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Lista 02 – Gabarito 

 
01. A energia geotérmica é altamente dependente da localização geográfica. Seu aproveitamento numa 

escala maior somente é possível (com viabilidade econômica e operacional) em áreas com atividade 
magmática significativa, ou seja, nas bordas de placas tectônicas. 

 
02. A energia eólica não emite poluição atmosférica significativa após a implantação dos parques eólicos. 

Outro ponto de vantagem é a alta viabilidade econômica da fonte eólica em determinadas áreas 
sendo mais competitiva que as fontes fósseis (em períodos de estabilidade econômica que não é 
verificada atualmente) 

 
03. Impactos ambientais: o alagamento de extensas superfícies pelas represas extermina a 

biodiversidade local ( fauna e flora), libera gás metano por meio da decomposição da biomassa 
submersa além de alterar a reprodução dos peixes. 
Impactos sociais: deslocamento da população ribeirinha das áreas inundadas. Terras indígenas são 
afetadas sem que os mesmos sejam devidamente recompensados. 

 
04. A energia fotovoltaica, apesar de enorme evolução nos últimos anos, ainda é menos competitiva que 

outras fontes. A utilização em larga escala demanda grandes áreas para a instalação dos painéis o 
que, em alguns países, encarece ainda mais a produção de energia. 

 
05. A energia maremotriz é  absolutamente dependente de sua localização geográfica o que significa 

dizer que áreas interioranas não tem a possibilidade de exploração dessa fonte. 
 
06. A URSS não conseguiu competir com a indústria ocidental ( notadamente a dos EUA) em virtude da 

sua baixa produtividade e elevada burocratização. Os elevados gastos militares com o 
desenvolvimento e manutenção do exército e do seu arsenal (nuclear inclusive) agravado com a 
invasão soviética no Afeganistão contribuíram para o colapso econômico da ex URSS. 

 
07. A Rússia precisou fazer um profundo e radical processo de abertura econômica por meio da 

privatização empresas estatais. Implementou ainda um regime de maior transparência a fim de 
consolidar a substituição de um modelo centralizado e ditatorial por outro mais aberto. 

 
08. Disputa por recursos hídricos; 

Questões religiosas; 
Disputas territoriais; 
Localização geográfica e 
Grandes reservas de petróleo. 

 
09. O Sionismo foi o movimento de retorno dos Judeus à terra prometida (no caso para o Oriente 

Médio). Esse retorno deu início às pressões para a formação de um Estado Judeu na região assim 
como despertou a insatisfação da população árabe que habitava o local. 

 
10. O conflito de 1948 demonstra uma forte insatisfação dos países árabes com a criação do Estado de 

Israel. Esse conflito serviu para demonstrar a supremacia militar israelense. 
 


