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FRENTE A 
 
Resolução 
 
11. O gás natural oferece menos riscos à natureza do que outros combustíveis fósseis, como o petróleo e o 

carvão mineral. Com relação à vantagem sobre a geração de energia a partir da água, pode ser destacado: 
- facilidade de transporte; 
- implementação de usinas, sem a necessidade de dependência do recurso hídrico e do relevo, 
- substituição do carvão e petróleo nas usinas termoelétricas, 
- custo reduzido da implementação das usinas, comparado com as hidroelétricas,  
- outros. 

 
12. A afirmação de Monteiro Lobato baseia-se nas seguintes características comuns ao Estado de Minas Gerais 

em relação ao Brasil e à Bolívia em relação à América do Sul: apresentar um território mediterrâneo (sem 
saída para o mar); ser uma economia importante, mas não central; ter na base de sua economia os 
recursos naturais, entre outros. 

 
13. A partir do 5º parágrafo do texto, podemos afirmar que, em relação ao meio de transporte, na atualidade o 

gás natural não é transportado por ferrovia, e sim por transporte ductoviário (gasoduto) e, em relação ao 
recurso natural, temos um combustível fóssil, porém, não é o petróleo, mas o gás natural. 

 
14. De 1954 a 2006 (1º semestre), temos um aumento contínuo da produção, partindo da dependência para a 

auto-suficiência do ponto de vista da relação produção-consumo. Dentre as causas podemos destacar: o 
intenso investimento do Estado no setor petrolífero em tecnologia e infra-estrutura e a descoberta de 
importantes jazidas localizadas na plataforma continental brasileira. 

 
15. Entre as principais consequências, temos: a intensa dependência em relação ao fornecimento de gás 

natural, cujas reservas estão concentradas nas regiões do Oriente Médio e do Cáucaso, na Rússia; e a 
grande instabilidade em relação à produção, à oferta e ao preço, pois as principais reservas encontram-se 
em áreas de intensa instabilidade geopolítica. 

 
16. A importância está relacionada à diminuição da dependência em relação ao petróleo e à diversificação e 

complementação da matriz energética do país. 
A concentração ocorre em áreas do Centro-Sul do país, que se destacam pelo desenvolvimento econômico, 
pela concentração do mercado consumidor e pela melhor infra-estrutura de transporte e distribuição. 

 
17.  

a) Manutenção do petróleo como principal fonte de energia e dependência do abastecimento externo, 
principalmente dos países do Oriente Médio e da América Latina. Essa dependência leva o governo 
americano a realizar políticas de alianças ou pressão militar. 

b) O Brasil diversificou suas fontes de energia e buscou soluções domésticas, tais como: investimentos no 
Proálcool; aumento da produção interna de petróleo e gás natural; incentivos à produção de biodiesel; 
aumento da capacidade geradora das usinas hidrelétricas. 

 
18.  

a) Fontes de energia renováveis (biomassa, hidráulica, elétrica, solar, entre outras) e não renováveis 
(combustíveis fósseis e minerais radioativos). 

b) Devido, principalmente, à possibilidade de esgotamento das principais fontes de energia atualmente 
utilizadas, além do elevado índice de poluição das mesmas. Entre os exemplos de fontes alternativas 
de energia temos a biomassa e a energia solar. 

 
19. Fontes renováveis: 

Sol (energia solar), vento (energia eólica), água (energia hidrelétrica), mar (energia térmica), madeira 
(combustível vegetal) e dejetos vegetais e animais. 
Fontes não renováveis: 
Carvão, linhita, petróleo, xisto betuminoso, gás natural e urânio. 

 
20. – Fontes de energia alternativa renovável: sol (energia solar); marés (marémotriz); a biomassa e os 

biodigestores; eólica; o calor proveniente do centro da Terra (energia geotérmica). 
– Fontes de energia convencional não-renovável: carvão mineral, petróleo, xisto betuminoso. 
As fontes de energias alternativas renováveis são menos poluidoras em relação às convencionais não-
renováveis e não apresentam problemas de esgotamento. 


