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#Reconhecer as principais fontes de
energia utilizadas no mundo

#Avaliar a importância das fontes de
energia para o futuro
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FONTES DE ENERGIA
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SÃO PAULO 12 MILHÕES DE HABITANTES  
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ENERGIAS LIMPAS
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TERMELÉTRICAS
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TERMELÉTRICA 
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NUCLEARES
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ANGRA 1 E 2 ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
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NUCLEARES
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ITAIPU
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PETRÓLEO: HIDROCARBONETO FÓSSIL, 
SEDIMENTAR, MARINHO, MESOZOICO
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FASES DE APROVEITAMENTO

• PROSPECÇÃO;

• EXTRAÇÃO;

• TRANSPORTE;

• REFINO;

• DISTRIBUIÇÃO.
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PETRÓLEO: DERIVADOS
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01. (G1 - ifpe 2019) PETROBRAS ANUNCIA AUMENTO DE 2,56% NO PREÇO DO DIESEL A PARTIR DESTE
SÁBADO
Valor cobrado nas refinarias passa dos atuais R$ 2,2470 para R$ 2,3047

Bruno Rosa - 03/05/2019 - 21:13

RIO - A Petrobras informou em seu site na noite desta sexta-feira aumento de 2,56% no preço do diesel nas
refinarias. Com isso, o valor cobrado às refinarias, sem impostos, passará dos atuais R$ 2,2470 para
R$ 2,3047. É um aumento médio de R$ 0,0577. Os novos preços começam a valer a partir do primeiro
minuto deste sábado.

O último aumento do diesel ocorreu no dia 18 de abril, quando a alta média foi de R$ 0,10 - uma alta de
4,84% na média. Na ocasião, o preço passou de R$ 2,1432 para R$ 2,2470

ROSA, Bruno. Petrobras anuncia aumento de 2,56% no preço do diesel a partir deste sábado. Jornal O Globo. Publicado em: 03 de maio 2019. Disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-anuncia-aumento-de-256-no-preco-do-diesel-partir-deste-sabado-23641388>. Acesso em: 04 maio 2019 (adaptado).
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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

a) ao consequente aumento no preço das passagens aéreas, provocando uma queda de
movimento nos aeroportos e inviabilizando o funcionamento de alguns deles.

b) à paralisação do setor ferroviário por falta de combustível, uma vez que esse modal é
o mais importante para o transporte de alimentos e combustíveis no país.

c) ao consequente congestionamento dos portos brasileiros, impedindo o escoamento
da produção agrícola, pela navegação de cabotagem, em direção às áreas industriais
produtoras de alimentos no Brasil.

d) à possível paralisação dos aeroviários, trazendo prejuízos aos exportadores e
comprometendo o fluxo de passageiros entre as diversas regiões brasileiras.

e) à 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. (Unesp 2019) A construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu durante os anos 1970 e
1980

a) contribuiu para a queda do regime cívico-militar brasileiro, depois que a imprensa
denunciou grandes desvios de verbas da obra.

b) assegurou a autonomia energética definitiva de Argentina e Paraguai, países que
participaram do projeto e se beneficiaram com sua execução.

c) permitiu o restabelecimento das relações diplomáticas entre Argentina, Brasil e
Paraguai, rompidas desde a Guerra do Paraguai.

d) proporcionou a consolidação das hegemonias argentina e brasileira no comércio e no
controle político da região do Rio da Prata.

e) foi uma iniciativa conjunta dos governos militares do Brasil e do Paraguai, que teve
forte impacto geoestratégico na região do Rio da Prata.
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03. (Espcex (Aman) 2019) 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.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão corretas.

a) I e III   
b) II e III   
c) I e IV   
d) I, II e IV
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04. (Mackenzie 2018) Edição do dia 16/09/2017
16/09/2017 21h09 - Atualizado em 16/09/2017 21h09

Lixo nuclear de extinta mina de urânio ocupa área de cem Maracanãs

Em Minas Gerais, toneladas de lixo radioativo preocupam ambientalistas, o Ministério
Público e moradores de uma região no sul do estado. Há mais de duas décadas os rejeitos
são mantidos no local.
A área é do tamanho de cem estádios do Maracanã. É o que restou da primeira mina de
urânio que foi explorada no Brasil. Bacias de contenção de rejeitos, lama com resíduos
radioativos na cava da mina, uma fábrica de beneficiamento de minério desativada, e
mais: milhares de toneladas de misturas contaminantes que contêm urânio, tório, rádio.

Fonte: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/09/lixo-nuclear-de-extinta-minade-uranio-ocupa-area-de-cem-maracanas.html
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Tendo como base a reportagem em destaque e seus conhecimentos a respeito da exploração
mineral no Brasil, analise as afirmações a seguir.

I. A produção brasileira de urânio começou em 1982, no município de Caldas/Minas Gerais. A
mina abasteceu durante 13 anos a usina nuclear Angra 1 e em meados da década de 90 a
unidade encerrou suas atividades produtivas.

II. A comercialização de urânio é rigidamente controlada tanto pelos governos nacionais
quanto pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), uma vez que se trata de
material radioativo.

III. O Ministério do Meio Ambiente em parceria com o de Minas e Energia fiscaliza e controla
as atividades relacionadas à exploração mineral. Nos últimos trinta anos, não foram
registrados casos de rompimentos de barreiras de contenção de rejeitos minerais no país.
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IV. A comunidade nuclear mundial reconhece 12 países como detentores de instalações
de enriquecimento de urânio com diferentes capacidades industriais de produção. São
eles: China, Estados Unidos, França, Japão, Rússia, Alemanha, Inglaterra, Holanda, Brasil,
Índia, Paquistão e Irã.

Estão corretas

a) I e II, apenas.
b) II e III, apenas.
c) III e IV, apenas.
d) I, II e IV, apenas.
e) I, II, III e IV.
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05. (Espm 2018) 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.
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6. (G1 - ifpe 2018) 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?

a) Da biomassa da cana de açúcar, a partir da queima do bagaço desse vegetal que é muito
cultivado em plantações na Zona da Mata de vários estados nordestinos.

b) 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.

c) Do Sol, devido a essa região receber uma grande quantidade de radiação solar durante todo o
ano.

d) Das marés, pois a região nordestina conta com um litoral bem recortado e a utilização da
fonte maremotriz é natural, visando aproveitar o movimento das marés.

e) Das águas dos rios, fonte de energia amplamente utilizada e que possibilita haver várias
usinas hidroelétricas na região funcionando com a capacidade máxima, mesmo durante o
período de estiagem prolongada.
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7. (Enem PPL 2018) 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%.

BRASIL. Decreto n. 7.390, de 9 de dezembro de 2010. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 2 jun. 2014 (adaptado).

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.


