombustível muito utilizado no Brasil, sendo 
produzido em usinas principalmente no Centro-Sul do país, não se utiliza excrementos de animais e restos 
de alimentos em sua produção). 


