
 

 

Tarefa 8 professor Cléber 
 

FRENTE A 
 
11. (UFPR/2007) A construção do gasoduto Brasil–Bolívia, inaugurado em 1999, consumiu U$ 2 bilhões de 

investimentos e foi muito importante para o setor energético brasileiro, pois gerou um considerável 
aumento na oferta de gás natural no país. O gasoduto foi projetado para transportar – a partir de 2007, 
quando deve ser atingida sua capacidade máxima – 30 milhões de metros cúbicos de gás, correspondentes 
à metade das necessidades nacionais. 

(Adaptado de MORAES, P. R. Geografia do Brasil. 2ª. ed. São Paulo: Harbra, 2003, p. 510.) 
 

Com base nos dados fornecidos acima e nos conhecimentos sobre fontes de energia, analise a vantagem 
do uso do gás natural do ponto de vista do meio ambiente e a vantagem específica dessa fonte de energia 
em relação à matriz energética brasileira. 

 
12. (UNESP SP/2007/Humanidades - Verão) Explique, geograficamente, a afirmação de Monteiro Lobato: 

“A Bolívia é uma espécie de Estado de Minas da América do Sul”, destacando a implicação econômica desta 
realidade. 

 
13. (UNESP SP/2007/Humanidades - Verão) Monteiro Lobato destacou a importância dos meios de 

transporte para solucionar a questão do escoamento de um importante recurso natural boliviano.  
Observe o esquema, onde estão representados dois tipos de transporte. 

 
(Atlas geográfico escolar. Rio de Janeiro. IBGE, 2002. Adaptado.) 

 
Considerando a situação atual, comente se as soluções relatadas por Monteiro Lobato foram confirmadas, 
tanto no que se refere ao tipo de transporte como em relação ao recurso natural. 

 
14. (UNESP SP/2007/Humanidades - Verão) O texto de Monteiro Lobato descreve um acordo através do 

qual o Brasil investiria recursos para “a realização de estudos e trabalhos de petróleo” na Bolívia. Quinze 
anos depois, em 1954, a Petrobrás iniciou suas atividades de prospecção em território brasileiro. Observe o 
esquema. 

BRASIL – PRODUÇÃO DE PETRÓLEO ENTRE 1954 E 2006. 

 
Descreva a evolução da produção de petróleo no Brasil, destacando as duas causas que a impulsionaram. 

 
15. (UNESP SP/2007/Humanidades - Verão) Recentemente, o mundo assistiu a uma crise entre os 

governos do Brasil e da Bolívia em torno do gás natural, recurso energético considerado um dos substitutos 
mais viáveis ao petróleo. Entretanto, esta crise é uma tendência mundial, uma vez que 66% da produção 
de gás natural concentram-se em apenas cinco países: Rússia (27,8%), Irã (15,6%), Catar (15,1%), 
Arábia Saudita (3,9%) e Emirados Árabes (3,5%). 
Observe o gráfico. 
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CONSUMO DE GÁS NATURAL NO MUNDO 

 
(Energy Information Administration, 2005.) 

 
Considerando as previsões de aumento de consumo mundial de gás natural, que conseqüências poderão 
advir nos próximos vinte anos, em termos geopolíticos? 

 
16. (UNESP SP/2007/Humanidades - Verão) As reservas brasileiras de gás natural somam 297 bilhões de m³. 

Observe os gráficos, que representam a origem do volume de gás natural utilizado no Brasil e o destino 
desta produção em 2005. 

Origem do gás natural consumido no Brasil 

 
Consumo do gás natural no Brasil 

 
(Abegás e ANP, 2005.) 

 
Qual é a importância da importação de gás natural para o Brasil e por que o consumo está concentrado em 
poucas regiões? 

 
17. (UFRJ/2006)      

Deu no New York Times! 
05 de agosto de 2005 

Precisamos de uma nova estratégia energética.(...) À época da crise do petróleo de 1973, o Brasil 
importava quase 80% de sua demanda de petróleo.  Após três décadas, essa dependência diminuiu 
bastante. Hoje a metade dos novos carros vendidos no Brasil rodam com qualquer combinação de gasolina 
e álcool.(...) Nos Estados Unidos, o máximo de economia conseguido pelos automóveis de Detroit foi 10,6 
km por litro de gasolina em 1986 e desde então essa média só vem piorando.(...) Nós preferimos importar 
petróleo da Arábia Saudita, mas não álcool do Brasil.  
 
Essas frases foram extraídas de um artigo de jornal de grande circulação nos Estados Unidos. Nele, o 
jornalista faz duras críticas à estratégia norte-americana em relação à sua política energética. Ao mesmo 
tempo, enaltece as soluções adotadas pelo Brasil. 
a) Qual tem sido a estratégia norte-americana para enfrentar a crise energética mundial? 
b) Quais as alternativas seguidas pelo Brasil para enfrentar essa questão? 

 



Exercícios Complementares 
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18. (UNESP SP/2005/Humanidades - Inverno) A energia é imprescindível ao homem e às suas atividades 
econômicas. Existem dois tipos de fontes energéticas primárias. 
a) Quais são esses dois tipos? Exemplifique- os. 
b) Por que a busca de fontes alternativas de energia está sendo estimulada? Cite dois exemplos. 

 
19. (EFEI SP/2000) Os recursos energéticos têm ocupado um papel destacado na geografia econômica atual. 

O intenso processo de industrialização do mundo contemporâneo trouxe consigo a preocupação de 
aumentar e diversificar as fontes energéticas e simultaneamente cuidar dos problemas ambientais.  
É fundamental observar a existência de fontes que se reproduzem regularmente (renováveis) e as que 
podem apresentar esgotamento de reservas (não renováveis). Portanto cite dois exemplos de energia de 
fontes renováveis e dois exemplos de energia de fontes não renováveis.  

 
20. (UFC CE/2000/2ªFase) Cite duas fontes de energia alternativa renovável e duas fontes de energia 

convencional não renovável. Explique as vantagens do uso da energia alternativa renovável com relação ao 
uso da energia convencional não-renovável. 


