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Fontes de energia 

 
QUESTÃO 01 – PROFESSOR ROGÉRIO 
    

 
 
Considerando as características da matriz energética brasileira, no gráfico,  
a) IV corresponde a lenha e carvão vegetal, que a partir de 1985 voltaram a ser empregados por famílias com baixo poder aquisitivo.    
b) I corresponde aos produtos da cana-de-açúcar, que em 1975 teve o crescimento de sua oferta incentivado com a instituição do 

Proálcool.    
c) V corresponde à hidráulica, que desde 1945 mantém crescimento acelerado pelos incentivos do Procel para a construção de usinas.    
d) III corresponde ao carvão mineral, que alcançou estabilidade no início dos anos 2000 com a proibição de novas termoelétricas.    
e) II corresponde a petróleo, gás e derivados, que a partir de 1980 tiveram uma queda gradual na participação, devido à escassez 
desses recursos. 
 
QUESTÃO 02 – PROFESSOR ROGÉRIO 
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.    
  
QUESTÃO 03 – PROFESSOR ROGÉRIO   
Em novembro de 2007, foi anunciada a existência de extensos campos de petróleo na camada pré-sal brasileira, como o de Tupi. 
Atualmente, estima-se que, em toda a sua extensão, a camada pré-sal abrigue um total de 100 bilhões de barris de petróleo em 
reservas, o que coloca o país no grupo dos maiores produtores mundiais. 
 
Sobre o pré-sal, assinale a alternativa correta.  
a) A produção petrolífera no Brasil é insuficiente para o consumo interno e, mesmo com a descoberta do pré-sal, o país depende da 

importação de petróleo pesado.    
b) O petróleo encontrado no pré-sal localiza-se em bacias sedimentares, sendo as três principais a do Espírito Santo (ES), a de Campos 

(RJ) e a de Santos (SP).    



c) As formações do pré-sal no Brasil datam do período Quaternário da Era Mesozoica, mesmo período em que surgem os peixes e a 
vegetação nos continentes.    

d) A extração de petróleo do pré-sal tem se mostrado ineficiente, sendo pequeno o volume extraído, em função das limitações técnicas 
e do elevado custo de exploração.    

e) A profundidade em que se encontram as reservas do pré-sal impossibilita o risco de vazamentos e desastres ambientais, evitando 
prejuízos à biodiversidade.    

 
QUESTÃO 04 – PROFESSOR ROGÉRIO 
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 metropolita-
nas 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.    
 
QUESTÃO 05 – PROFESSOR ROGÉRIO 
Entre as formas de produção de energia elétrica, no Brasil, as hidroelétricas compõem uma considerável fatia do que é gerado. A 
respeito das hidroelétricas brasileiras com maior capacidade de produção de energia, é correto afirmar:   
a) A bacia hidrográfica do Paraná representa uma importante área de produção energética. Nela estão: a hidroelétrica de Itaipu, 

localizada no estado do Paraná, além das hidroelétricas de Ilha Solteira e São Simão no estado de São Paulo.     
b) Entre as principais usinas brasileiras localizadas no Estado do Pará, em operação ou em fase de conclusão, destacam-se Belo Monte, 

Tucuruí e a de Santo Antônio.     
c) Entre as usinas localizadas na bacia hidrográfica do São Francisco, destacam-se a usina de Xingó e a de Paulo Afonso, entre as dez 

que produzem mais energia no Brasil.    
d) Entre as usinas localizadas na bacia hidrográfica do São Francisco a de Luiz Gonzaga antes conhecida como Itaparica é a que produz 

maior volume de energia. Ela está localizada entre Pernambuco e Bahia.     
 
QUESTÃO 06 – PROFESSOR ROGÉRIO 
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    



  
QUESTÃO 07 – PROFESSOR ROGÉRIO 
“O carvão é uma rocha sedimentar combustível, formada a partir do soterramento e compactação de uma massa vegetal em ambiente 
anaeróbico, em bacias originalmente pouco profundas. [...] À medida que a matéria orgânica vegetal é soterrada, inicia-se o processo 
de sua transformação em carvão, devido principalmente ao aumento de pressão e temperatura aliados à tectônica.”  
 

Taioli, F. Recursos Energéticos. Decifrando a Terra. Teixeira, W. et al. São Paulo. Oficina de Textos. 2000.  
 
O carvão mineral é utilizado como recurso energético há milênios, contudo, sua exploração e utilização apresentam algumas 
particularidades como o(a)   
a) facilidade de exploração e de tratamento dos rejeitos.     
b) seu significativo potencial poluidor.     
c) baixo impacto ambiental decorrente do seu uso.     
d) possibilidade de alcalinização dos recursos hídricos.     
 
QUESTÃO 08 – PROFESSOR ROGÉRIO 
As sucessivas crises no abastecimento de energia elétrica no Brasil, ocorridas nos anos de 2001 e 2009, fizeram com que o governo 
brasileiro investisse em projetos para a solução dos problemas relacionados à produção e distribuição de energia elétrica no País. 
 
Dentre as principais ações governamentais para superar essa problemática, podem-se destacar: 
 
I. a construção de novas usinas hidrelétricas, com prioridade para as usinas de grande porte e com grandes reservatórios, sobretudo no 

Sudeste, a fim de aumentar a geração de energia elétrica na Região de maior demanda energética do País. 
II. a interligação do sistema de transmissão de energia elétrica entre as regiões do País, de modo a permitir o direcionamento de 

energia das usinas do Sul e do Norte para as demais regiões nos momentos de pico no consumo. 
III. a expansão do parque nuclear brasileiro, visando não apenas a ampliar a oferta de energia elétrica, mas também a honrar os 

compromissos assumidos pelo País no Acordo de Quioto, não obstante as polêmicas existentes em torno do programa nuclear 
brasileiro. 

IV. a instalação de novas usinas termelétricas movidas a carvão mineral, as quais, aproveitando- se da abundante produção carbonífera 
de alto poder calorífico do País, geram energia mais barata que a gerada pelas usinas hidrelétricas. 

 
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão corretas.  
a) I e III    
b) II e III    
c) I e IV    
d) I, II e IV    
e) II, III e IV    
 
QUESTÃO 09 – PROFESSOR ROGÉRIO 
Leia o texto a seguir. 
 
"Os limites dos Estados nacionais parecem tão exatos nos mapas políticos que fica difícil duvidar que não estiveram sempre ali. Suas 
demarcações são estabelecidas com base em posições calculadas por coordenadas geográficas; assim, os limites tomam-se concretos. 
As bacias hidrográficas têm um papel decisivo no estabelecimento de áreas fronteiriças entre os territórios: rios e divisores de água 
estão entre os elementos da superfície terrestre mais utilizados no estabelecimento de limites territoriais." 
SANTOS, Douglas. (Geografia das redes: o mundo e seus lugares). São Paulo: Editora do Brasil, 2016. Coleção Geografia das redes; v. 2, 
p. 136-140  
Sobre o entorno geográfico da Bacia do Rio Paraná, com base no texto acima, analise as afirmativas abaixo. 
 
I. A hidrovia do Rio Paraná possui um potencial quase esgotado em virtude do volume de carga transportada no comércio entre as 

economias brasileira, argentina e uruguaia. 
II. A existência da hidrelétrica binacional de Itaipu, entre Brasil e Paraguai, reforça a dependência entre as duas economias que 

consomem igualitariamente a energia produzida.  
III. O Sul do Brasil apresenta a maior quantidade de cidades gêmeas com grande dinâmica transfronteiriça e elevada integração 

econômica e cultural, exemplificada pelos fluxos comerciais entre Foz do Iguaçu e Ciudad Del Este. 
IV. A porosidade das fronteiras entre Brasil, Argentina e Paraguai tem facilitado o contrabando de produtos eletrônicos, cigarros, 

drogas, entre outros, realizado pelos nos devido à dificuldade de fiscalização.  
 

Assinale a opção correta.  
a) Apenas as afirmativas I, II, III estão corretas.    
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.    
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.    
d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.    
e) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.    
 



QUESTÃO 10 – PROFESSOR ROGÉRIO 
Considerando as fontes de energia e sua importância estratégica para a economia, a sociedade e o meio ambiente, assinale a 
afirmação verdadeira.  
a) Apesar de a energia de fonte solar apresentar inúmeras vantagens no que tange aos custos de produção, a opinião pública mundial 

tem exercido pressão contrária à instalação de usinas, em função de sua alta carga poluente.     
b) O petróleo continua a ser a principal fonte de energia do planeta, seguido pelo carvão mineral e o gás natural.     
c) As usinas eólicas são viáveis em regiões onde a velocidade média dos ventos apresente potencial para gerar energia a partir de 

aerogeradores e isso exclui, no mundo, continentes como Ásia e Europa.     
d) A composição da matriz mundial de produção de energia elétrica praticamente não mudou do começo do século XX até o início do 

século XXI, o que nos leva a crer que não há formas de extração de energia sem grandes impactos ambientais.     
 
 

GABARITO: 
 
Resposta da questão 1: [B] 
 
Após a crise do petróleo de 1973 com a elevação dos preços, o governo brasileiro mudou a política energética para 
diminuir a dependência em relação ao petróleo importado. Investiu na produção doméstica de petróleo, em hidrelétricas, 
em energia nuclear e no etanol combustível. O Proálcool foi criado em 1975 e tornou-se um dos melhores biocombustíveis 
do mundo, entre as vantagens, fonte renovável e tecnologia nacional. Nos anos 2000, o mercado para etanol foi estimulado 
pela criação dos automóveis bicombustíveis e da elevação do porcentual de etanol misturado à gasolina.   
 
Resposta da questão 2: [C] 
 
A alternativa [C] é correta porque a maior produção de petróleo offshore do país encontra-se no Pré-Sal e onshore, na 
Bacia Potiguar. As alternativas incorretas são: [A], porque as reservas nacionais foram descobertas na década de 1930; 
[B], porque o país tem rede de oleodutos; [D], porque há refinarias no país.   
 
Resposta da questão 3: [B] 
 

O petróleo da camada pré-sal é de boa qualidade, localiza-se em profundidades entre 6  e 7 km  e situa-se após uma 

espessa camada de sal em bacias sedimentares recobertas pelo mar como Santos, Campos e Capixaba. Na atualidade, a 
produção é liderada pela Bacia de Santos, principalmente a parte localizada no Rio de Janeiro. O Brasil já é exportador de 
petróleo.   
 
Resposta da questão 4: [D] 
 
A afirmativa [II] é incorreta porque as usinas hidrelétricas representam a principal fonte de produção de energia elétrica no 
Brasil.  
As afirmativas corretas são: [I], porque as Usinas de Angra respondem pela produção termonuclear do Brasil; [III], porque o 
rejeito ou lixo radioativo, embora perca sua função na geração de calor da usina, ainda mantém sua radioatividade; [IV], 
porque Chernobyl foi um dos piores desastres no tocante à produção termonuclear.   
 
Resposta da questão 5: [C] 
 
Na bacia hidrográfica do São Francisco foram implantadas diversas hidrelétricas. Em Minas Gerais, a hidrelétrica de Três 
Marias. No Nordeste, Sobradinho, Itaparica (Luiz Gonzaga), Paulo Afonso e Xingó são hidrelétricas importantes no 
abastecimento de energia da região, que conta também com muita geração eólica.   
 
Resposta da questão 6: [B] 
 
Os itens incorretos são: [II] (o petróleo é a principal fonte de energia utilizada no mundo, na segunda posição está o carvão 
mineral, principalmente devido sua utilização em termelétricas em países com grande economia como China, Índia, Rússia, 
Estados Unidos e Austrália) e [IV] (a energia eólica não está totalmente isenta de impactos ambientais, visto que os 
aerogeradores ocupam grandes superfícies e ocorrem impactos negativos para a fauna, principalmente de aves).   
 
Resposta da questão 7: [B] 
 
O carvão mineral é uma das fontes de energia mais utilizadas no mundo e sua utilização se intensificou com o advento da 
Primeira Revolução Industrial. O carvão mineral é usado em termelétricas e na siderurgia (produção de aço) com 
acentuado impacto no meio ambiente. A mineração de carvão pode provocar degradação contaminação dos recursos 
hídricos e poluição do ar por material particulado. As emissões de gases de efeito estufa de termelétricas agravam o 
Aquecimento Global, sobretudo em países muito dependentes de carvão como China, Índia, Rússia, Austrália e Estados 
Unidos.   
 
 
 



Resposta da questão 8: [B] 
 
Os itens incorretos são: [I] (nos anos 2000, devido ao crescimento do PIB e do consumo de energia, o governo federal 
decidiu implantar novas hidrelétricas na Amazônia devido ao grande potencial relacionado ao elevado volume de água e 
desníveis topográficos, são exemplos as hidrelétricas fio d’água como Belo Monte no rio Xingu, Pará, e Jirau e Santo 
Antônio no rio Madeira, Rondônia) e [IV] (devido ao grande número de hidrelétricas, este tipo de energia é a que apresenta 
menor custo no Brasil, o país apresenta poucas termelétricas que utilizam carvão mineral hulha, sendo uma energia mais 
cara, além disso, o país tem reservas pouco significativas de hulha e depende de importação de carvão de melhor 
qualidade).   
 
Resposta da questão 9: [E] 
 
Os itens incorretos são: [I] (a hidrovia Tietê-Paraná apresenta importância no transporte de produtos do agronegócio como 
açúcar e soja conectando São Paulo com estados como Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás, em escala mais 
abrangente o rio Paraná é hidrovia importante no transporte de mercadorias de países como a Argentina e o Paraguai, o rio 
Uruguai apresenta relevância no transportes de mercadorias uruguaias) e [II] (no caso da hidrelétrica de Itaipu binacional, a 
energia é dividida entre os dois países, mas como o Paraguai consome pouca energia, exporta energia elétrica excedente 
para o Brasil).   
 
Resposta da questão 10: [B] 
 
A alternativa [B] está correta porque os combustíveis fósseis seguem sendo as principais fontes energéticas. As 
alternativas incorretas são: [A], porque a energia solar é vista de forma positiva; [C], porque países asiáticos e europeus 
fazem uso da energia eólica; [D], porque houve mudanças na matriz com a tendência de acréscimo de fontes renováveis.   
 
 


