
 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS – GEOGRAFIA – CLÉBER 
1º ANO – FRENTE A 

 
01. (UNICAMP SP/2017)     

 
(Fonte: http://cours-examens.org/images/An_2015_1/Etudes_superieures/Agronomie/ 

Geologie/Laval/40_3_3_2.pdf. Acessado em 13/07/2016.) 
 

a) Conforme o esboço acima, explique como se dá o processo de formação do carvão mineral e indique 
qual dos tipos listados acima possui o menor porcentual de carbono e qual possui o maior porcentual 
de carbono.  

b) Apresente pelo menos duas formas de uso do carvão mineral.  
 
02. (FUVEST SP/2016/2ªFase) Considere a matriz energética mundial. 
 

 
 

a) Identifique, com base no quadro acima, uma fonte de energia que é considerada a maior responsável 
tanto pelo efeito estufa quanto pela formação da chuva ácida. Justifique sua resposta. 

b) Identifique a principal fonte de energia usada nas usinas hidrelétricas, no Brasil, e explique uma 
vantagem quanto ao uso desse recurso natural. 

c) Identifique, com base no quadro acima, as fontes de energia usadas nas usinas termelétricas, no 
Brasil, e explique uma desvantagem de ordem econômica que elas apresentam. 

 
03. (PUC RJ/2014/Janeiro)   

América Latina reforça liderança mundial em energias renováveis 
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Com 30% da produção de energias renováveis, em 2011, a América Latina se encontra, ainda hoje, na 
vanguarda do setor no mundo. Para lideranças políticas latino-americanas, o tema é muito importante, 
porque se vive em um mundo com recursos limitados, sobretudo em hidrocarbonetos. Assim, quanto mais 
rápida for realizada a mudança total à utilização de energia renovável, melhor para todos. 

Disponível em: <http://noticias.ambientebrasil.com.br>. Acesso em: 24 jul. 2013. Adaptado. 
a) Defina o que são energias renováveis e como elas justificam o chamado ‘desenvolvimento sustentável’ 

na América Latina. 
b) Indique e explique uma vantagem e uma desvantagem do uso das energias renováveis. 

 
04. (UEG GO/2012/Julho) A estrutura energética de qualquer país é um dos elementos mais decisivos da 

economia e da geopolítica, sendo portanto um setor estratégico. Por isso, a obtenção de energia, em suas 
diversas formas, vem sendo cada vez mais pesquisada. Tendo em vista a afirmação, indique três fontes de 
energia alternativa e, em seguida, explique como elas são obtidas. 

 
05. (UFJF MG/2012/2ªFase) A economia mundial é fortemente dependente de fontes de energia não 

renováveis. 
a) Cerca de 80% de toda a energia do planeta vem das reservas de: 
b) A exploração e o uso de fontes não renováveis provocam grandes danos ao meio ambiente. Cite e 

explique um impacto provocado pelo uso de fontes não renováveis de energia. 
c) As fontes renováveis de energia também têm limitações na sua exploração.  
Cite e explique por que uma das fontes alternativas de energia não pode ser utilizada em todos os lugares. 

 
06. (PUC RJ/2011/Janeiro)     

Usina termoelétrica 

 
 

Barragem de uma usina hidroelétrica 

 
 

Fonte: google.imagens.com 
A produção de energia é um dos setores econômicos mais controvertidos nos dias atuais, quando as 
questões de ordem ambiental tomam à dianteira nos projetos de desenvolvimento de sociedades diversas. 
a) Avalie as formas de produção energética apresentadas nas imagens, a partir da concepção de 

“produção de energias limpas”. 
b) Identifique UMA vantagem econômica da produção de energia termoelétrica sobre a hidroelétrica e 

UMA limitação física da produção hidroelétrica em relação à termoelétrica. 
 
07. (UNIFESP SP/2010) Observe a tabela. 

Emissões de CO2, por fonte de energia, Emissões per capita, 
e sobre o total mundial, em países selecionados. 

 
Informe sobre desarrollo humano 2007-2008, PNUD, 2007.) 
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a) Compare a participação do carvão nas fontes de energia da Alemanha, Reino Unido e China em 1990 e 
2005. 

b) Analise o total de emissões de CO2 per capita dos Estados Unidos, Canadá e Brasil e a participação de 
cada um no total de emissões mundiais, em 2004. 

 
08. (UFC CE/2010/2ªFase) No processo de internacionalização da economia, a energia tornou-se um fator 

cada vez mais importante nas intervenções imperialistas e nas relações geopolíticas entre as nações. Com 
relação à principal fonte de energia na economia mundo, responda o que se pede a seguir. 
a) Nomeie dois países que: 

a.I. consomem mais energia que produzem: ___________________ e ___________________ . 
a.II. produzem mais energia que consomem: __________________ e ___________________ . 

b) Apresente uma consequência positiva e uma negativa decorrentes da chamada crise do petróleo 
(década de 1970) no mercado brasileiro: 
b.I. Positiva:  
b.II. Negativa: 

c) Para cada país latino-americano abaixo listado, apresente o tipo de energia mais explorada no 
contexto de suas relações com o Brasil. 
c.I. Paraguai:  
c.II. Venezuela: 

d) Sobre a rede de integração energética na América Latina, cite o nome de dois países que estão ligados 
por gasodutos. 

e) Com relação à reserva de potencial energético, cite uma fonte de energia presente no Ceará cuja 
utilização, em larga escala, acarretaria uma energia: 
e.I. geograficamente limitada, mas limpa e renovável: 
e.I. economicamente eficaz, mas perigosa: 

 
09. (UFRJ/2008) Ao longo da história, a ampliação da capacidade produtiva das sociedades teve como 

contrapartida o aumento do consumo e a contínua incorporação de novas fontes de energia. 
Balanço energético mundial (%) 

2001 

 
a) Apresente uma vantagem do uso do petróleo e uma vantagem do uso do gás natural como fontes de 

energia. 
b) Apresente dois impactos negativos associados à produção de energia hidrelétrica. 

 
10. (UNICAMP SP/2007) Leia o trecho a seguir, observe o gráfi co abaixo e responda às questões. 

Desde o início dos anos 1980, que ainda sentiam os efeitos das duas crises energéticas da década anterior, 
o petróleo e o gás natural não ocupavam um lugar de tanto destaque na cena política global. 

(Adaptado de Márcio Senne de Moraes, Petróleo e gás voltam a ganhar força na diplomacia. 
 Folha de S. Paulo, 05/02/ 2006, Caderno Mundo.) 

 

 
Fonte: adaptado de www.crisisenergetica.org 
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a) Considere e explique a situação do Oriente Médio, da América do Norte e da América Latina, de acordo 
com o gráfico, no que se refere à reserva, produção e consumo de petróleo. 

b) Analise duas situações recentes nas quais se possa falar em uma geopolítica do petróleo ou no uso do 
petróleo como arma diplomática por parte de um Estado-Nação. 

c) Quais são as razões do crescente interesse pelo uso do gás natural e quais são os principais motivos 
dos conflitos internacionais em torno do gás? 

 
GABARITO:   
 
01.  

a) O carvão mineral é um combustível fóssil formado pela deposição de sedimentos sobre antigas áreas 
florestais em ambientes lacustres, as quais sofreram decomposição pela ação da pressão e da 
temperatura ao longo da era geológica paleozoica, no período carbonífero. O carvão apresenta mais 
pureza quanto maior o teor de carbono. Dos tipos listados, o antracito é o que apresenta maior 
porcentual de carbono e a turfa, o menor porcentual. 

b) Há diversas formas de uso, do carvão mineral, sendo as principais a produção de energia elétrica nas 
termoelétricas e o aquecimento de fornos de siderúrgicas. 

 
02.  

a) Os combustíveis fósseis são os maiores responsáveis pelo efeito estufa e pela formação da chuva 
ácida, com destaque especial para o carvão mineral que contribui com elevada emissão de enxofre e 
dióxido e carbono.  Isso acontece porque, em que pese o esforço para substituir os combustíveis 
fósseis como fontes de energia, eles ainda hoje mantêm maior destaque na matriz energética mundial. 

b) As usinas hidrelétricas brasileiras são movidas pela força das águas fluviais (energia hidráulica), que 
correspondem a uma fonte energética renovável e não poluente (limpa). 

c) As usinas termelétricas brasileiras utilizam, especialmente, o gás natural, o petróleo e derivados e o 
carvão mineral (combustíveis fósseis). Trata-se de fontes energéticas que não atendem à demanda 
interna e, por isso, precisam ser importadas. Como o valor delas está atrelado ao dólar, isso encarece 
a geração de eletricidade no país. Quando as termelétricas são acionadas, prejudicam-se todos os 
setores da economia e a sociedade, que consomem essa energia. 

 
03.  

a) Energia Renovável é aquela originária de fontes naturais que possuem a capacidade de regeneração 
(renovação), ou seja, não se esgotam. Se não se esgotam, estão totalmente de acordo com as 
perspectivas do desenvolvimento sustentável, já que para os seus defensores, esse modelo de 
desenvolvimento significa obter crescimento econômico necessário, garantindo a preservação do meio 
ambiente e o desenvolvimento social para as gerações futuras. Em relação à América latina, os 
gargalos de desenvolvimento social existentes podem ser resolvidos, em parte, com o uso desse tipo 
de energia, pois seus impactos ambientais são menores e há abundância de suas fontes promotoras na 
região, o que reduz custos de implementação e manutenção das fontes. 

b) Dentre as vantagens das Energias Renováveis, destacam-se: 1) podem ser consideradas 
inesgotáveis à escala humana comparando-as aos combustíveis fósseis; 2) seu impacto ambiental é 
menor do que o provocado pelas fontes de energia com origem nos combustíveis fósseis (carvão, 
petróleo e gás), uma vez que não produzem dióxido de carbono ou outros gases com “efeito de 
estufa”; 3) oferecem menos riscos totais do que os oferecidos pela energia nuclear; 4) permitem a 
criação de novos postos de emprego (investimentos em zonas desfavorecidas); 5) reduzem a 
dependência energética da sociedade em relação aos combustíveis fósseis; 6) conferem autonomia 
energética a um país, uma vez que a sua utilização não depende da importação; 7) conduzem à 
investigação em novas tecnologias que permitam melhor eficiência energética. 
Dentre as desvantagens das Energias Renováveis, destacam-se: 1) os custos elevados de 
investimento e infraestruturas apropriadas; 2) impactos visuais negativos no meio ambiente; 3) 
poluição auditiva e mudanças nos ecossistemas; 4) em relação à Biomassa: o método de combustão 
da geração dessa energia não é limpo; 5) em relação à Hidroeletricidade: causa erosão de solos, 
inundações, secas regionais, mudanças do microclima, destruição de fontes históricas e culturais, 
transformações ecossistêmicas; 6) em relação à Solar: os custos iniciais são muito elevados; 7) em 
relação à Marítima: dependência da localização e custos muito elevados de manutenção; 8) em relação 
à Eólica: o custo inicial das turbinas é muito elevado e há poluição sonora, visual e transformações nos 
ecossistemas litorâneos; 9) em relação à Geotérmica: só é vantajosa se atender as necessidades 
humanas em grandes escalas; pois em pequena escala é ineficiente; o uso de anti-gelificantes em 
áreas frias gera gases CFC e outros que são poluidores da atmosfera; o custo inicial é elevado. 

 
04. O candidato poderá apresentar exemplos como os seguintes:  

1. EÓLICA – Obtida por meio das forças do vento, sobretudo nas regiões litorâneas ou em localidades com 
presença de ventos constantes.  
2. SOLAR – Obtida em regiões com predomínio de insolação (radiação solar), como, por exemplo, o 
Nordeste e o Centro-Oeste brasileiros, por meio de placas solares.  
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3. BIOMASSA – Obtida a partir de vários tipos de vegetação como a cana-de-açúcar, o eucalipto, a 
mamona, o girassol, a soja etc.  
4. GEOTÉRMICA – Obtida a partir da energia liberada pelo interior da Terra, na forma de calor (vapor de 
água), pelos vulcões e gêiseres.  

 
05.  

a) Combustíveis fósseis ou petróleo e carvão. 
b) Poluição atmosférica, contaminação dos recursos hídricos, intensificação do efeito estufa, doenças, etc. 
c) Solar, eólica, marés, geotérmica, hidráulica, biomassa, etc – que o estudante relacione a oferta e a 

demanda, as condições de exploração, tecnologias disponíveis, transmissão, investimentos 
necessários, custos, para explicar a não possibilidade de utilização em todos os lugares. 

 
06.  

a) Considerando-se que a concepção dominante de Energia limpa é aquela cujas fontes geradoras 
são renováveis e não poluentes (correntes de vento, raios solares, circulação de água fluvial, força 
das marés, entre outras), a energia termoelétrica não é um tipo limpo, já que usa fontes não-
renováveis e poluentes como carvão e derivados de petróleo; já a produção hidroelétrica, apesar de 
causar grande impacto ambiental (solos agrícolas, cidades ribeirinhas, cadeias alimentares diversas...) 
pode ser considerada uma energia limpa, já que a água é um recurso renovável (para alguns em 
quantidade e não em qualidade), e a produção energética produzida pela usina não afeta o seu 
possível esgotamento e/ou poluição. 

b) Das vantagens econômicas possíveis da produção termoelétrica sobre a hidroelétrica, 
podem ser destacadas: 
1. os custos de construção de barragens hidroelétricas são muito mais elevados do que a construção 

das usinas termoelétricas; 
2. a variação dos materiais não-renováveis utilizados na produção energética, o que possibilita ao 

investidor desse tipo de usina escolher os recursos mais baratos para a geração de energia. 
Das limitações físicas possíveis da produção hidroelétrica em relação à termoeletricidade, 
deve-se destacar a barreira climática imposta à construção de barragens, já que estas só poderão ser 
construídas em regiões onde o rigor climático não afete a regularidade dos fluxos de águas fluviais que 
abastecem a usina geradora de energia; já as usinas termoelétricas podem ser construídas em 
qualquer região independentemente da presença ou não dos recursos fósseis necessários para a 
geração de energia. 

 
07.  

a) A tabela mostra que na Alemanha e no Reino Unido a participação do carvão na matriz energética 
diminuiu no período 1990-2005. Já na China essa participação é muito maior que nos outros dois 
países e sofreu um pequeno aumento no período. 

b) As emissões per capita de CO2 dos Estados Unidos são as mais elevadas do mundo (em torno de 
20t por habitante por ano) já que o país é bastante industrializado e urbanizado, com uso intenso de 
transportes movidos por motores que queimam combustíveis fósseis; grande número de termoelétricas 
movidas a carvão; imensos pátios industriais com fornos e chaminés; e milhões de moradias e edifícios 
comerciais que são aquecidos por meio de máquinas que queimam derivados de petróleo. No caso do 
Canadá, embora sua participação nas emissões totais seja pequena, as emissões per capita são 
elevadas, porque a população é pequena. Já as emissões per capita do Brasil são 10 vezes menores 
que as desses dois países, o que reflete o maior uso de fontes de energia limpa. Quanto à 
participação no total de emissões mundiais, os Estados Unidos situam-se na primeira posição 
mundial (20,9% do total de emissões), devido a sua colocação como a maior potência industrial do 
mundo, que pouco uso faz de fontes de energia limpa. O Canadá (2,2% das emissões mundiais) e o 
Brasil (1,1% das emissões) estão em patamares muito abaixo disso, devido às suas menores 
produções industriais e menores frotas de veículos automotores. Além disso, esses dois países fazem 
maior uso de fontes de energia limpa, em especial de hidroeletricidade. 

 
08.  

Comentário:  
a) Os fluxos internacionais de energia são extremamente complexos – nem sempre os maiores 

produtores são também os maiores consumidores. Entre os países que consomem mais energia do que 
o que produzem, podemos citar os Estados Unidos, o Japão, a Coréia e a Alemanha. Por outro 
lado, dos países que produzem mais energia do que o que consomem, podemos citar a Arábia 
Saudita, a Noruega, a Rússia, o Irã e a Venezuela.  

b) No Brasil a crise do petróleo impulsionou pesquisas para se produzir um combustível que ajudasse o 
país a conseguir autonomia energética. Entre as consequências positivas, podemos citar o uso da 
biomassa proveniente da cana-de-açúcar e os incentivos fiscais às indústrias 
automobilísticas. Como combustível para automóveis, o álcool tem a vantagem de ser uma fonte 
renovável e menos poluidora que a gasolina, além de ter possibilitado, no caso brasileiro, o 
desenvolvimento de uma tecnologia inteiramente nacional de produção de motores. Entre as 
consequências negativas, podemos citar o elevado custo de produção, já que são necessárias 
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extensas áreas de plantio para produzir uma quantidade pequena de álcool; o desgaste do solo 
decorrente da prática de queimadas e do fato de a cana-de-açúcar se tratar de uma monocultura; e 
ainda a formação de um exército de trabalhadores – os bóias-frias, com atividades 
temporárias mal remuneradas, restritas ao período de corte da cana.  

c) No contexto das relações entre o Brasil e o Paraguai, a fonte de energia mais explorada é a hidráulica 
através da represa hidrelétrica de Itaipu. Já no caso da relação entre o Brasil e a Venezuela, este país, 
por ser uma opção governamental de fortalecimento latino-americano e por ser um dos grandes 
detentores de combustíveis fósseis do mundo, tem contribuído significativamente com a exportação de 
energia petrolífera para o Brasil. 

d) Entre os países que estão ligados por gasodutos via rede de integração energética na América Latina, 
podemos relacionar três importantes países: Argentina, Brasil e Bolívia.  

e) No caso de potenciais energéticos presentes no Ceará cuja utilização acarretaria uma energia 
geograficamente limitada, mas limpa e renovável, podemos citar o uso dos ventos e das marés 
(presentes no litoral) na produção de energia eólica e na produção de energia das marés. Já no 
caso de potencial energético cuja utilização acarretaria uma energia economicamente eficaz, mas 
perigosa, podemos citar a reserva de urânio existente no município de Santa Quitéria, considerada 
uma das maiores do Brasil, porém não explorada atualmente. O urânio é um mineral importantíssimo 
na produção da energia nuclear.  

 
09.  

a) Entre as vantagens do uso do petróleo temos: trata-se de uma fonte de energia com maior poder 
calorífico que o carvão; apresenta-se sob a forma líquida, o que facilita sua extração e transporte; 
possui aplicações diversificadas (combustível para veículos, aquecimento e produção de eletricidade); 
gera subprodutos que são cada vez mais aproveitados pela petroquímica. Entre as vantagens do uso 
do gás natural temos: dispensa armazenamento em sua forma original; apresenta alta produtividade; 
é o combustível fóssil que menos prejudica a natureza, pela facilidade de se controlar a sua combustão  

b) Entre os impactos negativos associados à produção da energia hidrelétrica estão: o deslocamento e a 
perda dos gêneros de vida das populações situadas nas áreas alagáveis; a inundação de áreas 
agricultáveis e de florestas; as mudanças na dinâmica hidrológica dos canais fluviais; a diminuição da 
biodiversidade fluvial; a perda de patrimônio histórico e cultural devido à formação de grandes 
reservatórios; a deterioração da qualidade da água pela grande produção e decomposição de matéria 
orgânica; o aumento de problemas sanitários associados à proliferação de parasitas em áreas 
contíguas aos reservatórios; a emissão de gases do efeito estufa pela decomposição da matéria 
orgânica nos reservatórios. 

 
10.  

a) O Oriente Médio e a América do Norte apresentam uma relação praticamente inversa entre 
reserva/produção e consumo. O Oriente Médio possui grandes reservas e produção e baixo consumo, 
enquanto a América do Norte apresenta baixa reserva, uma produção relativa e o maior consumo 
mundial. Já a América Latina apresenta um relativo equilíbrio entre reservas, produção e o consumo, 
um pouco menor, possibilitando um pequeno crescimento. 

b) Pode-se citar o caso do Irã, que ameaça retaliar, cortando as exportações de petróleo em resposta a 
sanções da ONU contra seu programa nuclear. A Venezuela, que usa o petróleo para ganhar 
visibilidade e propor uma integração latino-americana. O Iraque, invadido pelos EUA em 2003. 

c) O gás apresenta como vantagens: é menos poluente, há grandes reservas e é um produto mais barato 
que o petróleo. Esse recurso energético leva a conflitos devido a disputas internacionais por seu 
controle e exploração, na implantação e controle dos dutos que cortam áreas de conflitos, nas zonas 
com jazidas inexploradas (caso do Ártico), nas nacionalizações, com rompimento de contratos 
previamente firmados (caso da Bolívia em 2006). 

 
 
 


