
A impressão deste material não é obrigatória. 

ASSUNTO: Exercícios 3ª série–  GEOGRAFIA – PROF. Mike 

 
Lista 01 

 
01. (Unicamp – SP) O Brasil, a Rússia, o Canadá e os Estados Unidos são países que tem um grande potencial 

hidrelétrico, o que facilita a obtenção de energia elétrica. A obtenção de energia através da hidreletricidade é uma 
alternativa de abastecimento energética menos comprometedora para o meio ambiente. Mesmo assim, ocorrem 
impactos socioambientais, principalmente quando se opta por grandes barragens. 
a) Quais são os problemas socioambientais resultantes da instalação de grandes barragens? 
b) Por que essa fonte energética é menos comprometedora para o meio ambiente? 
c) Que aspectos explicam o grande potencial hidrelétrico dos países mencionados? 

 
02. Atualmente, o petróleo representa 63% de toda a energia primária consumida. A escalada do petróleo na liderança 

dos energéticos deste século foi impulsionada pela disseminação do motor a combustão interna, que mudou o 
padrão tecnológico da industrialização no século XX. Essa nova posição assumida pelo petróleo na matriz de 
consumo mundial fez crescer na mesma proporção a componente política dos negócios a ele relacionados. Os 
choques de 1973 e 1979 e a guerra Coalisão x Iraque de 2003 foram demonstrações claras do conteúdo 
estratégico que o petróleo adquiriu. 
 

Observando a tabela: 

 
 
a) indique as três principais regiões de reservas mundiais de petróleo; 
b) faça a relação entre a distribuição das reservas e do consumo. 

 
03. O aumento do consumo energético no mundo vem causando problemas socioespaciais expressivos que afetam a 

qualidade de vida em diversos países. A charge selecionada trata de importantes questões da geopolítica 
internacional que merecem crescente atenção para que problemas estruturais não sejam ampliados, notadamente 
nos “Países do Sul”. 
a) Interprete a charge à luz da importância do projeto mostrado para os “Países do Norte”. 
b) Identifique e explique o problema estrutural da agricultura dos “Países do Sul” ao qual a charge se refere. 

 
04. (FUVEST) O biodiesel é um combustível biodegradável, derivado basicamente de diversas fontes vegetais, e que 

pode substituir total ou parcialmente o diesel de petróleo em vários tipos de motores. 
a) Dê exemplo de duas fontes utilizadas na produção do biodiesel. 
b) Explique por que o biodiesel tem sido considerado uma alternativa econômica e ambientalmente viável para 

o Brasil. 
 
05. (FUVEST) Grande parte da produção de petróleo, no Brasil, provém de bacias localizadas na plataforma 

continental (off shore). Todavia, a produção de petróleo, em área terrestre (on shore), tem significativa 
importância econômica. 
a) Identifique duas áreas produtoras de petróleo on shore no Brasil e explique as causas da existência de 

petróleo nessas áreas. 
b) No Brasil, nos últimos anos, a exportação de petróleo tem superado, em volume, a importação. Apesar disso, 

persiste um déficit comercial relativo a esse produto. Explique o porquê desse déficit. 
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06. (UFRJ) 

 
 

A energia eólica tem aumentado sua participação entre as alternativas não-poluentes de geração energética. Uma 
das zonas preferenciais para o aproveitamento da energia eólica são as áreas costeiras. 
 

Explique a razão do elevado potencial de geração de energia eólica na interface oceano-continente. Por que alguns 
países utilizam regiões oceânicas de baixa profundidade para instalar novos aerogeradores? 

 
07. (UNICAMP) As discussões sobre a instalação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte iniciaram-se no começo da 

década de 1970, definindo os primeiros diagnósticos sobre o inventário hidrelétrico da bacia hidrográfica na qual 
a usina será instalada. Em fevereiro de 2010, foi concedida a licença ambiental para a construção da usina, 
considerada a maior usina hidrelétrica inteiramente brasileira. 
a) Em qual bacia hidrográfica será construída a Usina Hidrelétrica de Belo Monte, e em qual unidade federativa 

será localizada? 
b) Aponte um impacto ambiental e um impacto sócio-econômico decorrentes da instalação e do funcionamento 

de uma usina hidrelétrica de grande porte no bioma em que será instalada a usina de Belo Monte. 
 
08. (Ufg 2008) Leia o fragmento a seguir. 

 

Em janeiro de 1941, a sorte da Europa e do mundo parecia selada. Só um cego e um surdo voluntário podia 
duvidar do destino reservado aos judeus numa Europa alemã. 

 

LEVI, Primo. "A tabela periódica". Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. p. 55. [Adaptado]. 
 

O texto acima se reporta a um acontecimento decisivo ligado à Segunda Guerra Mundial (1939-1945).  
Com base nessas informações, responda qual era o destino a que o autor se refere no texto e explique o princípio 
que legitimava esse destino. 

 
09. (Puc-rio 2007)  "Uma sombra desceu sobre o cenário até há pouco iluminado pelas vitórias aliadas. Ninguém sabe 

o que a Rússia Soviética e sua organização internacional comunista pretende fazer no futuro imediato, ou quais 
são os limites, se é que os há, para as suas tendências expansionistas. De Stettin no Báltico, a Trieste, no 
Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Quaisquer conclusões que possam ser tiradas destes 
fatos, esta não é certamente a Europa libertada que lutamos para construir. Também não é uma que contenha 
os ingredientes de uma paz permanente." 
 
Winston Churchill, ex-chanceler britânico, em seu discurso em Missouri, EUA, em 5 de março de 1946, teceu 
considerações sobre o contexto internacional da época caracterizando o início das novas tensões e de uma nova 
época, posteriormente denominada de Guerra Fria. 
a) Cite três acontecimentos que expressam o contexto de Guerra Fria, entre 1947 e 1962. 
b) Apresente duas características da Guerra Fria. 

 
10. (Ufc 2007)  Em 2004, a União Europeia incorporou vários países do Leste Europeu que no passado fizeram parte 

da União Soviética ou estiveram sob a sua esfera de influência. Levando em conta essa afirmação, bem como 
seus conhecimentos, responda às questões propostas. 
a) Qual o nome do modelo de sociedade implantado na União Soviética? 
b) Qual era a referência teórico-ideológica desse modelo? 
c) A partir de que momento histórico o modelo de estado soviético foi implantado na Europa? Como se deu essa 

implantação? 
d) Apresente três das principais características desse modelo e cite dois países da Europa que o adotaram. 
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Questão Desafio 
 
Os campos de petróleo da Rússia estão localizados no Vale do Volga, no sul dos Urais e, acima de tudo, na Sibéria, 

particularmente perto do oceano Ártico. Os grandes depósitos ao redor do mar Cáspio são agora dependentes de 
Estados que se tornaram independentes com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (Azerbaijão, 
Cazaquistão). Como o segundo maior produtor mundial de petróleo e o primeiro produtor de gás natural, a Rússia 
tem apostado grande parte de seu desenvolvimento econômico e sua influência geopolítica na exploração e 
administração dessas fabulosas riquezas naturais em seu território ou nos países do mar Cáspio e da Ásia Central. 
Nesse sentido, a Rússia tem um complexo setor voltado ao transporte do petróleo do mar Cáspio para a Europa.  

 

Y. Lacoste. Geopolítica: a longa história do presente. Madrid: Editorial Sínteses, 2008. p. 161 (com adaptações). 
 
Tendo o texto antecedente como referência inicial, julgue (C ou E) os itens a seguir, a respeito do papel geopolítico 
da Rússia no mundo atual. 
01. A política russa de exportação de petróleo e gás natural é um fator geopolítico de poder no cenário mundial e o 

país compartilha da política norte-americana e da Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo 
— do qual é membro participante —, contrária ao acordo do clima de Paris. 

02. A Sibéria, porção asiática do território russo, é rica em recursos minerais, com destaques para petróleo, gás 
natural, carvão mineral e minério de ferro, e sua localização geográfica em relação à China e ao Japão, grandes 
consumidores de minérios, é estratégica para a economia russa. 

03. As gigantescas reservas de petróleo e gás natural em poder da Rússia sustentam a economia desse país, bem 
como a expansão de sua influência geopolítica para outras regiões do mundo, como o Oriente Médio e a Europa. 

04. A anexação da península da Criméia, no mar Negro, é fator de conflito entre Rússia, Ucrânia e demais países do 
Cáucaso. O conflito entre os países provocou o êxodo da população da Criméia, em grande parte ucraniana e 
muçulmana, para outros países, como Geórgia, Armênia e Cazaquistão, de maioria muçulmana e forte sentimento 
contra a Rússia. 

 


