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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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PRÉ SAL 
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PRÉ SAL 
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• 01- Apesar de um relativo declínio nas
últimas décadas, esse recurso natural
continua sendo a mais importante fonte
de energia da atualidade. Trata-se de
uma fonte não renovável e que atua na
produção de eletricidade, combustíveis e
na constituição de matérias-primas para
inúmeros produtos, como a borracha
sintética e o plástico. Qual fonte de
energia relacionada acima?
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RESOLUÇÃO: A principal fonte de energia da
atualidade é o petróleo. Ele fornece fontes
para usinas produtoras de eletricidade e
atua na produção de combustíveis
automotivos. Por ser um combustível fóssil,
trata-se de uma fonte de energia não
renovável.
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02- Enumere a segunda coluna a partir da primeira, classificando 
corretamente as diferentes fontes de energia existentes.
Coluna 01
(1) Fontes renováveis
(2) Fontes não renováveis
_________________________________
Coluna 02
( ) Energia do Carvão
( ) Energia Eólica
( ) Energia Solar
( ) Energia do Petróleo
( ) Energia Geotérmica
( ) Energia Atômica
( ) Energia das Ondas das Marés
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03- O Brasil é um dos países que
apresentam os maiores potenciais
hidrelétricos do mundo, o que justifica,
em partes, o fato de esse tipo de energia
ser bastante utilizado no país. As usinas
hidrelétricas são bastante elogiadas por
serem consideradas ambientalmente mais
corretas do que outras alternativas de
produção de energia, mas vale lembrar
que não existem formas 100% limpas de
realizar esse processo. Cite uma vantagem
e uma desvantagem das hidroelétricas.

RESOLUÇÃO:  A  produção pode ser controlada; porém os 
custos são muito elevados.
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04- Avalie as questões a seguir que tratam
das fontes de energia e sua importância e
assinale V ou F para os itens

1- ( ) As fontes de energia exercem papel
importante nas atividades humanas. Delas
se originam eletricidade e combustíveis,
que são úteis para a produção e transporte
de bens e mercadorias.

2- ( ) São as fontes de energia mais
utilizadas no Brasil: petróleo, hidrelétrica,
carvão mineral e biocombustíveis.
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3- ( ) A evolução das fontes de
obtenção de energia teve impacto
direto no trabalho humano. A
energia facilitou e agilizou as
atividades produtivas.

4- ( ) No Brasil, as fontes de energia
são prioritariamente as renováveis,
como a energia eólica, energia solar
e hidrelétrica.

32


