
 

 

Tarefa 16 professor Cléber 
 
01.  

 
(Maria E. R. Simielli. Geoatlas, 2013. Adaptado.) 

 
Considerando a distribuição dos recursos energéticos brasileiros, as áreas indicadas por 1 e 2 
correspondem, respectivamente, 
a) à energia eólica e às hidrelétricas. 
b) ao biocombustível e à energia eólica. 
c) ao biocombustível e às bacias petrolíferas. 
d) às hidrelétricas e à energia solar. 
e) à energia eólica e à energia solar. 

 
02. Observe a foto e leia: 
 

 
 

"A energia eólica é produzida pela ação do vento que movimenta hélices. A energia gerada pode ser 
utilizada diretamente para bombear água ou mover moinhos, ou ainda para gerar energia elétrica." 

 

(W. Teixeira et ali (org.) Decifrando a Terra. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009. p. 489) Parque Eólico Complexo Delta, 
Parnaíba – PIFonte: http://www.capitalteresina.com.br/, acesso em: 02/11/2015 

 

Sobre essa fonte de energia  
a) mesmo como fonte alternativa cujos recursos são renováveis, ela gera impactos ambientais negativos, 

como desmatamento e interferência nos regimes de ventos, por conta do porte muito grande dos 
parques de hélices. 

b) esse tipo de energia é aproveitado em várias partes do mundo que apresentam incidência constante de 
ventos, inclusive no Brasil, que dispõe de várias usinas em operação, principalmente na região 
Nordeste. 

c) não há viabilidade econômica para geração de energia elétrica por esse meio, pois as tecnologias são 
ineficientes para o desenvolvimento de rotores e geradores, por essa razão vários países estão 
abandonando essa fonte. 

d) o Brasil não possui um bom potencial para o aproveitamento dessa fonte, que exige que suas hélices 
sejam instaladas em áreas com ventos mais ou menos constantes, situação natural que não é 
encontrada no nosso território. 

e) no Brasil as principais usinas produtoras de energia eólica, estão localizadas na região Centro-Oeste, 
devido à incidência constante de ventos nessa região do país. 
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03. “Provavelmente, o século XXI não terá uma única fonte de energia predominante como ocorreu no século 
XIX com o carvão e no século XX com o petróleo. Deverão coexistir várias fontes de energia, 
principalmente as renováveis e pouco poluidoras, e aquelas de origem biológicas deverão conhecer maior 
expansão nas próximas décadas.” 

 (José William Vezentini, 2000) 
 

Considerando o que diz o texto, indique a alternativa que relaciona somente exemplos de fontes de energia 
pouco poluidoras: 
a) Energia nuclear, carvão mineral e água; 
b) Termoelétrica, geotérmica e petróleo; 
c) Hidrelétrica, gás natural e hulha; 
d) Energia solar, diversidade biológica e vapor; 
e) Biomassa, energia solar e energia eólica. 


