


04- Sistemas frontais e anticiclones conseguem deslocar-se meridionalmente e
atingir latitudes muito baixas ultrapassando, inclusive, a linha do equador.
Suas consequências são localmente conhecidas como “friagens”. As friagens
são caracterizadas pela ação da?



05- Belo Monte, uma usina de promessas o Instituto Socioambiental (ISA)
lançou esta semana o Dossiê Belo Monte, que aponta para uma série de erros
e equívocos no planejamento e construção da terceira maior hidrelétrica do
mundo. A construção da polêmica obra de infraestrutura energética está
localizada onde?



Na bacia Amazônica. Nela encontramos o maior potencial hidráulico do país.
Cortando extensas áreas com pouca declividade, a população local faz dos
rios o principal meio de transporte e fonte de sobrevivência. A obra foi
instalada no rio Xingu.



01- Leia o texto abaixo que apresenta as condições climáticas ideais para o cultivo do
mirtilo.

O mirtilo necessita de acúmulo de frio hibernal, para as espécies do tipo highbush que
varia de 650 a 850 horas de temperatura inferior a 7,2°C e até 250 horas para o tipo
Southern highbush. Para um bom teor de açúcar na fruta, o mirtilo requer até 50 mm de
água, semanalmente, durante o período de desenvolvimento das frutas. O tipo rabbiteye,
entretanto, apesar das raízes superficiais, é capaz de sobreviver a períodos de seca, devido
a características adaptativas, como resistência estomatal, e ao consequente uso eficiente
de água. O crescimento e a produção do mirtilo são consideradas diretamente
proporcionais ao teor de matéria orgânica do solo.

Adaptado de: 
<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/32395/1/documento-96.pdf>.

Acesso em: 27 ago. 2018.
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Observe o mapa dos tipos climáticos do Brasil.
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A partir da leitura do texto e da observação do mapa, assinale a alternativa que
apresenta o lugar com as condições mais próximas do ideal para o cultivo do
mirtilo do tipo highbush.

a) Pelotas (RS)
b) Manaus (AM)
c) Barretos (SP)
d) Palmas (TO)
e) Juazeiro (BA) A
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06- 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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07- 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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08- 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.
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( ) 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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