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1 São exemplos de fontes energéticas de origem fóssil: 
a) carvão mineral, solar, petróleo 
b) eólica, petróleo, gás natural 
c) hidrelétrica, gás natural, nuclear 
d) petróleo, carvão mineral, gás natural 
e) nuclear, carvão mineral, petróleo  
 
2 PUC - Rio - A maior parte da energia usada hoje no planeta é proveniente da queima de combustíveis 
fósseis. O protocolo de Kyoto, acordo internacional que inclui a redução da emissão de CO2 e de outros 
gases, demonstra a grande preocupação atual com o meio ambiente. O excesso de queima de 
combustíveis fósseis pode ter como consequências:  
A) maior produção de chuvas ácidas e aumento da camada de ozônio. 
B) aumento do efeito estufa e dos níveis dos oceanos. 
C) maior resfriamento global e aumento dos níveis dos oceanos. 
D) destruição da camada de ozônio e diminuição do efeito estufa. 
E) maior resfriamento global e aumento da incidência de câncer de pele. 
 
3 UFPE Com relação ao petróleo, uma das maiores fontes de energia do mundo atual, é correto afirmar 
que: 
a) Algumas advertências de que o petróleo pode acabar não têm sentido, pois, como o urânio, o petróleo é 
um recurso natural inesgotável, presente em terrenos metamórficos dos continentes e das bacias 
oceânicas. 
b) Os países da América do Norte querem reduzir o consumo mundial de petróleo, com a finalidade de 
desestabilizar os países exportadores do Oriente Médio. 
c) O petróleo é um recurso natural exaurível, pois localiza-se em áreas não muito profundas de terrenos 
basálticos, ricos em matéria orgânica. 
d) A escassez de petróleo decorre da explosão de poços, no Golfo Pérsico, onde se registra a maior 
produção desse recurso natural. 
e) O petróleo é um recurso natural não renovável, encontrado em terrenos de bacias sedimentares. 
 
 4 Suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz 
energética em um pequeno país com as seguintes características: região plana, chuvosa e com ventos 
constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis.  
De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e risco 
ambientais é a baseada na energia.  
a) dos biocombustíveis, pois tem menor impacto ambiental e maior disponibilidade.  
b) solar, pelo seu baixo custo e pelas características do país favoráveis à sua implantação.  
c) nuclear, por ter menor risco ambiental e ser adequada a locais com menor extensão territorial.  
d) hidráulica, devido ao relevo, à extensão territorial do país e aos recursos naturais disponíveis 
e) eólica, pelas características do país e por não gerar gases do efeito estufa nem resíduos de operação.  
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 5  Segundo dados do Balanço Energético Nacional de 2008, do Ministério das Minas e Energia, a matriz 
energética brasileira é composta por hidrelétrica (80%), termelétrica (19,9%) e eólica (0,1%). Nas 
termelétricas, esse percentual é dividido conforme o combustível usado, sendo: gás natural (6,6%), 
biomassa (5,3%), derivados de petróleo (3,3%), energia nuclear (3,1%) e carvão mineral (1,6%). Com a 
geração de eletricidade da biomassa, pode-se considerar que ocorre uma compensação do carbono 
liberado na queima do material vegetal pela absorção desse elemento no crescimento das plantas. 
Entretanto, estudos indicam que as emissões de metano (CH4) das hidrelétricas podem ser comparáveis às 
emissões de CO2 das termelétricas. 
 
MORET, A. S.; FERREIRA, I. A. As hidrelétricas do Rio Madeira e os impactos socioambientais 
da eletrificação no Brasil. Revista Ciência Hoje. V. 45, no 265, 2009 (adaptado). 
 
No Brasil, em termos do impacto das fontes de energia no crescimento do efeito estufa, quanto à emissão 
de gases, as hidrelétricas seriam consideradas como uma fonte. 
A) limpa de energia, contribuindo para minimizar os efeitos deste fenômeno. 
B) eficaz de energia, tomando-se o percentual de oferta e os benefícios verificados. 
C) limpa de energia, não afetando ou alterando os níveis dos gases do efeito estufa. 
D) poluidora, colaborando com níveis altos de gases de efeito estufa em função de seu potencial de oferta. 
E) alternativa, tomando-se por referência a grande emissão de gases de efeito estufa das demais fontes 
geradoras. 
  
 
6  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. 
Assinale a alternativa que indica, respectivamente, uma vantagem e uma desvantagem das hidroelétricas. 
a) não emitem poluentes na atmosfera; porém não são muito eficientes. 
b) são ambientalmente corretas; porém interferem diretamente no efeito estufa. 
c) a produção pode ser controlada; porém os custos são muito elevados. 
d) ocupam pequenas áreas; porém interferem no curso dos rios. 
e) a construção é rápida; porém duram pouco tempo. 
 
 7 (Enem 2011) – “Águas de março definem se falta luz este ano”. Esse foi o título de uma reportagem em 
jornal de circulação nacional, pouco antes do início do racionamento do consumo de energia elétrica, em 
2001. No Brasil, a relação entre a produção de eletricidade e a utilização de recursos hídricos, estabelecida 
nessa manchete, se justifica porque: 
a) a geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de um dado fluxo de água nas 
barragens. 
b) o sistema de tratamento da água e sua distribuição consomem grande quantidade de energia elétrica. 
c) a geração de eletricidade nas usinas termelétricas utiliza grande volume de água para refrigeração. 
d) o consumo de água e de energia elétrica utilizadas na indústria compete com o da agricultura. 
e) é grande o uso de chuveiros elétricos, cuja operação implica abundante consumo de água. 
 
8  (Enem 2009) – A economia moderna depende da disponibilidade de muita energia em diferentes formas, 
para funcionar e crescer. No Brasil, o consumo total de energia pelas indústrias cresceu mais de quatro 
vezes no periodo entre 1970 e 2005. Enquanto os investimentos em energias limpas e renováveis, como 
solar e eólica, ainda são incipientes, ao se avaliar a possibilidade de instalação de usinas geradoras de 
energia elétrica, diversos fatores devem ser levados em consideração, tais como os impactos causados ao 
ambiente e às populações locais.  
 
Ricardo. B. e Campanili, M. Almanaque Brasil Socioambiental. Instituto Socioambiental. São Paulo, 2007 
(adaptado) 
 
Em uma situação hipotética, optou-se por construir uma usina hidrelétrica em região que abrange diversas 
quedas d’água em rios cercados por mata, alegando-se que causaria impacto ambiental muito menor que 
uma usina termelétrica.  
Entre os possíveis impactos da instalação de uma usina hidrelétrica nessa região, inclui-se: 
a) a poluição da água por metais da usina. 
b) a destruição do habitat de animais terrestres. 
c) o aumento expressivo na liberação de CO2 para a atmosfera. 
d) o consumo não renovável de toda água que passa pelas turbinas. 



e) o aprofundamento no leito do rio, com a menor 
deposição de resíduos no trecho de rio anterior à represa. 
 
9  (Enem 2010) Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado 
no interior de um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio, 
que é fonte de água para consumo, irrigação das lavouras de subsistência e pesca. Na região, que possui 
pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer 
apenas o município apresentado. Qual forma de obtenção de energia, entre as apresentadas, é a mais 
indicada para ser implantada nesse município de modo a causar o menor impacto ambiental? 
a) Termelétrica, país é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração. 
b) Eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia. 
c) Nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não afetaria a população. 
d) Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. 
e) Hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente para abastecer a usina construída. 
 
 10 (Enem 2010) A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no rio Xingu, no município de Vitória de 
Xingu, no Pará. A usina será a terceira maior do mundo e a maior totalmente brasileira, com capacidade de 
11,2 mil megawatts. Os índios do Xingu tomam a paisagem com seus cocares, arcos e flechas. Em 
Altamira, no Pará, agricultores fecharam estradas de uma região que será inundada pelas águas da usina. 
 
BACOCCINA, D. QUEIROZ, G.: BORGES, R. Fim do leilão, começo da confusão. Isto é Dinheiro. Ano 13, 
n.o 655, 28 abri 2010 (adaptado). 
 
Os impasses, resistências e desafios associados à construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte estão 
relacionados: 
a) ao potencial hidrelétrico dos rios no norte e nordeste quando comparados às bacias hidrográficas das 
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. 
b) à necessidade de equilibrar e compatibilizar o investi mento no crescimento do país com os esforços para 
a conservação ambiental. 
c) à grande quantidade de recursos disponíveis para as obras e à escassez dos recursos direcionados para 
o pagamento pela desapropriação das terras. 
d) ao direito histórico dos indígenas à posse dessas terras e à ausência de reconhecimento desse direito 
por parte das empreiteiras. 
e) ao aproveitamento da mão de obra especializada dispo – nível na região Norte e o interesse das 
construtoras na vinda de profissionais do Sudeste do país. 

11.(FUVEST) A questão energética contemporânea, especialmente no que se refere ao uso de 
combustíveis fósseis, pode ser olhada sob uma perspectiva mais ampla. A vida na Terra tem alguns bilhões 
de anos. Nossa espécie, que surgiu há cerca de 150 mil anos, produz ferramentas há cerca de 40 mil anos, 
usa carvão mineral há cerca de 300 anos e petróleo há cerca de 100 anos. Esses recursos energéticos, 
devidos à longa deposição de organismos, encontram-se em diversas regiões, algumas delas hoje 
desérticas. O consumo combinado atual desses combustíveis, sobretudo na indústria e nos transportes, 
equivale a uma queima da ordem de 100 milhões de barris de petróleo por dia, fato que preocupa pelo 
aumento, na atmosfera, de gases responsáveis pelo efeito estufa. 

Da leitura desse texto, é correto afirmar que 

a) há regiões desérticas que podem já ter sido oceanos, das quais extraímos hoje o que aí foi produzido 
muito antes da existência humana. 

b) sendo os combustíveis fósseis gerados em processo contínuo, os mesmos poderiam ser utilizados 
indefinidamente, não fosse o aumento do efeito estufa. 

c) o consumo atual de combustíveis fósseis na indústria e nos transportes é reposto pela deposição diária 
de biomassa fóssil. 

d) os seres humanos, nos últimos 100 anos, são responsáveis por boa parte da geração de combustíveis 
fósseis, a partir da biomassa disponível. 

e) o que era carvão mineral, em passado remoto, transformou-se em petróleo nos períodos recentes. 



 

12.(URCA) Sobre Fontes de Energia, leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

I. A eletricidade pode ser obtida pela força da água (hidráulica); pelo vapor da queima de combustíveis 
fósseis (termelétricas) e pelo calor produzido pela fissão do urânio no núcleo do reator. 

II. Os vulcões, os gêiseres, o sol e as fontes termais são formas de energia geotérmica, produzida pelo calor 
existente no interior da Terra. Porém o principal problema técnico, ainda não foi solucionado, pois o 
tratamento da água do vapor servido que contém boro, amônia e outros sólidos dissolvidos, podem 
contaminar as águas próximas à usina. 

III. As centrais maremotrizes obtêm energia elétrica aproveitando o movimento das marés. Esse tipo de 
energia pode ser obtido por meio de um reservatório, constituído de uma barragem, uma turbina e um 
gerador. 

IV. Se na usina hidrelétrica é o vapor de água produzido por uma caldeira aquecida pela queima do carvão 
e do petróleo; na usina termelétrica quem faz esse papel é a água que, embora teoricamente ela seja 
renovável, já sabemos que pode acabar. 

a) As afirmativas I e III são verdadeiras; 

b) As afirmativas I, II e III são verdadeiras; 

c) As afirmativas II e IV são verdadeiras; 

d) As afirmativas II, III e IV são verdadeiras; 

e) As afirmativas III e IV são verdadeiras. 
 

13-(UFV) Leia o texto abaixo: 

Uma reportagem publicada em agosto de 2006 informava que o presidente venezuelano Hugo Chávez 
visitava a China para ampliar os acordos petrolíferos, bem como assinar vários acordos de cooperação em 
educação, informação e outros setores não especificados. No entanto, dizia que o petróleo era o ponto 
principal da visita de Chávez, visto que o maior interesse do presidente venezuelano era assinar acordos 
para aumentar a quantidade de barris vendidos para a China. Assinalava, também, que o presidente 
venezuelano deveria assinar contratos para a construção de navios petroleiros de grande tonelagem com o 
intuito de evitar gastos com o aluguel destas embarcações. Segundo Chávez, sua intenção era criar sua 
“própria frota, das maiores do mundo”. 

Por fim, informava o repórter que, desde que tinha chegado ao poder em 1999, Chávez tinha visitado a 
China em quatro ocasiões, a última em dezembro de 2004, quando assinou oito acordos de cooperação 
energética. 

 

De acordo com as informações da notícia e em conhecimentos sobre a América Latina, assinale a afirmativa 
INCORRETA: 

 

a) A estratégia de aumentar a venda de petróleo para a China visa reduzir a dependência econômica em 
relação aos Estados Unidos. 



b) As iniciativas de Chávez para ampliar a comercialização de petróleo com a China podem não ter êxito em 
função da pequena produção petrolífera da Venezuela. 

c) Chávez busca ampliar o leque de compradores alternativos de petróleo, projetando-se como liderança 
política na América Latina. 

d) O aumento da comercialização do petróleo venezuelano para a China vem amenizando os problemas de 
abastecimento enfrentados por este país em função dos conflitos no Oriente Médio. 

e) Apesar dos esforços de Chávez para diminuir a dependência dos Estados Unidos, estes ainda são o 
maior comprador do petróleo venezuelano. 

 

14-(UFSC) 

 

“Coitada da bomba atômica 

Que não gosta de matar 

Mas que ao matar mata tudo 

Animal e vegetal 

Que mata a vida da terra 

E mata a vida do ar 

Mas que também mata a guerra... 

Bomba atômica que aterra! 

Pomba atônita da paz!” 

MORAES, Vinicius de. A bomba atômica. In: Nova antologia poética. São Paulo: Companhia das Letras. 
2003, p. 134. 

 

Sobre a energia atômica no mundo globalizado e no Brasil, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 

 

01. Devido ao baixo custo de instalação, as usinas nucleares estão se multiplicando em todos os 
continentes. 

02. Após a Segunda Guerra Mundial, grande parte dos investimentos na pesquisa atômica originou-se de 
interesses militares. 

04. O átomo, a água, o vento, o petróleo e o biogás são fontes de energia renováveis.  

08. O urânio é encontrado em quase todo o planeta, mas são poucos os países, como o Brasil, em que sua 
exploração tem viabilidade econômica. 

16. As Regiões Norte e Sudeste do Brasil têm utilizado as usinas termonucleares em virtude da pouca 
disponibilidade de recursos hídricos. 



 

15.(PUCPR) Canadá, China, Brasil, Estados Unidos e Rússia são os cinco maiores produtores mundiais de 
hidreletricidade. As características que são comuns a esses cinco países são: 

 

I – Elevada extensão territorial. 

II – Elevadas populações absolutas. 

III – Elevadas densidades populacionais na totalidade de seus territórios. 

IV – Presença de desníveis topográficos em seus territórios, compreendendo planaltos e planícies. 

V – Existência de importantes bacias hidrográficas. 

 

A alternativa que contém corretamente as características é: 

 

a) I, IV e V. 

b) I, II e III. 

c) I, II e V. 

d) II, III e IV. 

e) III, IV e V. 

 

16.(FUVEST) Desde a década de 1990, o Brasil vem incrementando a importância do gás natural na matriz 
energética nacional, abrindo-se, a partir daí, a possibilidade de integração econômica com países vizinhos. 
A prova disto está 

 

a) no esforço do Brasil para aumentar a importação de gás natural do Paraguai, sendo que o 
enfraquecimento recente do MERCOSUL tem causado obstáculos para essa proposta. 

b) nos novos acordos com o governo uruguaio, no âmbito do MERCOSUL, dobrando a importação de gás 
natural efetuada pelo Brasil, em troca do aumento de exportação de carros brasileiros para o Uruguai. 

c) nos novos investimentos feitos pela Petrobrás em território venezuelano, constituindo parceria com a 
estatal da Venezuela, estreitando assim a relação do Mercosul com o Pacto Andino. 

d) na construção do gasoduto Brasil-Bolívia, que, todavia, tem encontrado dificuldades, em função da 
recente nacionalização dos hidrocarbonetos, realizada pelo governo boliviano. 

e) no consórcio TRANSIERRA, empresa constituída pela Petrobrás, pela Repsol YPF e pela TotalfinaELF, 
com a finalidade de intensificar a exploração de gás natural em território peruano 
 
 
 



17.(PUCRS) 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 
 
18.(UDESC) A procura por novas fontes renováveis de energia surge como alternativa importante para 
superar dois problemas atuais: a escassez de fontes não renováveis de energia, principalmente do petróleo, 
e a poluição ambiental causada por essas fontes (combustíveis fósseis). 
 
Assinale a alternativa que apresenta um tipo de recurso energético não renovável. 
 
a. biomassa, massa dos seres vivos habitantes de uma região. 
b. hidrogênio, usado como célula combustível. 
c. biogás, utilização das bactérias na transformação de detritos orgânicos em metano. 
d. carvão mineral, extraído da terra pelo processo de mineração. 
e. energia geotérmica, aproveitamento do calor do interior da Terra. 
 
19.(UDESC) Analise as proposições acerca da produção mundial de petróleo. 
 
I. A sua utilização como fonte de energia iniciou em 1859, na Pensilvânia – EUA, quando Edwin Drake 
encontrou petróleo e passou a comercializá-lo com as cidades para ser utilizado na iluminação pública. 
II. A bacia de Campos no Rio de Janeiro possui as maiores reservas de petróleo do Brasil. 
III. A Arábia Saudita é o país que mais exporta petróleo, e os EUA o país que mais importa petróleo. 
IV. A Venezuela tem uma produção maior de petróleo que o seu consumo. 
V. A partir da década de 80, houve um aumento da produção de petróleo no Brasil e uma consequente 
diminuição da dependência externa. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente as afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas II, III, IV e V são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas IV e V são verdadeiras. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
20.(UNIFOR) Fontes de energia são fundamentais para o funcionamento da sociedade. Em função de 
alterações climáticas, existe um debate amplo relacionado à diversificação da matriz energética e à adoção 
de fontes de energia renováveis. 
Com relação a este tema, marque a alternativa abaixo que NÃO é coerente com os debates atuais. 
a) Apesar de a utilização de biocombustíveis oferecer vantagens por ser uma fonte de energia renovável e 
emitir menos gases poluentes durante a combustão, diversos especialistas defendem que a produção em 
larga escala pode ter efeitos negativos sobre a produção de alimentos. 
b) Apesar de ser uma fonte de energia renovável e não emitir poluentes, a energia hidrelétrica não está 
isenta de impactos ambientais. 
c) As principais barreiras à opção pela produção de energia nuclear dizem respeito à segurança, à 
disposição dos rejeitos radioativos e à proliferação de armas nucleares, além dos custos de construção e 
manutenção das usinas nucleares. 
d) A ausência de tecnologia no setor é apontada como a grande barreira para a substituição de derivados 
do petróleo como uma das principais fontes de energia empregadas. 
(e) Segurança energética significa ter energia suficiente para atender às necessidades de uma população 
de forma confiável e ininterrupta, a um preço razoável. 
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