


01- A construção da Usina
Hidrelétrica de Itaipu durante os
anos 1970 e 1980 foi uma iniciativa
de quais países ?

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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02- O biodiesel é um combustível feito a partir de plantas (óleos vegetais) ou de animais
(gordura animal) com a finalidade de substituir o óleo diesel em automóveis pesados
como caminhões. Esses óleos (vegetais ou animais) são misturados com etanol,
proveniente da cana de açúcar, ou metanol, que pode ser obtido a partir da biomassa de
madeiras. Ou seja, é um combustível orgânico e renovável.

Dentre as benesses ambientais da produção e uso do biodiesel para a Terra, destaca-se a:

a) redução de emprego no campo, diminuindo-se a renda e o êxodo rural.

b) ampliação do uso de áreas florestadas, gerando-se maior biodiversidade.

c) elevação do preço dos produtos derivados, reduzindo-se o seu consumo.

d) produção agrícola em larga escala, ampliando-se o uso de água nos cultivos e criações.

e) diminuição do uso de combustíveis fósseis, reduzindo-se a oferta de fontes poluidoras.
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03- Em relação aos tipos de clima no Brasil, marque
qual clima abrange uma porção maior do território e
melhor caracteriza o país:

a) Clima Semiárido

b) Clima Equatorial

c) Clima Subtropical

d) Clima Tropical

e) Clima Desértico
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04- Em relação às fontes e produção energética a afirmativa correta é:

a) A usina hidrelétrica é uma fonte primária, renovável, limpa e indicada
em regiões de relevo suave.

b) Os raios solares são uma fonte secundária, limpa, porém finita e não
renovável.

c) A energia eólica é uma fonte não renovável, apesar de limpa.

d) As usinas termelétricas utilizam-se de matéria-prima renovável e
limpa.

e) Biomassa é toda matéria orgânica que pode ser convertida em
energia.



05- A matriz energética da região Nordeste tem apresentado crescimento na
geração de energia oriunda de usinas eólicas, e essa pode ser a grande
alternativa para a região continuar atendendo a demanda crescente por
energia. De que se obtém essa energia e como ela é importante para a região?



RESP. Dos ventos, pois eles são muito abundantes no
litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte, e
apresentam desempenho superior à média do Brasil.



06- O Brasil possui um território extenso,
com 92% pertencentes à zona
intertropical. As massas de ar que atuam
em território brasileiro possuem
influências oceânicas e continentais.
Sobre as características dessas massas de
ar, é correto afirmar:



( ) W representa a Massa Equatorial
Atlântica de ar quente e úmido, responsável
pela grande umidade na Amazônia.

( ) Y indica a Massa Polar Atlântica, que se
desloca a partir do sul em direção ao norte
do território brasileiro e tem como
característica a presença de ar frio,
podendo atingir a região Centro-Oeste no
inverno.

( ) Z indica a Massa Tropical Continental,
que tem como característica a presença de
ar quente e úmido, ocasionando
alagamentos no Centro-Oeste no inverno.



(    ) X indica a Massa Equatorial 
Continental de ar quente e seco, que 
atua no nordeste do litoral brasileiro. 

(     ) V representa a Massa Temperada 
Atlântica de ar frio e seco, que atua no 
sul do litoral brasileiro.   



07- O Decreto Federal n. 7.390/2010, que
regulamenta a Lei da Política Nacional sobre
Mudança do Clima (PNMC) no Brasil, projeta
que as emissões nacionais de gases de efeito
estufa (GEE) em 2020 serão de 3,236 milhões.
Esse mesmo decreto define o compromisso
nacional voluntário do Brasil em reduzir as
emissões de GEE projetadas para 2020 entre
38,6% e 38,9%.



O cumprimento da meta 
mencionada está condicionada por 

a) abdicar das usinas nucleares.    

b) explorar reservas do pré-sal.    

c) utilizar gás de xisto betuminoso.    

d) investir em energias sustentáveis.    

e) encarecer a produção de 
automóveis.    


