
Carvão mineral

1- Apesar de um relativo declínio nas últimas décadas, 
esse recurso natural continua sendo a mais importante 
fonte de energia da atualidade. Trata-se de uma fonte não
renovável e que atua na produção de eletricidade, 
combustíveis e na constituição de matérias-primas para 
inúmeros produtos, como a borracha sintética e o 
plástico.
A descrição acima refere-se:
a) ao gás natural
b) ao xisto betuminoso
c) à água
d) ao petróleo
e) ao carvão mineral

2-O Carvão mineral e o petróleo continuam a ser as duas 
principais matrizes elétrica e energética mundiais, porém 
a crise ambiental (com destaque para o aquecimento 
global) e a problemática do
abastecimento de petróleo fazem com que os 
combustíveis renováveis e, sobretudo “limpos”, ganhem 
evidência. Sobre a questão é correto afirmar que

I. os combustíveis fósseis, embora não-poluentes, 
necessitam ter seu consumo reduzido pelo simples fato de 
não serem renováveis e, portanto, sujeitos ao esgotamento
em um futuro próximo.
II. a água, embora seja uma fonte de energia limpa e 
renovável, gera polêmicas pelos impactos sociais e 
ecológicos causados com as construções de grandes 
hidrelétricas, que destroem ecossistemas e expulsam 
populações ribeirinhas.
III. a energia solar, apesar de abundante e não-poluente, 
ainda é pouco utilizada, o que certamente se explica muito 
mais pelas políticas energéticas e interesses de grupos, do 
que pelo elevado custo dos painéis de captação de energia.
IV. o Biodiesel, destaque brasileiro em tecnologia 
alternativa de combustível por ser menos poluente que os 
hidrocarbonetos e por criar empregos no campo, nem por 
isso está imune de gerar problemas ambientais, sobretudo,
se vier a ser um investimento muito lucrativo, pois 
fatalmente avançará e destruirá áreas ainda preservadas e 
de fronteiras, como já ocorre com a soja. Estão corretas 
apenas as alternativas:

a) II, III e IV
b) I, II e III
c) I e IV
d) II e III
e) I, II e IV 

3-(PUC-PR)  A  industrialização  européia  teve  como base
energética o uso do carvão mineral. Até hoje, mesmo com
a ampliação do uso de petróleo, da energia hidrelétrica e
das  usinas  nucleares,  o  carvão  permanece  como
importante fonte energética,  principalmente, nos países
da  Europa  Oriental.  Ocorre,  porém,  que  a  queima  do

carvão  mineral,  em  grandes  quantidades,  pode
provocar o aumento do volume do óxido de enxofre
na atmosfera e, com isso, o fenômeno:

a) da chuva ácida.
b) do vento geotrópico.
c) da rarefação do ar.
d) desertificação.
e) da redução da ionosfera.

4-(Ulbra 2012)  O território brasileiro apresenta uma 
grande diversidade de minerais e possui algumas das 
maiores reservas de minerais do mundo. Exemplo 
disso são as reservas de ferro do mundo que estão no
Brasil, sendo esse o principal minério extraído no 
país. Leia as afirmações abaixo e assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s).

I.  Apesar  de  representarem um potencial  econômico,
são pouco explorados no território brasileiro.
II. A região sul, ao longo da história, explora o carvão,
que é vastamente utilizado na produção industrial.
III.  Na  região  norte  do  País,  o  estado  do  Pará  é
destaque pela exploração de Ferro, Bauxita, Manganês. 
a) I e III.   
b) II e III.   
c) III.   
d) II.   
e) I, II e III.  

5-(Fuvest  2011)   A representação  gráfica  abaixo diz
respeito  à  oferta  interna  de  energia,  por  tipo  de
fonte, em quatro países.
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As  fontes  de  energia  1,  2  e  3  estão  corretamente
identificadas em:

1 2 3
a) petróleo nuclear gás natural
b) gás natural carvão mineral fontes

renováveis
c) fontes renováveis nuclear carvão

mineral
d) petróleo gás natural nuclear
e) carvão mineral petróleo fontes

renováveis
 
  
6. (Ufrgs 2008)  Observe o mapa do Rio Grande do Sul a
seguir.

Nesse  mapa,  as  manchas  escuras  representam  sítios  de
exploração de 
a) pedras preciosas.   
b) xisto.   
c) carvão.   
d) minério de ouro.   
e) minério de cobre.   

7-Uel 2001)  Considere as afirmativas abaixo:

I - O cinturão carbonífero do Brasil está localizado na região
Sul, na parte oriental da Bacia do Paraná.
II - No Brasil, a obtenção do carvão metalúrgico a partir do
carvão  mineral  é  suficiente  para  abastecer  as  usinas
siderúrgicas do país.
III  -  O  carvão  mineral  é  uma  fonte  de  energia  pouco
expressiva no Brasil.

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.   
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira.   
c) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.   

d) Nenhuma afirmativa é verdadeira.   
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

8-UFAL 2011 -  “Um dos fatores de maior influência no
aquecimento global é a liberação de gases poluentes
provocada pelo uso de combustíveis fósseis. Três tipos
são  usados  em  larga  escala  pelo planeta:  carvão
mineral, petróleo e gás natural. Entre os três, o carvão
é o maior vilão. Ainda assim, e apesar dos sinais cada
vez  mais  preocupantes  da mudança climática,  o  uso
desse combustível parece longe de ser substituído por
alternativas  menos  poluentes.”  (Revista  Veja.  Dez.
2008).
Sobre o carvão mineral, é incorreto afirmar que:
A) a queima do carvão mineral emite gases que 
colaboram para um possível aquecimento global e 
pode provocar a produção da chamada “chuva ácida”.
B) a exemplo dos demais combustíveis fósseis, o 
carvão mineral é o resultado do magmatismo que se 
verificou em terrenos de bacias sedimentares antigas, 
que foram fundo de grandes lagos. 
C) o carvão mineral é empregado também para 
produzir plásticos, fertilizantes e para auxiliar no 
derretimento do ferro e na fabricação do aço.
D) quando o carvão mineral é queimado, o vapor 
oriundo dessa queima aciona as turbinas que estão 
instaladas nas usinas termoelétricas; esse movimento 
é responsável pela formação de eletricidade.
E) o carvão mineral ainda é muito utilizado para a 
produção de energia por ser atraente do ponto de vista
econômico, uma vez que é barato e abundante.

9- CENTRO PAULA SOUZA 2011 - Um dos recursos 
minerais de maior importância histórica é o carvão 
mineral.  Analise as afirmações a respeito de sua 
formação e de sua produção.
I. O carvão mineral pode ser obtido através da queima 
de árvores e da exploração de reservas soterradas de 
rocha carbonífera.
II.  Trata-se  de  uma rocha  sedimentar  cuja  formação
iniciou-se  há  milhões  de  anos,  a  partir  da
decomposição de materiais orgânicos, como troncos e
galhos, que se misturaram ao solo.
III. A formação do carvão extraído atualmente ocorreu
especialmente nas grandes florestas pantanosas da
Europa, da Ásia e da América do Norte.
São afirmações válidas
(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III apenas.
(D) II, apenas.
(E) III, apenas.
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10-UFRN  2010 -  O  Brasil  é  rico  em  recursos
minerais,  condição  que  está  associada  ao
arcabouço geológico do país. Observe, no mapa a
seguir,  a  área  destacada.  Brasil:  Geologia  e
Ocorrência Mineral

A área em destaque corresponde a 
A)  terrenos  cristalinos,  onde  se  verificam  as  principais
concentrações de carvão mineral do país. 
B) terrenos sedimentares, onde se localizam as principais
jazidas de carvão mineral do Brasil. 
C) terrenos sedimentares, onde se concentram as maiores
reservas de petróleo do país. 
D)  terrenos  cristalinos,  onde  se  encontram  as  maiores
ocorrências de petróleo do Brasil.
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