
Fontes de Energia

1-Em relação às fontes de energia do Brasil,
podemos afirmar que:

a) o preço do quilowatt de energia nuclear é
um  estímulo  à  instalação  dessa  fonte
energética.

b)  o  aproveitamento  dos  nossos  rios  de
planalto é  de aproximadamente 90%, donde
se  conclui  que  o  Brasil  deve  buscar  outras
fontes energéticas.

c) o carvão mineral é uma importante fonte de
energia, sendo que as principais vantagens das
jazidas  brasileiras  são  o  baixo  custo  da
produção  e  a  grande  quantidade  de  carvão
coqueificável.

d) a produção de energia elétrica no Brasil  é
basicamente  de  fonte  hidráulica  e  sua
participação supera a ordem de 75%.

e) as regiões sudeste e sul, juntas, participam
com  quase  75%  da  produção  e  30%  do
consumo total de energia elétrica.

2-Em relação às fontes de energia, assinale a
alternativa incorreta.

a) A lenha ainda é  muito utilizada no Brasil,
principalmente  para  a  produção  de  carvão
vegetal.

b)  O  petróleo,  além  de  ser  uma  fonte  de
energia,  fornece  matéria-prima  para  a
indústria petroquímica.

c)  As refinarias  de petróleo Landulfo Alves e
Gabriel Passos se localizam em São Paulo.

d)  Energia  térmica  é  obtida  pela  queima de
um combustível.

e)  Os  principais  tipos  de  energia  utilizados
pelas indústrias são: a térmica, a elétrica e a
nuclear.

3-Assinale  a  alternativa  que  apresenta
corretamente uma afirmação sobre as fontes
primárias e o consumo de energia no Brasil.

a)  Apesar  de  ter  diminuído  sua  participação
relativa  no  conjunto  do  consumo  energético
do Brasil, a lenha continua sendo de uso muito
difundido, especialmente no setor doméstico,
e ainda utilizada na indústria siderúrgica.

b)  Na  última  década  cresceu
significativamente  a  participação  da
plataforma  continental  na  produção  de
petróleo  bruto.  No  entanto,  bem  mais  da
metade do consumo do país é importado dos
países da OPEP.

c)  A produção de energia elétrica de origem
hidráulica  depende  mais  das  condições
naturais  do  que  do  desenvolvimento
econômico e está equitativamente distribuída
pelas  regiões  chuvosas  e  planálticas  do
território brasileiro.

d)  A  produção  de  petróleo  bruto  da  área
continental  continua a  ser  bem maior  que a
produção da plataforma submarina,  mas em
breve  a  tendência  é  a  de  inversão  dessa
situação.

e) Usinas siderúrgicas integrantes do "Projeto
Carajás"  importam  maciçamente  carvão



metalúrgico e utilizam a eletrossiderurgia para
evitar a destruição das florestas nativas.

4-Em relação às fontes alternativas de energia
no Brasil, todas as afirmativas estão corretas,
EXCETO

a)  A  flora  brasileira  caracteriza-se  por  uma
grande  variedade  de  plantas  que  podem
produzir óleos e materiais combustíveis.

b) A produção de carvão, a partir da vegetação
natural  e  de  reflorestamentos,  está  sendo
incentivada e ampliada.

c) A radiação solar é uma fonte renovável de
energia  de  grande  potencialidade  em  largas
regiões do país, sobretudo no Nordeste.

d) Os pequenos rios que descem as encostas
dos  planaltos  para  o  litoral  são  boas
alternativas para a produção de eletricidade.

e)  O  vento,  em  algumas  regiões,  é  uma
importante  alternativa  energética  para
pequenas unidades de consumo.

5-No que diz respeito às fontes de Energia, a
partir da década de 90 e em nível mundial, é
correto afirmar que:

a) conciliar a produção das fontes de energia e
o  crescimento  da  demanda  exigirá  medidas
como  desenvolvimento  de  equipamentos
energeticamente mais eficientes.

b)  o  carvão  e  a  biomassa  se  apresentaram,
desde  1960,  como  principais  fontes  de
energia.  Esse  aumento  deveu-se  ao  seu
barateamento  da  produção  e  ao
escasseamento das demais fontes.

c) a produção de petróleo a partir da década
de  70  mostrou  tendência  de  aumento  de
produções  graças  à  descoberta  de  novas
jazidas.

d)  a  produção  da  energia  nuclear  vem
mostrando ser a fonte de energia do futuro de
produção abundante, barata e segura.

e) a produção de energia elétrica, geotérmica
e solar tendeu a aumentar, o que significou o
barateamento do custo de sua produção.

6-As alternativas a seguir se referem às fontes
de  energia  no  Brasil.  Assinale  a  que  estiver
INCORRETA.

a)  É  elevado o custo  de produção do nosso
petróleo que, na sua maior parte, procede da
Plataforma Marítima.

b) É na bacia de Campos que se encontra a
maior produção de petróleo do país.

c)  São  pequenas  e  de  baixa  qualidade  as
reservas brasileiros de carvão mineral.

d) A formação de lrati, no Paraná, guarda as
maiores reservas de xisto betuminoso.

e)  O  carvão  do  Rio  Grande  do  Sul,  de  boa
qualidade,  supre  as  necessidades  de  coque
para a siderurgia.

7-Sobre  as  disponibilidades  de  fontes
energéticas disponíveis no Brasil, é verdadeiro
afirmar que:

a)  combustíveis  fósseis  como o petróleo são
explorados exclusivamente no continente

b)  não  há  produção  de  energia  oriunda  da



agricultura

c) a energia nuclear já abastece a maior parte
do Sudeste brasileiro

d) o maior  potencial  energético do país  tem
origem fluvial

8-As afirmativas a seguir referem-se ao tema
“as fontes de energia”. Assinale a INCORRETA.

a)  Dentre  as  chamadas  fontes  de  energia
alternativa,  podemos destacar  a biomassa,  o
sol, a geotérmica e o vento.

b) As melhores condições geográficas para a
utilização da energia eólica são os vales planos
e  extensos,  expostos  à  direção  dos  ventos
predominantes, e os terrenos planos de áreas
costeiras.

c)  O  biogás  é  o  produto  da  fermentação
anaeróbica  de  resíduos  de  origem  orgânica;
essa fonte de energia é de aplicação segura e
tem um custo relativamente baixo.

d)  Dentre  as  principais  vantagens
proporcionadas  pelas  fontes  de  energia
alternativas,  podemos  citar:  não  alteram  as
condições  climáticas  ambientais,  não
contaminam o meio ambiente nem produzem
mutações nos seres vivos.

e)  No  Nordeste  brasileiro,  a  utilização  da
energia solar torna-se difícil, porque os valores
regionais de insolação, em face do clima seco
dominante no sertão, são baixos, comparados
com os de outras regiões mais úmidas do país.

9-Leia com atenção as caracterizações a seguir
sobre fontes de energia:

1.  É  uma  fonte  de  energia  secundária  cujo
processo de  transformação dá-se  no  próprio
local de captação da energia primária (a fonte
natural).  Logo,  ela  é  fixa  no  território  e
dependente  da  distribuição  geográfica  da
fonte natural.

2.  Trata-se,  por  um  lado,  de  uma  fonte  de
energia  secundária  cujas  possibilidades  de
estocagem  são  limitadas,  o  que  dificulta  o
processamento  de  sua  produção.  Por  outro
lado,  sua  produção  pode  estar  associada  a
várias fontes naturais.

3.  É  uma  fonte  de  energia  secundária  cujo
processo  de  produção  dá-se,  em  geral,  no
próprio  local  de  captação  da  matéria  prima.
Essa matéria-prima, por sua vez, é produzida
pelo ser humano. Logo, seu local de produção
também é escolhido.

4. É uma fonte de energia natural que pode
ser  transportada  por  terra  ou  em  meio
aquático,  até  os  locais  em  que  ocorrerá  a
transformação  em  vários  tipos  de  energia
secundária  (esses  locais  são  escolhidos  de
modo  independente  da  localização  da  fonte
natural).

A  seguir,  assinale  a  alternativa  que  as
identifique correta e respectivamente:

a)  petróleo,  álcool,  hidreletricidade  e
eletricidade.

b)  eletricidade,  álcool,  hidreletricidade  e
petróleo.



c)  hidreletricidade,  eletricidade,  álcool  e
petróleo.

d)  eletricidade,  hidreletricidade,  álcool  e
petróleo.

e)  eletricidade,  hidreletricidade,  petróleo  e
álcool.

10-Fontes de energia
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Observando o quadro que ilustra a evolução
das fontes de energia, pode(m)-se afirmar:

I. As fontes compreendidas nos números 1, 2,
3 e 4, embora descobertas e colocadas em uso
antes  de  Cristo,  ainda  se  constituem  como
recursos  energéticos  em  muitas  regiões  do
planeta.

II. As fontes compreendidas nos números 5, 6,
7 e 8 marcaram os séculos desde o XI até o XX.

III.  As  fontes  compreendidas  no  número  9

levam a que se  deduza que,  provavelmente,
no  século  XXI,  coexistirão  várias  fontes
energéticas renováveis e pouco poluidoras.

Está(ão) correta(s)

a) apenas I.

b) apenas I e II

c) apenas III.

d) apenas II e III.

e) I, II e III.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D C A B A E D E C E




