
 

 

Professor Cléber – 3ª Série e Extensivo  
Geografia 

 
FONTES DE ENERGIA 

 
 TIPOS E CARACTERÍSTICAS 
 SITUAÇÃO DO BRASIL 
 
01. (G1 - col. naval 2020)  Desde a Revolução Industrial, a geração de energia possibilita imenso 

desenvolvimento tecnológico, social e econômico, diferenciando e valorizando os lugares na medida em que 
proporciona distintos usos aos territórios. Mas, além de desenvolvimento, a geração de energia pode 
causar muitos danos ambientais. 

Silva, Edilson Adão Cândido da. Geografia em rede. 1. ed. São Paulo: FTD, 2014, pg. 160. 
 

O crescimento da oferta e do consumo energético no Brasil possibilitou conforto à boa parte da sua 
população, no entanto, também acabou gerando alguns problemas de cunho ambiental. Nesse sentido, 
assinale a opção correta.  
a) O petróleo, fonte de energia primária, renovável e a mais consumida no país, tem no Estado do Rio de 

Janeiro a sua maior produção. A utilização crescente desse recurso energético tem contribuído para 
agravar o fenômeno das Ilhas de calor em vários centros urbanos.    

b) O gás natural é considerado uma fonte energética primária e não renovável, cujo consumo vem sendo 
estimulado no país. Ao contrário do petróleo, aquela fonte energética é considerada mais limpa, pois 
sendo mais leve que o ar dissipa-se mais facilmente na atmosfera.    

c) O carvão mineral é considerado uma rocha sedimentar de origem fóssil, fonte energética renovável e 
altamente poluidor. A maior parte de sua produção ocorre no Estado do Pará, na Serra dos Carajás, 
sendo a sua utilização um das maiores responsáveis pela formação do chamado efeito estufa.    

d) A hidroeletricidade é uma fonte energética muito utilizada no Brasil, dadas as particularidades físicas 
dc nosso território. Atualmente, essa matriz energética vem se destacando, uma vez que, além de ser 
considerada uma fonte limpa, não acarreta problemas socioambientais.    

e) O uso da biomassa, fonte de energia renovável e que não causa poluição e desequilíbrio ambiental, 
vem crescendo no país. No entanto, o seu elevado custo ainda é um forte empecilho à sua produção, 
fato que a torna viável apenas em grandes centros urbanos, como nas Regiões Metropolitanas da 
Região Sudeste.    

 
02. (Espcex (Aman) 2020)  O mundo moderno é um voraz consumidor de energia. Atender a essa demanda, 

pressionada cada vez mais pelas economias emergentes, bem como observar as exigências de um mercado 
balizado pelo paradigma da eficiência, são desafios incontornáveis. 

 
Sobre as características e a participação das diversas fontes de energia, considere as seguintes 
afirmativas: 
I. O drástico aumento do preço do petróleo causado pelas crises internacionais de 1973 e 1979/1980 

teve um duplo efeito: viabilizou sua extração em locais de difícil acesso (Sibéria, Alasca e plataformas 
continentais) e estimulou a pesquisa de fontes alternativas. 

II. Impulsionado pelas políticas de redução das emissões de CO2 adotadas pela China, o gás natural já é, 
desde 2010, a segunda fonte de energia mais utilizada no mundo. 

III. Fontes de energia como o etanol e o biodiesel despontam atualmente como excelentes alternativas, 
pois apresentam os seguintes benefícios: poluem menos que os combustíveis fósseis, geram vários 
empregos no campo e dinamizam a economia por conta do seu efeito multiplicador. 

IV. Isenta de impactos ambientais, a energia eólica vem conquistando cada vez mais espaço na matriz 
energética de países como China, EUA, Alemanha, Espanha e Índia. 

V. Países como França, Ucrânia, Japão e Coreia do Sul continuam a ter nas usinas nucleares uma 
importante fonte energia, mesmo com problemas relacionados à destinação dos seus rejeitos, à 
pressão da opinião pública e aos altos custos de construção e manutenção. 

 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas, dentre as listadas acima.  
a) I, II e III    
b) I, III e V    
c) I, IV e V    
d) II, III e IV    
e) II, IV e V    
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03. (Ufsc 2020)  A busca por uma matriz energética diversificada constitui estratégia de planejamento adotada 
por várias nações para evitar desabastecimento ou diminuir os impactos das crises econômicas [...]. A 
busca pela maior eficiência energética e pela mitigação das mudanças climáticas globais, provocadas pela 
intensificação do efeito estufa, tem levado os países a investir em fontes menos poluentes de energia. 

MOREIRA, J. C.; SENE, E. Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. 3. ed. São Paulo: Scipione, 2016. p. 53. 
 
a) Conceitue “matriz energética” e “matriz de energia elétrica” e informe, para cada conceito, qual é o 

tipo de fonte de energia (renovável ou não renovável) predominante no Brasil. 
b) Considerando a matriz energética brasileira, qual é o combustível fóssil mais utilizado para gerar 

eletricidade no país? 
c) Identifique a bacia hidrográfica de maior potencial e a bacia hidrográfica de maior geração de energia 

no Brasil. 
c1) Bacia de maior potencial: 
c2) Bacia de maior geração: 

d) Quais são as duas regiões geográficas brasileiras, com base na definição do IBGE, que possuem a 
maior concentração de parques eólicos geradores de energia? 

 
04. (Uefs 2017)  O tema energético está estritamente relacionado com o meio ambiente, visto que toda 

energia produzida no mundo é resultado da exploração e transformação dos recursos naturais. 
 

Sobre a relação entre energia e meio ambiente, marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas. 
(   ) A produção de etanol no Brasil, para uso como combustível no setor de transportes, tem diminuído a 

poluição atmosférica e aumentado a concentração fundiária. 
(   ) As principais barreiras à opção pela produção de energia nuclear estão relacionadas à segurança e à 

disposição dos dejetos. 
(   ) O carvão mineral apresenta um aproveitamento energético expressivo, em razão das insignificantes 

consequências ambientais que sua exploração e utilização acarretam. 
(   ) A energia hidrelétrica, embora seja uma fonte renovável que não emite poluentes, não está isenta de 

impactos ambientais. 
(   ) Tendo em vista o impacto ambiental e operacional, nos países desenvolvidos, a energia solar e a eólica 

estão sendo substituídas gradativamente pelas termelétricas. 
 

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é a  
a) F – V – F – F – V     
b) F – V – V – F – V    
c) V – V – F – V – F    
d) V – F – V – V – F    
e) F – F – V – F – V    

 
05. (Unicamp 2020)  O petróleo continua sendo a fonte de energia mais importante do mundo. A posse de 

reservas, o transporte e a capacidade de refino figuram como elementos de soberania nacional e 
estratégicos em um mundo extremamente competitivo. Em relação ao petróleo no Brasil, é correto afirmar:  
a) As descobertas das reservas nacionais ocorreram a partir dos anos 1980 e a Bacia de Campos (RJ) é 

hoje a principal produtora do país.    
b) A extração nacional é cada dia maior, mas a inexistência de oleodutos exige que o transporte seja 

realizado por meio rodoviário.    
c) A maior produção em terra provém do Estado do Rio Grande do Norte e, em mar, do pré-sal situado 

entre os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.    
d) Apesar de possuir grandes reservas, especialmente com as descobertas do pré-sal, não há refino no 

país, por isso os derivados são importados.    
 
06. (Fuvest 2018)  Contemporaneamente, pode-se definir a sociedade mundial como a do petróleo, devido à 

participação desta matéria-prima em inúmeros produtos e atividades humanas. A utilização deste recurso 
natural data de muitos séculos, mas sua exploração e beneficiamento se expandiram somente a partir do 
século XX. 

 
A respeito desse recurso natural, é correto afirmar:  
a) Houve uma forte redução do preço do barril, no início da década de 1970, por conta dos resultados das 

pesquisas envolvendo novos procedimentos de extração e refino.    
b) A estatização, no Brasil, do transporte e do refino de petróleo iniciou-se no final dos anos 1930 sob o 

governo de Juscelino Kubitschek.     
c) O início de seu uso como fonte de energia se deu em 1920, na Inglaterra, com a descoberta de 

reservas pouco profundas.    
d) No final dos anos 1920, sete empresas petrolíferas mundiais constituíram um cartel controlador da 

extração, transporte, refino e distribuição do petróleo.    
e) Os Estados Unidos possuem reservas ilimitadas de petróleo, o que ocasiona independência em relação 

aos países participantes da OPEP.    
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07. (Fuvest 2017)  Em 2015, os Estados Unidos (EUA), país que não é membro da OPEP, tornaram-se o maior 
produtor mundial de petróleo, superando grandes produtores históricos mundiais, de acordo com a 
publicação Statistical Review of World Energy (BP) - 2015. 

 
Sobre essa fonte de energia, é correto afirmar:  
a) A queda da oferta de petróleo, em 2015, pelos países não membros da OPEP é resultado do uso de 

fontes de energia alternativas, como os biocombustíveis, e também da expansão das termelétricas.    
b) O Brasil, país que não é membro da OPEP, destaca-se pela exploração de jazidas de petróleo em 

rochas vulcânicas do embasamento cristalino do pré-sal.    
c) O crescimento da produção de petróleo nos EUA, que levou esse país à condição de maior produtor 

mundial em 2015, deu-se pela exploração das jazidas de óleo de xisto.    
d) A elevação da produção de petróleo em países da OPEP, como Arábia Saudita, Rússia e China, é 

resultado da alta dos preços dessa commodity em 2015.    
e) A exploração das jazidas de óleo de xisto do subsolo oceânico foram fatores para a industrialização de 

países, como México, Japão e EUA.     
 
08. (Fgv 2016)  A ANP, Agência Nacional de Petróleo, responsável pela administração das reservas brasileiras 

de petróleo e gás em regime de monopólio estatal, informa que as jazidas brasileiras estão assim 
distribuídas: 

 

 
 

Sabendo-se que as reservas foram distribuídas em um mapa de formações geológicas, é correto afirmar:  
a) As reservas concentram-se em formações cristalinas típicas da faixa litorânea brasileira, onde se 

depositaram enormes quantidades de plâncton na era Cenozoica.    
b) O petróleo e o gás são compostos obtidos pela decomposição de material orgânico depositado em 

antigos fundos de mar, principalmente na era Mesozoica, encontráveis em depósitos tanto do litoral 
quanto do interior.    

c) As reservas de gás e petróleo só podem ser encontradas na porção interior do território que já foi 
fundo de mar, como é o caso da bacia sedimentar amazônica.    

d) Os depósitos sedimentares que deram origem ao petróleo só aparecem em formações sedimentares 
arqueozoicas de fundo de mar, o que explica sua abundância na extensa costa brasileira.    

e) Depósitos de petróleo são exclusivos e não compartilham o espaço com o gás; por esse motivo, é 
impossível estabelecer uma exploração conjunta desses energéticos.    
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09. (Unicamp 2017)   

 
 

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.  
 
10. (Mackenzie 2017)  Observe o mapa, em seguida, analise as proposições. 
 

 
 

Todas estão corretas, exceto o que se afirma em:  
a) O carvão mineral é uma rocha sedimentar combustível. Não somente o Brasil mas todo o Hemisfério 

Sul é pobre nesse recurso.    
b) A principal área de ocorrência desse mineral no Brasil é a região Sul; sobretudo, na bacia Sedimentar 

do Paraná, formada por terrenos que datam do início da Era Paleozoica.    
c) As jazidas carboníferas encontradas no Brasil, apesar de extensas, não apresentam alto teor calorífico. 

Sendo assim, o tipo mais comum encontrado é o antracito.    
d) O Estado de Santa Catarina abriga as jazidas carboníferas que apresentam melhor qualidade e, 

portanto, maior aproveitamento industrial.    
e) O carvão mineral brasileiro antes de ser utilizado em metalúrgicas e siderúrgicas, deve passar por 

processos de purificação e ainda ser misturado ao mesmo mineral importado.    
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11. (Upe-ssa 2 2016)  Analise o texto a seguir: 
 

Para evitar crise, Brasil precisa diversificar matriz energética 
As termoelétricas são acionadas sempre que o setor hidroelétrico – responsável por 63% da energia 

gerada no país – ameaça não dar conta da demanda de consumo. Segundo especialistas, em curto prazo, 
nenhuma outra fonte de energia renovável será capaz de suprir as atuais necessidades do sistema, mas, 
para os próximos anos, é preciso investir em alternativas.  

Fonte: Revista Carta Capital/ publicado 06/02/2014 
 

Sobre as usinas termoelétricas referidas no texto, analise as afirmativas a seguir: 
1. O seu uso prolongado provoca a emissão de toneladas de gás carbônico na atmosfera. 
2. Atualmente o parque térmico brasileiro possui várias usinas movidas a gás natural, óleo diesel e 

carvão mineral. 
3. A energia térmica é considerada uma matriz limpa, pois o uso do gás natural permite amenizar os 

efeitos poluentes das energias fósseis de outras matrizes energéticas. 
4. As instalações industriais termoelétricas utilizam para a geração de energia a queima de combustíveis 

renováveis e não renováveis. 
 

Está CORRETO o que se afirma em  
a) 1, apenas.    
b) 3 e 4, apenas.    
c) 1 e 2, apenas.    
d) 1, 2 e 4, apenas.    
e) 1, 2, 3 e 4.    

 
12. (Unioeste 2020)  A usina termonuclear é uma instalação industrial construída para gerar eletricidade a 

partir de reações nucleares de elementos radioativos (como o urânio) que produzem muita energia 
térmica. As altas temperaturas obtidas esquentam a água que passa pelo reator e produzem o vapor usado 
para girar turbinas que, por sua vez, resultam em energia elétrica. Sobre esse tipo de usina, analise as 
seguintes afirmações: 
I. O Brasil conta, atualmente, com duas usinas termonucleares em operação – Angra I e Angra II. A 

localização dessas usinas no município de Angra dos Reis levou em consideração a proximidade de 
grandes centros consumidores como as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo. 

II. As usinas termonucleares representam a principal fonte de produção de energia elétrica no Brasil, 
seguidas pelas usinas hidrelétricas. 

III. Entre as polêmicas e críticas que envolvem a geração de energia elétrica a partir desse tipo de usina 
encontra-se a geração de rejeito radioativo ao final do processo, o qual precisa ser devidamente 
armazenado e monitorado por um longo tempo. 

IV. Entre os maiores acidentes envolvendo usinas termonucleares consta a explosão, na década de 1980, 
de um dos reatores da usina localizada próxima à cidade de Chernobyl, na antiga União Soviética. 

 
Sobre os enunciados acima, assinale a alternativa CORRETA.  
a) I e II.    
b) II, III e IV.    
c) Todas estão corretas.    
d) I, III e IV.    
e) Somente a alternativa III está correta.    

 
13. (Fgvrj 2016)  Os principais efeitos adversos associados à produção de energia nuclear têm sido motivo de 

acirrados debates, pois o número de reatores em operação tende a aumentar e, junto com eles, os riscos e 
a possibilidade de desastres ambientais.  

 
Sobre as implicações ambientais do uso de energia nuclear, analise as afirmações a seguir. 
I. A produção de energia a partir de um reator nuclear pode ser considerada “limpa”, uma vez que o 

processo de geração não lança na atmosfera produtos capazes de provocar impactos ambientais.  
II. A destinação dos rejeitos radioativos, que devem ser isolados de maneira segura para não contaminar 

os recursos hídricos, é o principal problema ambiental criado pela geração de energia nuclear. 
III. Os impactos ambientais decorrentes de um acidente em uma usina nuclear não estão restritos à área 

de ocorrência, porque as partículas radioativas podem ser levadas a grande distância pela circulação 
atmosférica. 

 
Está correto o que se afirma em  
a) II, apenas.    
b) II e III, apenas.    
c) I, II e III.    
d) III, apenas.    
e) I, apenas.    
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14. (Enem 2017)   
 

 
 

Comparando os dados das hidrelétricas, uma características territorial positiva de Belo Monte é o(a)  
a) reduzido espaço relativo inundado.    
b) acentuado desnível do relevo local.    
c) elevado índice de urbanização nacional.    
d) presença dos grandes parques industriais.    
e) proximidade de fronteiras internacionais estratégicas.    

 
15. (Unicamp 2017)  A Amazônia vem, neste início de século, despontando como um novo front energético do 

território brasileiro. Envolvendo questões bastante controvertidas, encontramos as grandes hidroelétricas 
de Santo Antônio e Jirau, no Rio Madeira (Rondônia), e Belo Monte, no rio Xingu (Pará). Além dessas 
obras, há ainda projetos de construção de novas grandes hidroelétricas, como a usina de São Luiz do 
Tapajós, no rio Tapajós (Pará). A construção de novas hidroelétricas deve responder pelo aumento do 
consumo de energia elétrica que acompanha os processos de urbanização e industrialização no país. 

 
a) Que região brasileira apresenta o maior potencial hidroelétrico instalado atualmente e por que a 

Amazônia tornou-se um novo front para a construção de grandes hidroelétricas? 
b) Indique qual dos setores, comercial, industrial e residencial, apresenta o maior e o menor consumo de 

energia elétrica no Brasil e cite um exemplo de indústria energointensiva existente na Amazônia.  
 
16. (Uerj 2013)  Cresce geração de energia eólica no Brasil 
 

A capacidade de geração de energia eólica no Brasil aumentou 77,7% em 2009, em relação ao ano 
anterior. Os dados divulgados pelo Conselho Global de Energia Eólica mostram que o Brasil cresceu mais do 
que o dobro da média mundial nesse período: 31%. 

O crescimento brasileiro foi maior, por exemplo, que o dos Estados Unidos (39%), o da Índia (13%) e 
o da Europa (16%), mas menor que o da China, cuja capacidade de geração ampliou-se em 107%. 

De acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica, a capacidade instalada desse tipo de energia 
no Brasil deve crescer ainda mais. Um leilão realizado em 2009 comercializou 1.805 MW que devem ser 
entregues até 2012. 

Adaptado de <portalexame.abril.com.br>, 04/02/2010. 
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Nomeie a macrorregião brasileira com maior potencial eólico. Apresente, também, duas vantagens 
ambientais das usinas eólicas.  

 
17. (Fuvest 2018)  A concentração da energia solar só acontece com a irradiação solar direta. Locais com uma 

disponibilidade de irradiação solar anual acima de 2.000 kWh/m² ano e baixa nebulosidade apresentam 
potencial para a geração heliotérmica (geração de energia elétrica a partir do aproveitamento térmico da 
energia solar). 

 

 
 

Considerando o mapa, responda: 
a) Qual é a região brasileira com maior potencial heliotérmico para absorção de energia solar? Explique o 

potencial heliotérmico da região Amazônica. 
b) Cite duas vantagens da geração heliotérmica de eletricidade e explique uma dessas vantagens em 

comparação com outras fontes de energia utilizadas para esse fim.  
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18. (Uerj 2020)  BIOMASSA, A TERCEIRA FONTE DE ENERGIA MAIS USADA NO BRASIL 
 

Terceira fonte mais utilizada no Brasil, a geração de energia a partir de biomassa vem ganhando cada vez 
mais espaço na matriz energética brasileira, sendo responsável por pouco mais de 9% da eletricidade 
consumida no país. A energia de biomassa é aquela obtida a partir de materiais orgânicos. Sua utilização é 
de fundamental importância no desenvolvimento de vários biocombustíveis, como o biodiesel e o biogás, 
entre outros. 

Adaptado de autossustentavel.com, julho/2017. 
 

Recebendo atenção cada vez maior em diversos países, como Brasil, Alemanha, França e Estados Unidos, a 
produção de energia a partir de biomassa traz vantagens dos pontos de vista ambiental, social e 
estratégico.  
Indique duas vantagens da produção desse tipo de energia.  

 
19. (Unicamp 2018)   

 
 

A figura acima indica a distribuição de usinas sucroenergéticas no Brasil em 2010. Essas usinas provocaram 
aumento da produção de vinhaça, resíduo pastoso e malcheiroso resultante da destilação do caldo de cana-
de-açúcar fermentado. 
Assinale a alternativa correta.  
a) No Centro-Oeste, as usinas estão concentradas em áreas anteriormente ocupadas pelo Cerrado; 

quando a vinhaça atinge os rios, ocorre aumento na quantidade de micro-organismos nocivos aos 
peixes.     

b) O processamento da cana no Sudeste está concentrado no Vale do Paraíba; a vinhaça é rica em 
compostos sulfurados, leva à contaminação ambiental e não serve como fertilizante.     

c) As usinas do Nordeste concentram-se no Agreste; a vinhaça é rica em matéria orgânica e pode ser 
utilizada como adubo para o solo.     

d) Na região Norte há poucas usinas, situadas apenas nas Terras Altas amazônicas; a vinhaça é rica em 
matéria orgânica, mas o processo de destilação elimina seus nutrientes.     
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20. (Enem 2007)   
 As pressões ambientais pela redução na emissão de gás estufa, somadas ao anseio pela diminuição da 
dependência do petróleo, fizeram os olhos do mundo se voltarem para os combustíveis renováveis, 
principalmente para o etanol. Líderes na produção e no consumo de etanol, Brasil e Estados Unidos da 
América (EUA) produziram, juntos, cerca de 35 bilhões de litros do produto em 2006. Os EUA utilizam o 
milho como matéria-prima para a produção desse álcool, ao passo que o Brasil utiliza a cana-de-açúcar. O 
quadro a seguir apresenta alguns índices relativos ao processo de obtenção de álcool nesses dois países. 

 
 Cana Milho 

Produção de 
etanol 8 mil litros/há 3 mil litros/há 

Gasto de energia 
fóssil para 

produzir 1 litro de 
álcool 

1.600 kcal 6.600 kcal 

Balanço 
energético 

positivo: 
gasta-se 1 caloria de 
combustível fóssil para 
a produção de 3,24 
calorias de etanol 

negativo: 
gasta-se 1 caloria de 
combustível fóssil para 
a produção de 0,77 
caloria de etanol 

Custo de 
produção/litro US$ 0,28 US$ 0,45 

Preço de 
venda/litro US$ 0,42 US$ 0,92 

Globo Rural, jun./2007 (com adaptações). 

  
Se comparado com o uso do milho como matéria-prima na obtenção do etanol, o uso da cana-de-açúcar é  
a) mais eficiente, pois a produtividade do canavial é maior que a do milharal, superando-a em mais do 

dobro de litros de álcool produzido por hectare.    
b) mais eficiente, pois gasta-se menos energia fóssil para se produzir 1 litro de álcool a partir do milho do 

que para produzi-lo a partir da cana.    
c) igualmente eficiente, pois, nas duas situações, as diferenças entre o preço de venda do litro do álcool e 

o custo de sua produção se equiparam.    
d) menos eficiente, pois o balanço energético para se produzir o etanol a partir da cana é menor que o 

balanço energético para produzi-lo a partir do milho.    
e) menos eficiente, pois o custo de produção do litro de álcool a partir da cana é menor que o custo de 

produção a partir do milho.    
 


