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Semana 23 – Atividades 

 
01.  Uma usina só poderá produzir energia elétrica se receber uma quantidade de energia de outro 

sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão 
para que a usina possa funcionar. 

Quando a usina funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode 
ser utilizada para a o funcionamento das máquinas. Isso significa dizer que há vazamento da energia 
em outra forma. 

CARVALHO, A. X. Z. Física Térmica. Belo Horizonte: Pax, 2009 (adaptado). 
 

A energia armazenada no combustível é 
a) Energia térmica 
b) Energia cinética 
c) Energia potencial gravitacional 
d) Energia elétrica 
e) Energia potencial química 

 
02. As hidrelétricas são a principal forma de produção de energia elétrica no Brasil. Descreva para que 

serve o reservatório da hidrelétrica e quais energias estão presentes em seu funcionamento. 
 
03. A maior usina hidrelétrica totalmente brasileira e que já se encontra em funcionamento é: 

a) Itaipu 
b) Belo Monte 
c) Tucuruí 
d) Santo Antônio 

 
04. As usinas hidrelétricas, apesar de serem consideradas eficientes, relativamente limpas e baratas, 

correspondem a apenas 15% da produção de eletricidade no mundo. Isso acontece porque nem todos 
os países possuem um potencial hidráulico para a implantação desse tipo de estrutura, além de haver 
interesses econômicos voltados para outras fontes de energia. 
Entre os requisitos básicos para a construção de barragens para usinas hidrelétricas, podemos 
considerar como verdadeiros, EXCETO: 
a) A existência de rios não intermitentes. 
b) Áreas disponíveis para a construção de barragens. 
c) Cursos d’água preferencialmente em regiões planálticas. 
d) Disponibilidade imediata de combustíveis para abastecimento dos geradores e turbinas. 

 
05. “Águas de março definem se falta luz este ano”. Esse foi o título de uma reportagem em jornal de 

circulação nacional, pouco antes do início do racionamento do consumo de energia elétrica, em 2001. 
No Brasil, a relação entre a produção de eletricidade e a utilização de recursos hídricos, estabelecida 
nessa manchete, se justifica porque: 
a) a geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de um dado fluxo de água 

nas barragens. 
b) o sistema de tratamento da água e sua distribuição consomem grande quantidade de energia 

elétrica. 
c) a geração de eletricidade nas usinas termelétricas utiliza grande volume de água para refrigeração. 
d) o consumo de água e de energia elétrica utilizada na indústria compete com o da agricultura. 
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06. A respeito das características da produção de energia por hidrelétricas, é correto afirmar que: 
I. As usinas hidrelétricas são construções que utilizam os fluxos dos rios para gerar energia elétrica. 
II. Há usinas hidrelétricas instaladas apenas nos países tropicais, onde os rios são mais abundantes 

e as condições de produção de energia hidroelétrica são mais favoráveis. 
III. O represamento de água do curso fluvial é pré-requisito para a construção de uma usina 

hidrelétrica. 
IV. As usinas hidrelétricas ainda são uma fonte de energia pouco explorada em todo o mundo. 

Representam um percentual mínimo frente às outras modalidades de produção de energia. 
V. A água acumulada no represamento exerce pressão e, ao passar pelas turbinas, proporciona a 

movimentação do gerador responsável por transformar energia mecânica em elétrica. 
 
Estão incorretas as alternativas: 
a) II e III. 
b) I e V. 
c) III, IV e V. 
d) II e IV 
e) I, III e V. 

 
07. Em um mundo onde é crescente a demanda por energia, as usinas hidrelétricas exercem um papel 

importante, tendo em vista que representam a segunda maior fonte de produção de energia em todo 
o mundo. Alguns países têm priorizado esse tipo de produção em suas matrizes energéticas. 
 
Dos países que abrigam as 10 maiores usinas hidrelétricas do mundo, qual tem maior quantidade de 
usinas entre as gigantes? 
a) Brasil 
b) Canadá 
c) Estados Unidos 
d) Venezuela 
e) China 

 
08. A respeito das três maiores usinas hidrelétricas brasileiras, assinale a alternativa incorreta: 

a) Na cidade de Tucuruí, ao sul de Belém do Pará, está localizada a usina de Tucuruí, no Rio Tocantins. 
b) A usina de Itaipu até 2012 era a maior usina hidrelétrica do mundo. Trata-se de uma hidrelétrica 

binacional, pois é utilizada por Paraguai e Brasil. 
c) A construção da Usina de Belo Monte envolve discussões acerca dos impactos ambientais e suas 

consequências para as populações indígenas e ribeirinhas. 
d) A usina hidrelétrica de Itaipu é responsável por cerca de 80% da produção de energia brasileira. 
e) A usina de Tucuruí passou por reformas que dobraram a sua capacidade, alcançando os 8.370 MW 

atuais. 
 


