
 

 

1) Atualmente, quando se fala em fonte alternativa de energia, pensa-se em uma energia pouco poluente e, 

de preferência, abundante na natureza. 

Dentre as fontes alternativas de energia, aquela que já é LARGAMENTE UTILIZADA, no Brasil, pelos 

veículos automotores e CONSIDERADA RENOVÁVEL é 

a) o gás natural, proveniente da Bolívia, que produz muito menos poluentes. 

b) o etanol, produzido da cana-de-açúcar, que é mais conhecido como álcool. 

c) o gás metano, que se forma nos aterros sanitários espalhados pelas grandes metrópoles. 

d) a gasolina, sem o antidetonante e com chumbo, que propicia menor liberação de gás carbônico. 

e) o biodiesel da mamona, produzido em usinas brasileiras, que substitui o óleo diesel de petróleo. 

 

2) Quais são as principais fontes energéticas do mundo atual? Como podemos dividi-la e como quais as suas 

principais características positivas e negativas 

 

3) Caracterize o consumo de energia no Brasil.  

 

4) As pressões ambientais pela redução na emissão de gás estufa, somadas ao anseio pela diminuição da 

dependência do petróleo, fizeram os olhos do mundo se voltarem para os combustíveis renováveis, 

principalmente para o etanol. Líderes na produção e no consumo de etanol, Brasil e Estados Unidos da 

América (EUA) produziram, juntos, cerca de 35 bilhões de litros do produto em 2006. Os EUA utilizam o milho 

como matéria-prima para a produção desse álcool, ao passo que o Brasil utiliza a cana-de-açúcar. O quadro a 

seguir apresenta alguns índices relativos ao processo de obtenção de álcool nesses dois países. 

  
Se comparado com o uso do milho como matéria-prima na obtenção do etanol, o uso da cana-de-açúcar é  

a) mais eficiente, pois a produtividade do canavial é maior que a do milharal, superando-a em mais do dobro 

de litros de álcool produzido por hectare. 

b) mais eficiente, pois gasta-se menos energia fóssil para se produzir 1 litro de álcool a partir do milho do que 

para produzi-lo a partir da cana. 

c) igualmente eficiente, pois, nas duas situações, as diferenças entre o preço de venda do litro do álcool e o 

custo de sua produção se equiparam. 

d) menos eficiente, pois o balanço energético para se produzir o etanol a partir da cana é menor que o 

balanço energético para produzi-lo a partir do milho. 

e) menos eficiente, pois o custo de produção do litro de álcool a partir da cana é menor que o custo de 

produção a partir do milho. 

 

5) Considerando-se as informações da imagem e do texto da questão anterior, é correto afirmar que 

a) o cultivo de milho ou de cana-de-açúcar favorece o aumento da biodiversidade. 



b) o impacto ambiental da produção estadunidense de etanol é o mesmo da produção brasileira. 

c) a substituição da gasolina pelo etanol em veículos automotores pode atenuar a tendência atual de aumento 

do efeito estufa. 

d) a economia obtida com o uso de etanol como combustível, especialmente nos EUA, vem sendo utilizada 

para a conservação do meio ambiente. 

e) a utilização de milho e de cana-de-açúcar para a produção de combustíveis renováveis favorece a 

preservação das características originais do solo. 

 

6) Em relação à matriz energética brasileira, considere as seguintes afirmações, marcando V (verdadeiro) ou 

F (falso): 

 

I. Pouco mais de 80% da eletricidade consumida no Brasil é obtida em usinas hidroelétricas. (     ) 

II. Estima-se que os rios brasileiros possam gerar cerca de 260 000 MW. Esse elevado potencial hidrelétrico é 

determinado pela conjunção de dois fatores: o regime de chuvas e o relevo. (     ) 

III. Os fatores econômicos e ambientais não interferem na estratégia de implantação de grandes hidrelétricas 

na Amazônia, para geração de eletricidade destinada ao Centro-Sul. (     ) 

 

Está(ão) correta(s): 

a) apenas I 

b) apenas II 

c) I e II  

d) apenas III 

e) II e III 

 

7) Quais as diferenças entre a Agricultura de Jardinagem e a Agricultura de Subsistência?  

 

8) Por que as revoluções Industrial e Agrícola foram tão importantes no processo de aperfeiçoamento da 

agropecuária industrial ao longo do mundo?  

 

9) Diferencie Pecuária Intensiva de Pecuária Extensiva, dando exemplos de regiões brasileiras onde 

podemos encontrar cada um desses tipos. 

 

10) ”A construção da hidrelétrica de Porto Primavera, na divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, está 

provocando um desastre ambiental e social na região do Rio Paraná e seus afluentes. (Folha de São Paulo, 

04/08/97).” O trecho apresentado relaciona a construção de hidrelétricas com problemas ambientais e sociais. 

Quais os principais impactos ambientais que podemos listar em função da implantação de uma hidrelétrica?  

 

11) “O conceito de modernização assumiu formas e ideologias muito diferenciadas em dois momentos 

distintos da História do Brasil. Na era Vargas, modernizar era sinônimo de estatizar. No período que se iniciou 

com o governo Collor, passou a ser sinônimo de privatizar.” (Adaptado de Revista Ciência Hoje, vol. 19, nº 14, 

outubro/95) 

O texto acima apresentado refere-se a dois modelos distintos do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, 

quando o país foi governado, em um momento, por Getúlio Vargas e, em outro, por Fernando Collor de Mello. 

Por que, num dos momentos, modernizar foi sinônimo de estatizar e, no outro, de privatizar?  

 

12) Faça a associação dos itens da coluna da esquerda com a da direita. 

 

 (A) Período de grande desenvolvimento das indústrias de bens não duráveis, com 

colaboração de mão de obra imigrante, alavancando a industrialização 

nacional. 

     (     ) Crise Política 

 (B) Início da estruturação do parque industrial brasileiro, com o Estado a frente ,      (     ) Ditadura Militar 



desenvolvendo as indústrias de base. 

 (C) Implantação das indústrias de bens de consumo duráveis e o plano “50 anos 

em 5” 

     (     ) Era Juscelino 

 (D) Implantação do Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), financiado junto ao 

FMI e ao BIRD. 

     (     ) Era Vargas 

 (E) Política que retira o Estado da economia, deixando-o apenas nas áreas da 

educação, saúde e segurança. 

     (     ) Milagre econômico 

  (F) Período onde aconteceram fatos essenciais para o desenvolvimento do 

processo de industrialização brasileiro, como a criação da Tarifa Alves Branco. 

     (     ) Neoliberalismo 

 (G) Período entre 1968 e 1974, com a viabilização de investimentos em infra-

estrutura, telecomunicações, indústrias de base, de transformação, e na 

agroindústria. 

     (     ) Período atual 

 (H) Descentralização industrial. Busca das indústrias por áreas de menores custos 

de produção e de maiores benefícios fiscais. 

     (     ) República Velha 

  (I) Período de formação de vilas operárias e sindicatos, além do capital acumulado 

das exportações agrícolas passarem a ser investidos em indústria de bens de 

consumo não duráveis. 

     (     ) Segundo Reinado 

  (J) Adoção do parlamentarismo, idéias nacionalistas, contrariando os interesses 

das multinacionais. Renúncia do então presidente Jânio Quadros. 

     (     ) Substituição das    

              Importações 

 

13) A crescente urbanização do território brasileiro, aliada ao processo de industrialização e aperfeiçoamento 

dos sistemas técnicos, contribuiu para uma reorganização do setor hidrelétrico, tornando possível comunicar 

as linhas através de estações e subestações de conversão. Assinale a alternativa que contém as usinas que 

formam o subsistema hidrelétrico do Norte/Nordeste. 

a) Tucuruí, Paulo Afonso, Sobradinho e Furnas 

b) São Samuel, Ilha Solteira, Jupiá e Balbina 

c) Paulo Afonso, Boa Esperança, Três Marias e Tucuruí 

d) Boa Esperança, Moxotó, Balbina e Xingó 

 

14) Observe o gráfico a seguir 

 
- Oferta: quantidade de energia que se coloca à disposição para ser transformada e/ou para o consumo final. 

- tep: tonelada equivalente de petróleo - é a unidade comum na qual se convertem as unidades de medida 

das diferentes formas de energia utilizadas no Balanço Energético Nacional/MME. Os fatores de conversão 

são calculados com base no poder calorífico superior de cada energético em relação ao do petróleo, de 

10800 kcal/kg. 

 



Com base no gráfico e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar: 

 

I. A redução da oferta de Petróleo foi o resultado da sua substituição por outras fontes de energia, provocada 

pela Crise do Petróleo iniciada em 1973. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidiu 

aumentar o preço do petróleo em mais de 300%. 

II. No período, se destaca com crescimento de 622,2%, a participação da energia nuclear mundial. Como 

fontes potencialmente impactantes, a de origem nuclear foi seguida pela participação do gás natural e depois, 

pela participação da hidroeletricidade. 

III. O aumento significativo da participação de energia gerada por "outras" fontes, como as de uso de fontes 

alternativas: lenha, hulha, produtos de cana de açúcar, energia solar, urânio (UƒOˆ), geotérmica entre outras. 

Foi o resultado das nações em implementar o uso de fontes alternativas sustentáveis de energia. 

IV. Atendendo ao documento principal elaborado durante a II Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente, a RIO ECO-92, a AGENDA 21 e depois ao Protocolo de Kioto (reduzir as emissões do CO‚ 

equivalente aos níveis de 1990, até 2012), a participação da energia renovável cresceu 5,3% no período. 

 

Assinale a alternativa que contém todas as afrmativas corretas. 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e IV. 

d) I, III e IV. 

e) II, III e IV. 

 

15)  A adoção de usinas nucleares para gerar energia voltou ao debate no Brasil em função da anunciada 

crise energética. Entre as implicações mais graves que este modelo de geração de energia cria, está 

a) o aumento do poder militar do Brasil, que ganhará um posto no Conselho de Segurança da ONU. 

b) o lixo atômico, cuja atividade prolonga-se por gerações. 

c) a ameaça de explosão por ambientalistas radicais. 

d) a obrigação do país de não produzir armas nucleares, que mantém o 'status quo' nuclear mundial. 

e) o risco de acidentes fatais, dado o vazamento freqüente de material radioativo. 

 

16) INSTRUÇÃO: Responder à questão com base no quadro a seguir, que trata das hidroelétricas brasileiras. 

 
Os dados referentes à área alagada por uma represa e à potência produzida pela hidroelétrica possibilitam 

comparar a relação entre os danos causados à natureza e o benefício trazido pela produção de energia. 

Considerando somente as informações do quadro, é correto dizer que o projeto que mais onerou o ambiente, 

em termos da relação entre área inundada e potência da hidroelétrica, foi o de 

a) Sobradinho. 

b) Furnas. 

c) Tucuruí. 

d) Ilha Solteira. 

e) Itaipu. 

 


