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• ATIVIDADE DE CLASSE  

04- A bacia sedimentar do Brasil, que responde pela maior 
produção de petróleo é:

a) Bacia de Carmópolis.
b) Bacia de Tabuleiro do Martins.
c) Bacia do Meio-Norte.
d) Bacia do Recôncavo Baiano.
e) Bacia de Campos.

RESP: A
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• ENERGIA GÁS NATURAL

01- FORMAÇÃO:

DECOMPOSIÇÃO DE MATERIAIS ORGÂNICOS
QUE SÃO ACUMULADOS EM ROCHAS DURANTE
MILHARES DE ANOS.

02- USO:
FONTE DE ENERGIA (COMBUSTÍVEL) NAS
INDÚSTRIAS, RESIDÊNCIAS E VEÍCULOS
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• GÁS NATURAL RESERVAS

1º - Rússia
2ª - Irã
3º - Catar
4º - Turquemenistão
5º - Estados Unidos
6º - Arábia Saudita
7º - Emirados Árabes
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• GÁS NATURAL RESERVAS

CONSUMO:
- 60% INDÚSTRIAS
- 30% ENERGIA
- 5% AUTOMOTIVO
- 5% OUTROS

5



• GÁS NATURAL RESERVAS
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• ENERGIA XISTO

TIPOS:
01- XISTO BETUMINOSO: SUA MATÉRIA
ORGÂNICA É UM BETUME (FORMA FLUIDA)

02- XISTO PIROBETUMINOSO: A SUA
MATÉRIA ORGÂNICA É O
QUEROGÊNIO( FORMA SÓLIDA)

PROBLEMAS: EXTRAÇÃO, TRANSPORTE,
BAIXO APROVEITAMENTO
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• ENERGIA XISTO
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• ENERGIA SOLAR
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• ENERGIA SOLAR
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• ENERGIA SOLAR

RIBEIRA DO PIAUÍ
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• ENERGIA EÓLICA
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• FONTES DE ENERGIA 
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• ENERGIA DAS MARÉS 

1º FRANÇA
2º CANADÁ 
3º CHINA
4º JAPÃO 
5º INGLATERRA
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• ENERGIA DAS MARÉS 
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•ENERGIA ETANOL
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• ENERGIA ETANOL
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• ENERGIA CARVÃO VEGETAL
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• ENERGIA BIODIESEL

Biocombustíveis são fontes de energia renováveis, produzidas a partir de
matéria orgânica de origem animal ou vegetal (eucalipto, cana-de-açúcar, mamona,
soja, canola, babaçu, estercos e lixos orgânicos).
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• ENERGIA BIODIESEL
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• FONTES DE ENERGIA 

01- A matriz energética desse país é baseada em carvão mineral, transportado por
ferrovias, que usam muito diesel; o minério segue em navios, que consomem muito
combustível, e o país ainda tem demanda grande de petroquímicos, por conta da
construção civil e bens de consumo e da sua crescente urbanização. Em 2010, tornou-se
o maior consumidor mundial de petróleo, ultrapassando os Estados Unidos. Em 2003, o
valor das exportações de petróleo do Brasil para esse pais era 0,5% do total, e, em 2013,
as exportações brasileiras saltaram para 8,7%, confirmando a liderança comercial desse
país com o Brasil.

O texto refere-se à
A) Alemanha.
B) Itália.
C) China
D) Austrália.
E) Índia. RESP: C
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• FONTES DE ENERGIA 

02- Para resolver a questão, leia o texto a seguir, sobre fontes de energia, e 
selecione as palavras/expressões que preenchem correta e coerentemente as 
lacunas.
O _____ foi importante fonte de energia para a Primeira Revolução Industrial. 
Atualmente, as maiores reservas estão localizadas no hemisfério _____. É um dos 
principais responsáveis pela _____, pois sua queima libera grande quantidade de 
óxido de enxofre na atmosfera.

A) carvão mineral — norte — chuva ácida
B) petróleo — sul — poluição dos oceanos
C) petróleo — sul — chuva ácida
D) carvão mineral — sul — poluição dos oceanos
E) petróleo — norte — chuva ácida RESP: A
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• FONTES DE ENERGIA 

03- Sobre o consumo de energia no Brasil é correto afirmar que:

a) a Região Sudeste não consegue consumir toda a energia que produz;
b) o setor residencial e de comércio representam 80% do consumo total de 
energia;
c) mais da metade da energia consumida no país provém de fontes renováveis, 
como a hidráulica e a biomassa;
d) nesta década, devido às sucessivas crises econômicas, não tem havido aumento 
do consumo de energia;
e) o petróleo e o carvão mineral representam mais de 70% de energia produzida 
para consumo no país.

RESP: C
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• FONTES DE ENERGIA 

04- A energia elétrica, no Brasil, contribui de maneira significativa 
para atender às necessidades do país em fontes de energia. O 
setor que mais utiliza ou consome energia elétrica no Brasil é:

a) a indústria
b) os domicílios
c) o comércio
d) a iluminação pública
e) os transportes

RESP: A
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• FONTES DE ENERGIA 

05- Empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia à base
de ventos, no sudeste da Bahia. O Complexo Eólico Alto Sertão, em 2014, terá
capacidade para gerar 375 MW (megawatts), total suficiente para abastecer uma
cidade de 3 milhões de habitantes. MATOS, C. GE busca bons ventos e fecha
contrato de R$ 820 mi na Bahia. Folha de S. Paulo, 2 dez. 2012.

A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para
o sistema energético brasileiro:
a) Redução da utilização elétrica.
b) Ampliação do uso bioenergético.
c) Expansão das fontes renováveis.
d) Contenção da demanda urbano-industrial.
e) Intensificação da dependência geotérmica

RESP: C
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