
 

 

3º Ano - Geografia - FRENTE A - Cléber - 2020 - Exercícios da Crise do Coronavírus 
 

Questão 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.  
 

Questão 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. 

 
Questão 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. 
 

Questão 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. 
 

Questão 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. 

 
Questão 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. 
 

Questão 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.) 

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. 
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Questão 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: 

 
Questão 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. 
 

Questão 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 

 

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. 
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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? 

 
Questão 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. 
 

Questão 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. 
 

Questão 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. 
 

Questão 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. 
 

Questão 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? 
 

Questão 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? 
 

Questão 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? 
 

Questão 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. 
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Questão 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.  

 
Questão 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. 

 
Questão 21 - (UNESP SP/2015/Humanidades - Inverno)     

Preço do barril de petróleo, em dólares 

 
(Celso Ming. “O petróleo derrete”. http://economia.estadao.com.br) 

 
A partir do gráfico, que mostra a tendência do preço do barril de petróleo no mercado internacional, entre 
julho de 2014 e janeiro de 2015, indique o impacto dessa tendência na exploração do Pré-Sal brasileiro e 
nas economias da Venezuela e da Rússia. 
 

Questão 22 - (UFG GO/2011/Julho)     
Leia o texto a seguir. 

 
A Petrobras confirmou ontem a existência de uma grande jazida de petróleo leve e gás […]. A descoberta 
havia sido informada em janeiro, mas só agora foi concluída a perfuração do poço de Júpiter, interrompida 
para a manutenção da sonda que operava no local por exigência de seguradoras internacionais. O anúncio 
foi feito perto das 18 h, mas a movimentação com opções de ações da empresa foi intensa nos últimos 
dias. Ontem, os papéis preferenciais subiram 3,72%, para R$ 34,49 na Bolsa de Valores de São Paulo 
(Bovespa), que fechou às 17 h, em alta de 0,5%. As ações ordinárias ganharam 2,75%, para R$ 42,12, 
apesar do recuo dos preços do petróleo no exterior. 

Disponível em: <http://www.abin.gov.br/modules/articles/articles.php?id=3239>. 
Acesso em: 26 mai. 2011. [Adaptado]. 

 
Várias mudanças ocasionadas pela dinâmica da sociedade e suas formas de poder possuem implicações 
diretas nas ações desenvolvidas pelos estados nacionais. Apesar de muitos estados terem autonomia, na 
prática, os mercados influentes economicamente exercem poder supraestatal, podendo, inclusive, solapar 
decisões favorecendo os chamados mercados supranacionais. 

 
Considerando a importância dos recursos naturais na geopolítica contemporânea, a soberania nacional e a 
reserva de petróleo na camada de pré-sal no Brasil, 

 
a) explique a importância geopolítica da exploração de petróleo na camada de pré-sal para o Brasil. 
b) indique uma das bacias petrolíferas onde, recentemente, foram descobertas reservas de petróleo na 

camada de pré-sal no território brasileiro. 
 

Questão 23 - (FUVEST SP/2010/2ªFase)     
Grande parte da produção de petróleo, no Brasil, provém de bacias localizadas na plataforma continental 
(off shore). Todavia, a produção de petróleo, em área terrestre (on shore), tem significativa importância 
econômica. 

 
a) Identifique duas áreas produtoras de petróleo on shore no Brasil e explique as causas da existência de 

petróleo nessas áreas. 
b) No Brasil, nos últimos anos, a exportação de petróleo tem superado, em volume, a importação. Apesar 

disso, persiste um deficit comercial relativo a esse produto. Explique o porquê desse deficit. 
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Questão 24 - (UFBA/2009/2ªFase)     
[Em 2007], 45,8% da energia usada pelos brasileiros veio de fontes renováveis, e o restante, de fontes não 
renováveis. 
Temos a matriz mais equilibrada entre as grandes nações e muitas vias para expandir nossa geração, com 
energia hidrelétrica, petróleo e biomassa. 

(BRASIL... 2009, p. 49). 
 

 
 

A partir das informações do texto, da análise da ilustração e dos conhecimentos sobre questões 
energéticas, 
 
• conceitue energia renovável e não-renovável, citando um exemplo de cada tipo; 
• situe, geograficamente, o novo megacampo de petróleo, no Brasil. 
 

Questão 25 - (UNESP SP/2008/Humanidades - Inverno)     
Desde a década de 1960, a Petrobras tem realizado estudos sísmicos para identificar a capacidade de 
produção de petróleo e gás de uma determinada bacia do litoral brasileiro. 
Em 2006, 2007 e 2008, foi noticiada a descoberta de novas jazidas, o que possibilitaria a manutenção da 
auto-suficiência brasileira no abastecimento de petróleo e na consolidação do mercado de gás natural. 

 
(www.riodejaneiro.spaceblog.com.br) 

 
Com base na observação do mapa, indique qual o nome da Bacia recém-descoberta e os estados que fazem 
parte dela. 
 

Questão 26 - (UNICAMP SP/2006)      
“As maiores jazidas de carvão mineral do país situam�se nos estados do Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina. As menores, no Paraná e São Paulo. As reservas brasileiras totalizam 32 bilhões de toneladas de 
carvão in situ. Desse total, o estado do Rio Grande do Sul possui 89,25% e São Paulo 0,02%. Somente a 
Jazida de Candiota, situada no sudoeste do estado do Rio Grande do Sul, possui 38% de todo o carvão 
nacional, distribuído sob a forma de 17 camadas de carvão. A mais importante é a camada Candiota, com 
4,5 metros de espessura, em média, composta por dois bancos de carvão”. 

(http://www.eprm.gov.br/coluna/carvaomineral0.html) 
 

a) Como o carvão mineral se forma? Indique em que tipo de rocha é encontrado; justifique. 
b) Indique os principais problemas ambientais causados pela queima de carvão mineral. 
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Questão 27 - (UFRRJ/2006)      
No século XVIII e em grande parte do século XIX, o carvão foi a base primária de energia da Revolução 
Industrial. A partir das últimas décadas do século XIX, o petróleo foi rapidamente substituindo o carvão, 
especialmente nos países onde a Segunda Revolução Industrial mais se desenvolvia. Assim, emergia a 
longa era dos hidrocarbonetos que atravessou todo o século seguinte. A partir das últimas décadas do 
século XX, a era do petróleo começou a dar sinais expressivos de crise. Na década de 1970, os preços do 
petróleo sofreram dois choques determinando o fim da fase do petróleo barato. A partir da 2a metade dos 
anos 90, os preços voltaram incomodar o desenvolvimento da economia capitalista internacional. 

 

 
“O Final da era do óleo” 

 
Apresente um argumento que explique os altos preços do barril de petróleo no mercado internacional na 
atualidade. 
 

Questão 28 - (UFRRJ/2006)      
Governo investirá R$ 10 milhões em agroenergia “O governo federal investirá R$ 10 milhões na instalação 
de um centro de alta tecnologia voltado à pesquisa e ao desenvolvimento em agroenergia, revelou o 
ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues.  
Com sede em Brasília e ramificações estaduais e regionais, o centro desenvolverá pesquisas em cana-de-
açúcar, mandioca, oleagionosas adicionáveis em biodiesel e demais fontes de energia alternativa, adiantou 
Rodrigues.  
Segundo ele, o Brasil só será líder mundial do setor de agroenergia se fizer investimentos pesados em 
pesquisa e tecnologia. ´Os países ricos vão investir muito dinheiro em pesquisa e nós temos que fazer o 
mesmo para não ficar na rabeira desse processo.” 

27/04/06 - www.biodieselbrasil.com.br 
 

O padrão energético mundial ainda se encontra fortemente atrelado à queima de combustíveis fósseis. Em 
algumas décadas, tais recursos podem se extinguir. Enquanto isso ainda não acontece, por um lado, 
pesquisam-se alternativas energéticas e, por outro, acirra-se o jogo geopolítico internacional pelo controle 
das reservas ainda existentes. 
Indique duas conseqüências político-econômicas e duas conseqüências ambientais da mudança desse 
padrão energético. 
 

Questão 29 - (UFG GO/2005/2ªFase)     
Leia o trecho a seguir: 

 
O petróleo é conhecido desde tempos remotos. A Bíblia já traz referências sobre a existência de lagos de 
asfalto. Nabucodonosor pavimentava estradas com esse produto na Babilônia, enquanto os egípcios o 
utilizavam como impermeabilizante. Por vários séculos o petróleo foi utilizado para iluminação.  

TAIOLI, F. Recursos minerais. In: TEIXEIRA, W. (Org.).  
Decifrando a terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2001. p. 475. 

 
Atualmente, entre as diversas fontes de energia, o petróleo é a mais utilizada no planeta, além de servir 
como matéria-prima para muitos produtos industrializados. Com relação ao petróleo, 
a) explique a origem e o processo natural de sua formação; 
b) apresente e analise dois impactos ambientais negativos decorrentes do seu uso na sociedade 

contemporânea. 
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Questão 30 - (UNIMONTES MG/2004)      
Analise o gráfico. 

 

 
 

JUSTIFIQUE a diferença do percentual de consumo de energia entre a região Norte e a regiãoSudeste. 
 

Questão 31 - (UNIMONTES MG/2004)      
Leia os fragmentos de textos. 

 
PETROBRAS – 50 anos 

 
Texto 01: 
 “Em 1953 estava criada a Petrobras. O governo decide-se pelo monopólio nacional sobre pesquisa, 
prospecção, lavra, refino e transporte do petróleo.” 
Texto 02: 
 “Junho de 1999 vai entrar para a história como a data em que o Brasil abriu suas reservas de petróleo e 
quebrou o monopólio da Petrobras.” 

 
A partir dessas informações, apresente um argumento contrário e um favorável sobre a quebra do 
monopólio do petróleo brasileiro da Petrobras. 
 

Questão 32 - (UNICAMP SP/2000)      
Brasil: consumo de energia primária – 1970 e 1994 

 

 

 
Fonte: Anuário Estatístico do Brasil, 1974 e 1995. 

Considerando os dados acima: 
a) Cite as duas principais alterações ocorridas no consumo de energia primária no Brasil entre 1970 e 

1994. 
b) Cite alguns dos fatores responsáveis pela alteração. 
 

Questão 33 - (UNICAMP SP/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 
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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.  
 

Questão 34 - (UNESP SP/2013/Humanidades - Inverno)     
Em 2004, o Governo Federal lançou o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 
(Proinfa), que tem por objetivo promover a diversificação da matriz energética brasileira, buscando 
alternativas às usinas hidrelétricas com grandes reservatórios e às termonucleares, para aumentar a 
segurança no abastecimento de energia elétrica, além de permitir a valorização das características e 
potencialidades regionais e locais. 

(www.mme.gov.br. Adaptado.) 
 

Indique duas fontes alternativas de energia elétrica que podem ser encontradas no território brasileiro e 
mencione dois benefícios oferecidos pelo uso delas. 
 

Questão 35 - (UNESP SP/2012/Humanidades - Inverno)     
Expectativa de evolução da produção de energia hidrelétrica no Brasil, 2009 – 2019 

 

61,3277,181,042,725,3(%) Variação
(100%) 078 167(24%) 248 39(16%) 708 26(14%) 614 23(46%) 508 77dez/19
(100%) 598 103(10%) 407 10(14%) 759 14 (16%) 550 16(60%) 882 61dez/09

BrasilNorteNordesteSulSudeste/COMW Produção

 
 

(Ministério de Minas e Energia. Plano Decenal de Expansão de Energia, 2010.) Indique as regiões 
brasileiras que sofrerão os maiores aumentos percentuais na capacidade de produção de energia 
hidrelétrica instalada até 2019. 

 
Cite um exemplo de usina hidrelétrica que está em construção no Brasil e aponte duas consequências 
socioambientais resultantes da sua instalação. 
 

Questão 36 - (UERJ/2012)     
O potencial de produção de energia hidrelétrica está relacionado a um grupo de fatores naturais que 
interferem na construção de barragens em bacias hidrográficas. 

 
Observe no mapa abaixo a localização das dez principais bacias hidrográficas brasileiras: 

 

 
http://labgeo.blogspot.com 

 
Considerando as características socioambientais da Bacia I, cite duas consequências negativas ocasionadas 
pela construção de hidrelétricas nessa área. 

 
Indique, ainda, dois fatores que favorecem a geração de energia elétrica nas usinas instaladas na Bacia V. 
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Questão 37 - (UEG GO/2008/Janeiro)     
O Brasil é dotado de uma vasta rede hidrográfica. Muitos de seus rios destacam-se pela extensão, largura, 
profundidade e volume de água escoado, tornando o país detentor de uma das maiores reservas de água 
doce do mundo. Apesar desta realidade, o país já enfrenta problemas no que concerne ao abastecimento 
urbano de água potável (como no caso de São Paulo), além de conflitos no campo pela distribuição de água 
para as atividades da agricultura e pecuária. Com base nestas informações, responda ao que se pede. 
a) Caracterize o potencial das bacias hidrográficas do Paraná e do Amazonas para o abastecimento de 

água potável nos centros urbanos, considerando a atual distribuição geográfica da população sobre o 
território nacional. 

b) Cite e explique dois impactos negativos decorrentes da utilização dos recursos hídricos da Bacia do 
Paraná. 

 

Questão 38 - (UFC CE/2008/2ªFase)     
O Brasil tem, cada vez mais, buscado investir em novas fontes de energia, o que tem exigido da sociedade 
mudanças de hábitos e reflexões sobre maneiras de utilizá-las. Sobre essa problemática, atenda ao que se 
solicita nos itens abaixo. 
a) Nomeie duas das principais fontes de energia do país. 
b) Aponte três áreas onde estão localizadas importantes fontes de energia do país. 
c) Cite dois tipos de energia alternativa em expansão no Brasil. 
d) Cite três exemplos de atitudes e mudanças de hábitos cotidianos que podem contribuir para uma melhor 

maneira de utilizar os recursos energéticos. 
 

Questão 39 - (UFCG PB/2006/Julho)      
Os recursos naturais renováveis aparecem como uma solução alternativa para a produção de energia e com 
vantagens para o meio ambiente. 
Nessa perspectiva, novas pesquisas em espécies vegetais e alguns condicionantes naturais indicam que a 
região Nordeste apresenta grande potencial para a produção desse tipo de energia, possibilitando uma 
ampliação da oferta de empregos e melhoramento de renda na região. 
Considerando a informação acima, responda à questão abaixo. 
Quais as fontes de energia alternativas que podem ser produzidas na Região Nordeste? 
Justifique sua resposta, apresentando as implicações ambientais desse tipo de energia. 
 

Questão 40 - (UNIFAP AP/2005)      
“O Plano 2010 da Eletrobrás prevê a construção de 79 usinas até o ano 2010, a maioria na Amazônia, onde 
estão planejadas usinas para todos os afluentes do rio Amazonas(...). A experiência da implantação de 
usinas hidrelétricas no Brasil tem demonstrado consideráveis conseqüências sócio-ambientais (...). A 
construção de reservatórios como o de Balbina (Amazonas), de Samuel (Rondônia) demonstra que os 
impactos são superiores à produção de energia.  

(BECKER, 1991). 
 

Tendo como base o texto acima e os seus conhecimentos, 
a) cite uma conseqüência social da construção de usinas hidrelétricas na Amazônia. 
b) cite uma conseqüência ambiental da construção de usinas hidrelétricas na Amazônia. 
c) cite e explique uma relação da formação de um pólo energético na Amazônia com as demais regiões 

brasileiras. 
 

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. 
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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.  
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. 
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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 
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  
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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). 

 
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 conseqüências, 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. 
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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. 

 
21. Em relação ao Pré-Sal, os preços do petróleo em queda no mercado internacional não justificam, pelo 

menos momentaneamente, os elevados investimentos de exploração do petróleo em águas profundas – no 
caso, profundidade superior a 6.000 metros. Em suma, o petróleo importado é mais barato que o petróleo 
obtido internamente em águas profundas. No caso das economias da Venezuela – membro da OPEP 
(Organização dos Países Exportadores de Petróleo) – e da Rússia, maior fornecedor de petróleo para a 
União Europeia, a situação é muito mais delicada, pois são economias dependentes do petróleo. O petróleo 
com preço em ascensão – nas últimas décadas – fortaleceu as economias desses países, que puderam 
projetar-se no cenário político-econômico internacional. Com a queda nos preços de seu prin - cipal 
produto de exportação, a tendência é que sofram uma retração em sua influência política e passem a uma 
situação de crise econômica, que alguns já experimen tam, acentuada. 
 

22.  
a) O domínio direto ou indireto sobre áreas produtivas de petróleo é um dos principais elementos 

geopolíticos da contemporaneidade, uma vez que esse é a fonte de energia basal em inúmeras 
atividades. Portanto, quem possui reservas ou domínio sobre elas fica revestido de um poder em nível 
mundial. A exploração do petróleo na camada de pré-sal possibilitará ao Brasil superávit na produção 
de petróleo e dará ao país uma nova função da DIT, alavancando possibilidades da participação 
brasileira em organizações supranacionais, como a OPEP e o Conselho de Segurança da ONU. 
Considerando outro aspecto, o sucesso da exploração de petróleo na camada de pré-sal apontará a 
estatal brasileira como referência mundial na extração do recurso em grandes profundidades e como 
empresa sinônimo de alta tecnologia na atividade. 

b) O candidato deve citar uma das bacias petrolíferas: Santos, Campos ou Espírito Santo. 
 

23.  
a) Dentre as áreas produtoras de petróleo on shore no Brasil, pode-se citar o Recôncavo Baiano (BA), a 

Bacia do Urucu (AM) e a Bacia Potiguar (RN). A ocorrência de petróleo nessas bacias sedimentares 
justifica-se pela submersão de resíduos orgânicos em eras geológicas passadas sob antigos lagos e 
mares, cujos movimentos da crosta terrestre, conhecidos como epirogênese, soergueram parte dessas 
áreas. 

b) O déficit comercial brasileiro decorrente das exportações e importações de petróleo, deve-se ao preço 
do barril comercializado. O tipo de petróleo (pesado) exportado pelo país possui um valor comercial 
inferior ao petróleo (leve) importado. Além disso, contribui para esse déficit comercial a importação de 
produtos derivados do petróleo de alto preço no mercado internacional, como o querosene de aviação. 

 
24.  

• Energia renovável – é toda energia produzida com uso de recursos naturais que se renovam ou podem 
ser renovados. Exemplos: energia solar, eólica, hidráulica, etc. 

• Energia não renovável – gerada por recursos minerais que não se renovam. Exemplos: petróleo e 
carvão mineral. 

• Localização – Está localizada principalmente nas Bacias de Santos (São Paulo) e Campos (Rio de 
Janeiro), na camada pré-sal, a cerca de 5 a 7 quilômetros abaixo do solo do oceano, na plataforma 
continental brasileira. 

 
25. Trata-se da bacia de Santos em mares próximos aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa 

Catarina. 
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26.  
a) O carvão mineral é um combustível fóssil de origem lacustre. É formado a partir da fossilização de 

matéria orgânica vegetal, portanto é encontrado em rochas sedimentares. 
b) Dentre os problemas podemos destacar: a poluição atmosférica e a degradação das áreas onde se 

localizam as minas, além do risco de acidentes como explosão e desmoronamento. 
 

27. Altas taxas de crescimento econômico das economias chinesa, indiana e dos Estados Unidos (1) 
Instabilidade política no Oriente Médio (2) 
 

28.  
- político-econômico: redução da dependência dos produtores de petróleo;redução da importância do 

Oriente Médio no cenário político internacional;diminuição da influencia da OPEP;redução relativa da 
importação de petróleo do Oriente Médio. 

- ambiental: diminuição relativa da emissão de CO2;redução da poluição ambiental devido a diminuição 
de acidentes com transportes de petróleo e lançamento de resíduos;menor possibilidade de 
contaminação de corpos hídricos e do solo. 

 
29.  

a) O petróleo é de origem orgânica, encontrado em bacias sedimentares. Sua origem remonta à Era 
Mesozóica, devido ao acúmulo de microorganismos animais e vegetais, em ambiente marinho, os quais 
sofreram um rápido soterramento, ficando assim em ambientes que impossibilitavam a sua 
decomposição. 
OU 
Origem: O petróleo é de origem orgânica e também marinha, principalmente planctônica, isto é, resulta 
da deposição de organismos animais e vegetais microscópicos que habitam nas superfícies dos mares 
(plâncton), sendo encontrado em bacias sedimentares. Sua origem remonta à Era Mesozóica. 
Formação: A deposição desses organismos ocorria de acordo com as condições de oxigenação na 
superfície e com a falta de oxigenação no fundo das bacias, resultando num processo de putrefação 
incompleta. O sapropel, uma lama semiputrefata, foi transformando-se em petróleo durante um 
processo continuado de deposição de sedimentos, não só orgânicos, num ambiente que oferecia 
condições específicas de pressão e temperatura. 

b) impactos ambientais: 
• poluição das águas marinhas. No transporte do petróleo em grandes navios são comuns os 

acidentes que provocam vazamentos. Esses vazamentos causam danos aos ecossistemas marinhos 
atingidos; 

• a queima do petróleo libera o gás carbônico que constitui um dos gases mais poluentes da 
atmosfera, contribuindo, dessa forma, para a ocorrência do efeito estufa artificial; 

• impermeabilização do solo pela pavimentação asfáltica, causando erosões e inundações. 
 

30.  
 

31.  
 

32.  
a) Analisando os gráficos do “consumo de energia primária no Brasil, no período entre 1970 e 1974 (em 

%), pode-se notar que o consumo de: 
• lenha, em 1970, era de 42% do total, declinando para 13,3% em 1994; 
• energia elétrica, proveniente do aproveitamento da energia hidráulica, em 1970 era de 16%, passando 

para 35,8% em 1994; 
• produtos de cana-de-açúcar (bagaço e álcool combustível), não destacado em 1970, passam a 

representar 10% do consumo total em 1994; 
• carvão mineral aumenta de 3% em 1970, para 5,2% em 1994; 
• outras fontes diminuem de 5% (1970), para 4,3% em 1994. 
b) A produção e o consumo de energia primária do país estão diretamente relacionadas com o modelo de 

desenvolvimento adotado. Dessa forma, no período ocorreram diversas mudanças na produção e 
consumo de energia primária associadas à intensa urbanização e industrialização ocorridas no Brasil no 
período, à substituição do tipo de transporte, priorizando o rodoviarismo (com alto consumo de petróleo 
e álcool combustível), aos avanços técnico-científicos e aos conflitos/ações internacionais que elevaram 
o preço de algumas fontes. Em relação às fontes mencionadas, os fatores da mudança foram: 

• energia hidráulica: o consumo aumentou em virtude do maior aproveitamento do potencial hidráulico dos 
rios brasileiros, proporcionado pelo desenvolvimento tecnológico e pelo aporte de recursos originados de 
fontes externas. Esse tipo de energia veio substituir principalmente alguns derivados de petróleo (óleo 
diesel), visando diminuir seu consumo na geração de energia elétrica e no setor industrial; 

• produtos de cana-de-açúcar: a produção e o consumo de álcool combustível foi incentivada e 
intensificada, principalmente pelo ProÁlcool, para fazer frente à crise do petróleo. No caso do bagaço de 
cana, este está sendo utilizado para geração de energia elétrica no próprio local das usinas sucro-
alcooleiras 
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33.  
a) O Sudeste brasileiro detém o maior potencial hidrelétrico instalado, que, historicamente, vem 

sustentando o processo de urbanização e industrialização na região. Todavia, nas últimas décadas, a 
Amazônia tornou-se um novo front para a construção de usinas hidrelétricas, tendo em vista o enorme 
potencial hidráulico apresentado por rios como o Xingu, Madeira, Tapajós, entre outros. 

b) Conforme os dados apresentados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), 2015, o setor industrial 
é o que mais consome energia elétrica e o setor comercial é o que menos consome. Entre os exemplos 
de indústrias energointensivas existentes na Amazônia podemos apontar a siderurgia e a produção de 
alumínio. 

 
34. Uma das mais cogitadas fontes que, para o Brasil, pode ser uma opção bastante interessante é a energia 

eólica, já utilizada no Nordeste, como no Rio Grande do Norte e no Ceará. Trata-se de uma fonte renovável 
não poluente e cujo aproveitamento se dá no Nordeste em função dos constantes ventos que lá sopram. 
Outra fonte, não renovável, mas que vem sendo utilizada com sucesso, é o gás natural, fornecido pela 
Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, ou importado da Bolívia. É menos poluente que o petróleo e tem 
disponibilidade imediata, não necessitando de refinação, Além disso, é mais barato do que o petróleo. 
 

35. Regioes brasileiras que, em 2009, possuiam a maior capacidade hidroeletrica instalada: Sudeste/CO, Sul, 
Nordeste e Norte. As regioes que ate 2019 terao os maiores aumentos de producao de energia eletrica sao, 
em valores absolutos: Norte, Sudeste/CO, Nordeste e Sul. Ha tres grandes hi droeletricas em construcao 
na Regiao Norte: Belo Monte, no Rio Xingu, no estado do Para, e Santo Antonio e Jirau, no Rio Madeira, 
estado de Rondonia. A construcao de grandes hidroe letricas geralmente causa o deslocamento das popu 
lacoes ribeirinhas pro ximas ao local de construcao das barra gens/represas; afogam imensas areas de 
florestas, deslocando ou mesmo afogando animais; resultam em restos de arvores que apodrecem sub -
mersas, alterando a composicao quimica das aguas das barragens e dos rios; atraem contingentes de 
traba lhadores para as obras cujo contato social com os moradores locais nem sempre e benefico. 
 

36. Duas das consequências: 
● inundação de sítios arqueológicos 
● deslocamento de cidades e povoados 
● salinização da água dos reservatórios 
● formação de lagos artificiais de grande extensão 
● perda de grande biodiversidade da hileia amazônica 
● perda de territórios reservados aos grupos indígenas 
● perda de grandes áreas de solos agricultáveis, sobretudo os de várzea 

 
Dois dos fatores: 
● relevo de planalto 
● rios com grande volume de água 
● clima tropical predominantemente úmido 
● proximidade com as áreas de grande demanda por energia 
 

37.  
a) – Bacia do Paraná: Potencial elevado que atualmente com elevado aproveitamento, considerando o 

número de cidades banhadas por esta bacia. 
- Bacia do Amazonas: Potencial elevado que atualmente possui baixo grau de aproveitamento, 
considerando que a área possui baixa densidade demográfica. 

b)  – Poluição: Altos índices de poluição decorrentes da descarga direta de esgotos urbanos; 
- Poluição decorrente da atividade de agropecuária (agrotóxicos, irrigação); 
- Elevado índice de represamento para a construção de usinas hidrelétricas: desconfiguração das 
características naturais. 
- Alteração do equilíbrio ecológico dos rios pela construção de hidrovias. 

 
38.  

a) 1. Água (usinas hidrelétricas) 2 . Cana-de-açúcar (para a produção de álcool). 3. Petróleo (para a 
produção de gasolina e de outros derivados para fins de combustão). 

b) 1. Bacia do rio Amazonas – Hidrelétricas de Tucuruí, Balbina e Xingu. 2. Bacia do rio São Francisco – 
Hidrelétricas do Sobradinho (BA), Três Marias (MG), Paulo Afonso I, II e III e Moxotó (AL) e Itaparica e 
Xingo (AL/SE). 3. Bacia Platina – Hidrelétricas de Itaipu (Brasil/Paraguai). 4. Recôncavo Bahiano (BA) e 
Bacia de Campos (RJ) – Bacias petrolíferas. 5. São Paulo/Pernambuco e Alagoas – Produção de Cana-
de–açúcar. 

c) 1. Eólica – fonte: ventos 2. Solar – fonte: luz solar 3. Biodiesel – fonte: produtos vegetais, como a 
cana-de-açúcar e a mamona.  

d) 1. Desligar os aparelhos elétricos das tomadas após o uso. 2. Optar por lâmpadas e aparelhos elétricos 
econômicos 3. evitar desperdício de água (banhos prolongados, torneira vazando etc). 4. não jogar lixo 
nas ruas ou nos rios. 5. preferir o uso de biocombustíveis. 
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39. As fontes alternativas podem ser: Biomassa (Cana-de-açúcar, mamona, dendê, outras oleaginosas), eólica 
e maremotriz (litoral maranhense). 
As implicações podem ser: grandes áreas a serem ocupadas no processo de implantação, desmatamento, 
causado na produção das biomassas. 
 

40.  
 

 


