
 

 

GEOGRAFIA – PARA OS FORTES – AULA 1  

1. (Ufjf 2012)  A economia mundial é fortemente dependente de fontes de energia não renováveis. 
 
a) Cerca de 80% de toda a energia do planeta vem das reservas de: 
b) A exploração e o uso de fontes não renováveis provocam grandes danos ao meio ambiente. Cite e 
explique um impacto provocado pelo uso de fontes não renováveis de energia. 
c) As fontes renováveis de energia também têm limitações na sua exploração. Cite e explique por que uma 
das fontes alternativas de energia não pode ser utilizada em todos os lugares.  
 
2. (Pucrj 2011)  A produção de energia é um dos setores econômicos mais controvertidos nos dias atuais, 
quando as questões de ordem ambiental tomam à dianteira nos projetos de desenvolvimento de 
sociedades diversas. 
 

 
 
a) Avalie as formas de produção energética apresentadas nas imagens, a partir da concepção de 
“produção de energias limpas”. 
b) Identifique UMA vantagem econômica da produção de energia termoelétrica sobre a hidroelétrica e 
UMA limitação física da produção hidroelétrica em relação à termoelétrica.  
   
 
3. (Fuvest 2013)  A matriz energética brasileira é constituída, principalmente, por usinas hidrelétricas, 
termelétricas, nucleares e eólicas, e também por combustíveis fósseis (por exemplo, petróleo, gasolina e 
óleo diesel) e combustíveis renováveis (por exemplo, etanol e biodiesel). 
 
a) Para cada tipo de usina da tabela abaixo, assinale no mapa seguinte, utilizando o símbolo 
correspondente, um estado, ou a divisa de estados limítrofes, em que tal usina pode ser encontrada. 
 

Usina Símbolo 
Hidrelétrica binacional em operação  
Hidrelétrica de grande porte em construção  
Nuclear em operação  
Eólica em operação  

 



 
4. (Unesp 2012)  Analise a tabela. 
 

Expectativa de evolução da produção de energia hidrelétrica no Brasil, 2009-2019 
 

Produçã
o MW 

Sudeste/
CO Sul Nordeste Norte Brasil 

dez/09 61.882 
(60%) 

16.550 
(16%) 

14.759 
(14%) 

10.407 
(10%) 

103.598 
(100%) 

dez/19 77.508 
(46%) 

23.614 
(14%) 

26.708 
(16%) 

39.248 
(24%) 

167.078 
(100%) 

Variação 
(%) 25,3 42,7 81,0 277,1 61,3 

(Ministério de Minas e Energia. Plano Decenal de Expansão de Energia, 2010.) 
 
Indique as regiões brasileiras que sofrerão os maiores aumentos percentuais na capacidade de produção 
de energia hidrelétrica instalada até 2019. 
Cite um exemplo de usina hidrelétrica que está em construção no Brasil e aponte duas consequências 
socioambientais resultantes da sua instalação.   
 
5. (Unesp 2013)  Em 2004, o Governo Federal lançou o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 
Energia Elétrica (Proinfa), que tem por objetivo promover a diversificação da matriz energética brasileira, 
buscando alternativas às usinas hidrelétricas com grandes reservatórios e às termonucleares, para 
aumentar a segurança no abastecimento de energia elétrica, além de permitir a valorização das 
características e potencialidades regionais e locais. (www.mme.gov.br. Adaptado.) 
 
Indique duas fontes alternativas de energia elétrica que podem ser encontradas no território brasileiro e 
mencione dois benefícios oferecidos pelo uso delas.  
 
6. (Ufg 2013)  Analise os gráficos a seguir. 
 



 
 
Os gráficos revelam uma variação significativa nos porcentuais das diversas fontes de geração de energia 
elétrica no Brasil, entre os anos de 2001 e 2012. Com base na interpretação desses resultados, 
a) explicite um problema associado à pequena participação das usinas eólicas na matriz energética 
brasileira; 
b) explique por que houve uma ampliação da participação das usinas térmicas e uma redução dos 
porcentuais relacionados às usinas hidrelétricas no período supracitado.  
 
7. (Ufba 2012)  O Brasil, por sua grandeza territorial, possui uma diversidade geográfica e climática 
significativa. A latitude, o relevo, as bacias hidrográficas, as características do solo, entre outros fatores, 
criam uma série de possibilidades, entre outras coisas, para o planejamento energético da matriz 
brasileira. Sendo bem exploradas, essas características singulares podem fazer do Brasil um país 
independente das energias fósseis a longo prazo. Através do investimento tecnológico e em infraestrutura, 
é possível utilizarmos fontes renováveis como a biomassa (etanol e biodiesel), eólica, solar e hidrelétrica.  
[...] Finalmente, a natureza oferece as condições ou cria as dificuldades que, na verdade, podem ser 
oportunidades para o crescimento e desenvolvimento do país. 

 (WALTZ, 2010, p. 31). 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a matriz energética brasileira, uma das mais equilibradas 
entre as grandes nações, 
 
a) justifique a recente expansão hidrelétrica da Região Norte e cite dois exemplos do atual 
aproveitamento da Bacia Amazônica; 
b) destaque duas características naturais do Nordeste brasileiro, que podem ser aproveitadas para 
geração de energia alternativa e limpa; 
c) indique duas características ambientais da Bacia Hidrográfica do Paraná.  
 
8. (Fuvest 2010)  Grande parte da produção de petróleo, no Brasil, provém de bacias localizadas na 
plataforma continental (off shore). Todavia, a produção de petróleo, em área terrestre (on shore), tem 
significativa importância econômica. 
 
a) Identifique duas áreas produtoras de petróleo on shore no Brasil e explique as causas da existência de 
petróleo nessas áreas. 
b) No Brasil, nos últimos anos, a exportação de petróleo tem superado, em volume, a importação. Apesar 
disso, persiste um deficit comercial relativo a esse produto. Explique o porquê desse deficit.  
   
9. (Unicamp 2010)  Observe, na figura a seguir, o perfil esquemático da costa brasileira e responda às 
questões: 
 



 
 
a) Em termos de composição rochosa, como se diferencia uma ilha situada na plataforma continental de 
uma ilha oceânica? 
b) Recentemente significativas reservas de petróleo foram encontradas na plataforma continental 
brasileira, na denominada Bacia de Santos. Esse petróleo foi formado, em parte, em ambiente de águas 
doces e existem reservatórios muito similares na África. Explique esses fatos.  
 
10. (Unicamp 2013)  O Congresso Nacional brasileiro aprovou o Projeto de Lei n.º 2565/2011, que altera a 
distribuição dos royalties da exploração e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos 
fluídos entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Este novo marco regulatório, que trata do 
regime de partilha das riquezas geradas pela exploração dos recursos naturais no país, vem gerando 
polêmica. O que se debate é se tais riquezas devem permanecer apenas nos Estados e municípios em 
que se localizam os combustíveis fósseis ou se elas serão distribuídas também para as outras unidades 
da Federação que não são detentoras desses recursos. 
 
a) Cite os dois Estados brasileiros mais prejudicados pela aprovação do novo marco regulatório. 
b) Apresente os principais argumentos favoráveis à manutenção da legislação atual e os que defendem a 
distribuição das riquezas produzidas pela exploração dos recursos para todas as unidades da Federação.  
 
11. (Unb 2012)   

 
 
A produção de combustíveis oriundos da biomassa faz parte das políticas de governo de vários países, 
entre os quais se inclui o Brasil. A respeito desse tema, julgue os itens subsequentes. 
 
a) O aumento da produção de etanol no Brasil tem reduzido a concentração da posse de terras e 
incentivado a diversificação agrícola. 
b) No setor de transportes, o uso de biocombustíveis tem sido considerado uma solução para a redução 
de gases de efeito estufa, o que atende aos propósitos do Protocolo de Quioto. 
c) Atualmente, a agroindústria açucareira, tal como ocorreu no período colonial, fornece matéria-prima 
energética e promove a interiorização da população brasileira.  
   
 



12. (Fgvrj 2011)  “O consumo de energia elétrica deve subir 9,4% em 2010 (...) e as projeções para o 
período 2010-2018 indicam crescimento médio da demanda de 5,2% ao ano.” 
Extraído e adaptado da Folha de S. Paulo, 09/07/2010, p.B5. 
 
Este contexto exige incremento da infraestrutura e diversificação da matriz energética, na qual a 
bioeletricidade deve assumir um papel cada vez maior. 
a) Caracterize e exemplifique um processo de geração de bioeletricidade. 
b) Aponte duas vantagens (socioeconômicas e/ou ambientais) e duas desvantagens que esse tipo de 
geração energética pode implicar.  
   
13. (Uerj 2009)   Governo já tem data para tirar Angra 3 do papel: 10. de setembro 
 
O Brasil está muito próximo de tirar do papel a retomada do programa nuclear. O governo debateu por 
anos se deveria ou não reiniciar as obras de Angra 3. Por fim, em junho do ano passado, o Conselho 
Nacional de  Política energética (CNPe) decidiu autorizar a eletronuclear a construir a terceira usina em 
Angra dos Reis. 
Pelos planos que o governo vem anunciando recentemente, Angra 3 será apenas a primeira de uma série 
de novas usinas nucleares que deverão ser construídas no Brasil. 

 LEONARDO GOY. Adaptado de "O Estado de São Paulo", 08/07/2008 
 
A retomada do programa nuclear brasileiro traz à tona a polêmica que envolve essa forma de gerar 
energia não apenas no país, mas no mundo. 
Aponte dois argumentos favoráveis e dois argumentos contrários à opção de ampliar a geração de energia 
elétrica em centrais termonucleares no Brasil.  
  


