


01- O aumento do óleo diesel
produz consequências
especialmente graves ao
transporte no Brasil, podendo
provocar comprometimento
imediato à vida cotidiana da
sociedade e ao abastecimento
de lares e de
estabelecimentos comerciais,
principalmente, devido
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RESP. Á possibilidade de greve no setor rodoviário, paralisando esse 
modal, responsável pela movimentação da maior parte das cargas no 
território brasileiro.   
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02- A construção da Usina
Hidrelétrica de Itaipu durante os
anos 1970 e 1980

Foi uma iniciativa conjunta dos
governos militares do Brasil e do
Paraguai, que teve forte impacto
geoestratégico na região sul do
país.
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03- 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.

5



( ) 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.
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