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Semana 31 - Atividades 

 
01. A Energia solar não provoca danos ambientais, podendo ser considerada uma fonte de energia limpa. 

 

A afirmativa acima está: 
a) Incorreta, pois toda a produção de energia elétrica pelos raios de sol emite poluentes na atmosfera. 
b) Correta, pois não há queima de combustíveis e nem ocupação de grandes áreas para a utilização 

dessa fonte de energia. 
c) Incorreta, pois muitos animais morrem em função da insolação causada por essas usinas, gerando 

danos ambientais relacionados com a quebra da cadeia alimentar. 
d) Correta, pois a energia gerada pelo sol não ocasiona transformações imediatas na atmosfera, que 

seriam sentidas apenas a longo prazo. 
e) Incorreta, pois a proliferação de energia solar agravaria o problema do efeito estufa.  

 
02. A energia solar, apesar de amplamente vantajosa no sentido ambiental e em seu nível de 

produtividade, não é amplamente utilizada no Brasil e na maior parte do mundo, em função de suas 
desvantagens, entre as quais, podemos assinalar: 
a) o baixo índice de radiação solar em países tropicais, a exemplo do território brasileiro. 
b) a baixa capacidade de aquecimento do sol mesmo nos períodos de maior insolação. 
c) a elevada instabilidade dos geradores solares no atual nível de tecnologia. 
d) os painéis solares são caros e o seu rendimento é baixo. 
e) as usinas de energia solar necessitam de grandes áreas, destruindo florestas e áreas agricultáveis.  

 
03. Vem se tornando crescente, em todo o mundo, o aproveitamento energético da radiação solar, cujo 

destino principal é para duas formas de energia, que são: 
a) a elétrica e a mecânica 
b) a elétrica e a automotiva 
c) a elétrica e a térmica 
d) a mecânica e a eólica 
e) a mecânica e a automotiva 

 
04. O Brasil, embora apresente condições naturais favoráveis, não utiliza amplamente (ao menos por 

enquanto) a energia solar em sua matriz energética. Um dos fatores que justificam essa realidade 
encontra-se em algumas de suas desvantagens, como: 
a) a ausência de zonas de elevada radiação solar no território brasileiro. 
b) a ineficiência tecnológica das usinas solares em todo o mundo. 
c) o alto custo dos investimentos e a baixa capacidade de armazenamento. 
d) a preferência dos consumidores para a matriz hidrelétrica. 
e) a ausência de equipamentos disponíveis. 

 
05.  A Apple formalizará uma parceria com a empresa First Solar para construir uma usina de energia 

solar de US$ 850 milhões, afirmou Tim Cook, presidente-executivo da empresa […]. A planta será 
construída em Monterey County, na Califórnia (EUA). Segundo a Apple, a construção vai gerar energia 
para abastecer 60 mil casas. A fabricante do iPhone já produz energia solar na Carolina do Norte e em 
Nevada. 

 

G1, 11 mar. 2015. Apple construirá usina de energia solar ao custo de US$ 850 milhões. Disponível em: <http://g1.globo.com>. 
Acesso em: 23 mar 2015. Adaptado. 

 
O uso da energia solar vem se elevando em todo o mundo. Entre as suas principais vantagens, 
podemos assinalar corretamente: 
a) grande eficiência energética 
b) baixo preço das tecnologias empregadas 
c) pouca necessidade de manutenção 
d) grande procura internacional por essa matriz 
e) reduzida demanda por minérios na fabricação dos materiais 
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06. A geração de eletricidade a partir da luz do sol pode ser obtida de forma direta ou indireta, cujas 
tecnologias são, respectivamente, 
a) aparelhos radioativos e sensores isotérmicos 
b) células fotovoltaicas e aquecimento de líquidos em tubulações 
c) coletores solares e aquecimento da água 
d) geradores térmicos e correntes de ar quente 
e) sensores de calor e leitura de raios infravermelhos 

 
07. Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior 

de um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio, que 
é fonte de água para consumo, irrigação das lavouras de subsistência e pesca. Na região, que possui 
pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer 
apenas o município apresentado. Qual forma de obtenção de energia, entre as apresentadas, é a mais 
indicada para ser implantada nesse município de modo a causar o menor impacto ambiental? 
a) Termoelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração. 
b) Eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia. 
c) Nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não afetaria a população. 
d) Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. 
e) Hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente para abastecer a usina construída. 

 


