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1. (Enem 2014)   

 
 
A imagem indica pontos com ativo uso de 
tecnologia, correspondentes a que processo de 
intervenção no espaço?  
a) Expansão das áreas agricultáveis, com uso 
intensivo de maquinário e insumos agrícolas.    
b) Recuperação de águas eutrofizadas em 
decorrência da contaminação por esgoto doméstico.    
c) Ampliação da capacidade de geração de energia, 
com alteração do ecossistema local.    
d) Impermeabilização do solo pela construção civil 
nas áreas de expansão urbana.    
e) Criação recente de grandes parques industriais 
de mediano potencial poluidor.    
  
  

2. (Enem 2013)  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 375MW (megawatts), total suficiente para abastecer uma cidade de 3 
milhões de habitantes. 

MATOS, C. “GE busca bons ventos e fecha contrato de R$820mi 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 de fontes renováveis.    
d) Contenção da demanda urbano-industrial.    
e) Intensificação da dependência geotérmica.    
   
3. (Enem 2013)  Nos últimos decênios, o território conhece grandes mudanças em função de 

acréscimos técnicos que renovam a sua materialidade, como resultado e condição, ao mesmo 
tempo, dos processos econômicos e sociais em curso. 
SANTOS, M.; SILVEIRA; M. L. O Brasil: território e sociedade do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2004 (adaptado). 

 
A partir da última década, verifica-se a ocorrência no Brasil de alterações significativas no 
território, ocasionando impactos sociais, culturais e econômicos sobre comunidades locais, e 
com maior intensidade, na Amazônia Legal, com a  
a) reforma e ampliação de aeroportos nas capitais dos estados.    
b) ampliação de estádios de futebol para a realização de eventos esportivos.    
c) construção de usinas hidrelétricas sobre os rios Tocantins, Xingu e Madeira.    
d) instalação de cabos para a formação de uma rede informatizada de comunicação.    
e) formação de uma infraestrutura de torres que permitem a comunicação móvel na região.    
   
4. (Enem 2012)  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 menos impacto ambiental e maior disponibilidade.    
b) solar, pelo seu baixo custo e pelas características do país favoráveis à sua implantação.    
c) nuclear, por ter menos risco ambiental a 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. (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. Istoé 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 investimento 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 disponível na região Norte e o interesse 
das construtoras na vinda de profissionais do Sudeste do país.    
   
6. (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 período 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.; CAMPANILI, M. Almanaque Brasil Socioambiental. São Paulo: Instituto Socioambiental, 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.    
   
7. (Enem 2008)  O gráfico a seguir ilustra a evolução do consumo de eletricidade no Brasil, em 

GWh, em quatro setores de consumo, no período de 1975 a 2005. 
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A racionalização do uso da eletricidade faz parte dos programas oficiais do governo brasileiro 
desde 1980. No entanto, houve um período crítico, conhecido como "apagão", que exigiu 
mudanças de hábitos da população brasileira e resultou na maior, mais rápida e significativa 
economia de energia. De acordo com o gráfico, conclui-se que o "apagão" ocorreu no biênio  
a) 1998-1999.    
b) 1999-2000.    
c) 2000-2001.    
d) 2001-2002.    
e) 2002-2003.    
   
8. (Enem 2008)  O potencial brasileiro para gerar energia a partir da biomassa não se limita a 

uma ampliação do Pró-álcool. O país pode substituir o óleo diesel de petróleo por grande 
variedade de óleos vegetais e explorar a alta produtividade das florestas tropicais plantadas. 
Além da produção de celulose, a utilização da biomassa permite a geração de energia elétrica 
por meio de termelétricas a lenha, carvão vegetal ou gás de madeira, com elevado rendimento 
e baixo custo. 
Cerca de 30% do território brasileiro é constituído por terras impróprias para a agricultura, mas 
aptas à exploração florestal. A utilização de metade dessa área, ou seja, de 120 milhões de 
hectares, para a formação de florestas energéticas, permitiria produção sustentada do 
equivalente a cerca de 5 bilhões de barris de petróleo por ano, mais que o dobro do que produz 
a Arábia Saudita atualmente. 

José Walter Bautista Vidal. Desafios Internacionais para o século XXI. Seminário da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, ago./2002 (com adaptações). 

 
Para o Brasil, as vantagens da produção de energia a partir da biomassa incluem:  
a) implantação de florestas energéticas em todas as regiões brasileiras com igual custo 
ambiental e econômico.    
b) substituição integral, por biodiesel, de todos os combustíveis fósseis derivados do petróleo.    
c) formação de florestas energéticas em terras impróprias para a agricultura.    
d) importação de biodiesel de países tropicais, em que a produtividade das florestas seja mais 
alta.    
e) regeneração das florestas nativas em biomas modificados pelo homem, como o Cerrado e a 
Mata Atlântica.    
   
9. (Enem 2008)  A Lei Federal n0. 11.097/2005 dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz 

energética brasileira e fixa em 5%, em volume, o percentual mínimo obrigatório a ser 
adicionado ao óleo diesel vendido ao consumidor. De acordo com essa lei, biocombustível é 
"derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão interna com ignição por 
compressão ou, conforme regulamento, para geração de outro tipo de energia que possa 
substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil". 
 
A introdução de biocombustíveis na matriz energética brasileira  
a) colabora na redução dos efeitos da degradação ambiental global produzida pelo uso de 
combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo.    
b) provoca uma redução de 5% na quantidade de carbono emitido pelos veículos automotores 
e colabora no controle do desmatamento.    
c) incentiva o setor econômico brasileiro a se adaptar ao uso de uma fonte de energia derivada 
de uma biomassa inesgotável.    
d) aponta para pequena possibilidade de expansão do uso de biocombustíveis, fixado, por lei, 
em 5% do consumo de derivados do petróleo.    
e) diversifica o uso de fontes alternativas de energia que reduzem os impactos da produção do 
etanol por meio da monocultura da cana de açúcar.    
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10. (Enem 2008)  Um dos insumos energéticos que volta a ser considerado como opção para o 

fornecimento de petróleo é o aproveitamento das reservas de folhelhos pirobetuminosos, mais 
conhecidos como xistos pirobetuminosos. As ações iniciais para a exploração de xistos 
pirobetuminosos são anteriores à exploração de petróleo, porém as dificuldades inerentes aos 
diversos processos, notadamente os altos custos de mineração e de recuperação de solos 
minerados, contribuíram para impedir que essa atividade se expandisse. 
O Brasil detém a segunda maior reserva mundial de xisto. O xisto é mais leve que os óleos 
derivados de petróleo, seu uso não implica investimento na troca de equipamentos e ainda 
reduz a emissão de particulados pesados, que causam fumaça e fuligem. Por ser fluido em 
temperatura ambiente, é mais facilmente manuseado e armazenado. 

Internet: <www2.petrobras.com.br (com adaptações.) 

 
A substituição de alguns óleos derivados de petróleo pelo óleo derivado do xisto pode ser 
conveniente por motivos  
a) ambientais: a exploração do xisto ocasiona pouca interferência no solo e no subsolo.    
b) técnicos: a fluidez do xisto facilita o processo de produção de óleo, embora seu uso 
demande troca de equipamentos.    
c) econômicos: é baixo o custo da mineração e da produção de xisto.    
d) políticos: a importação de xisto, para atender o mercado interno, ampliará alianças com 
outros países.    
e) estratégicos: a entrada do xisto no mercado é oportuna diante da possibilidade de aumento 
dos preços do petróleo.    
   
11. (Enem 2008)  Uma fonte de energia que não agride o ambiente, é totalmente segura e usa 

um tipo de matéria-prima infinita é a energia eólica, que gera eletricidade a partir da força dos 
ventos. O Brasil é um país privilegiado por ter o tipo de ventilação necessário para produzi-Ia. 
Todavia, ela é a menos usada na matriz energética brasileira. O Ministério de Minas e Energia 
estima que as turbinas eólicas produzam apenas 0,25% da energia consumida no país. Isso 
ocorre porque ela compete com uma usina mais barata e eficiente: a hidrelétrica, que responde 
por 80% da energia do Brasil. O investimento para se construir uma hidrelétrica é de 
aproximadamente US$ 100 por quilowatt. Os parques eólicos exigem investimento de cerca de 
US$ 2 mil por quilowatt e a construção de uma usina nuclear, de aproximadamente US$ 6 mil 
por quilowatt. Instalados os parques, a energia dos ventos é bastante competitiva, custando R$ 
200,00 por megawatt-hora frente a R$ 150,00 por megawatt-hora das hidrelétricas e a R$ 
600,00 por megawatt-hora das termelétricas. 

"Época", 21/4/2008 (com adaptações). 
 
De acordo com o texto, entre as razões que contribuem para a menor participação da energia 
eólica na matriz energética brasileira, inclui-se o fato de  
a) haver, no país, baixa disponibilidade de ventos que podem gerar energia elétrica.    
b) o investimento por quilowatt exigido para a construção de parques eólicos ser de 
aproximadamente 20 vezes o necessário para a construção de hidrelétricas.    
c) o investimento por quilowatt exigido para a construção de parques eólicos ser igual a 1/3 do 
necessário para a construção de usinas nucleares.    
d) o custo médio por megawatt-hora de energia obtida após a instalação de parques eólicos ser 
igual a 1,2 multiplicado pelo custo médio do megawatt-hora obtido das hidrelétricas.    
e) o custo médio por megawatt-hora de energia obtida após a instalação de parques eólicos ser 
igual a 1/3 do custo médio do megawatt-hora obtido das termelétricas.    
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 As pressões ambientais pela redução na emissão de gás estufa, somadas ao anseio 
pela diminuição da dependência do petróleo, fizeram os olhos do mundo se voltarem para os 
combustíveis renováveis, principalmente para o etanol. Líderes na produção e no consumo de 
etanol, Brasil e Estados Unidos da América (EUA) produziram, juntos, cerca de 35 bilhões de 
litros do produto em 2006. Os EUA utilizam o milho como matéria-prima para a produção desse 
álcool, ao passo que o Brasil utiliza a cana-de-açúcar. O quadro a seguir apresenta alguns 
índices relativos ao processo de obtenção de álcool nesses dois países. 
 

 Cana Milho 

Produção de etanol 8 mil litros/há 3 mil litros/há 

Gasto de energia fóssil 
para produzir 1 litro de 
álcool 

1.600 kcal 6.600 kcal 

Balanço energético 

positivo: 
gasta-se 1 caloria de 
combustível fóssil para a 
produção de 3,24 calorias de 
etanol 

negativo: 
gasta-se 1 caloria de 
combustível fóssil para a 
produção de 0,77 caloria de 
etanol 

Custo de produção/litro US$ 0,28 US$ 0,45 

Preço de venda/litro US$ 0,42 US$ 0,92 

Globo Rural, jun./2007 (com adaptações). 
  
12. (Enem 2007)  Se comparado com o uso do milho como matéria-prima na obtenção do 
etanol, o uso da cana-de-açúcar é  
a) mais eficiente, pois a produtividade do canavial é maior que a do milharal, superando-a em 
mais do dobro de litros de álcool produzido por hectare.    
b) mais eficiente, pois gasta-se menos energia fóssil para se produzir 1 litro de álcool a partir 
do milho do que para produzi-lo a partir da cana.    
c) igualmente eficiente, pois, nas duas situações, as diferenças entre o preço de venda do litro 
do álcool e o custo de sua produção se equiparam.    
d) menos eficiente, pois o balanço energético para se produzir o etanol a partir da cana é 
menor que o balanço energético para produzi-lo a partir do milho.    
e) menos eficiente, pois o custo de produção do litro de álcool a partir da cana é menor que o 
custo de produção a partir do milho.    
   
13. (Enem 2006)  O funcionamento de uma usina nucleoelétrica típica baseia-se na liberação 

de energia resultante da divisão do núcleo de urânio em núcleos de menor massa, processo 
conhecido como fissão nuclear. Nesse processo, utiliza-se uma mistura de diferentes átomos 
de urânio, de forma a proporcionar uma concentração de apenas 4% de material físsil. Em 
bombas atômicas, são utilizadas concentrações acima de 20% de urânio físsil, cuja obtenção é 
trabalhosa, pois, na natureza, predomina o urânio não-físsil. Em grande parte do armamento 
nuclear hoje existente, utiliza-se, então, como alternativa, o plutônio, material físsil produzido 
por reações nucleares no interior do reator das usinas nucleoelétricas. Considerando-se essas 
informações, é correto afirmar que  
a) a disponibilidade do urânio na natureza está ameaçada devido à sua utilização em armas 
nucleares.    
b) a proibição de se instalarem novas usinas nucleoelétricas não causará impacto na oferta 
mundial de energia.    
c) a existência de usinas nucleoelétricas possibilita que um de seus subprodutos seja utilizado 
como material bélico.    
d) a obtenção de grandes concentrações de urânio físsil é viabilizada em usinas 
nucleoelétricas.    
e) a baixa concentração de urânio físsil em usinas nucleoelétricas impossibilita o 
desenvolvimento energético.    
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TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
Para se discutirem políticas energéticas, é importante que se analise a evolução da Oferta 
Interna de Energia (OIE) do país. Essa oferta expressa as contribuições relativas das fontes de 
energia utilizadas em todos os setores de atividade. O gráfico a seguir apresenta a evolução da 
OIE no Brasil, de 1970 a 2002. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. (Enem 2006)  Considerando-se que seja mantida a tendência de utilização de recursos 
energéticos observada ao longo do período 1970-2002, a opção que melhor complementa o 
gráfico como projeção para o período 2002-2010 é  
a) 

b)   
   

    
c) 

    

d) 

    
 
e) 

    

   
15. (Enem 2006)  Com base nos dados do gráfico, verifica-se que, comparado ao do ano de 
1970, o percentual de oferta de energia oriunda de recursos renováveis em relação à oferta 
total de energia, em 2002, apresenta contribuição  
a) menor, pois houve expressiva diminuição do uso de carvão mineral, lenha e carvão vegetal.    
b) menor, pois o aumento do uso de derivados da cana-de-açúcar e de hidreletricidade não 
compensou a diminuição do uso de lenha e carvão vegetal.    
c) maior, pois houve aumento da oferta de hidreletricidade, dado que esta utiliza o recurso de 
maior disponibilidade no país.    
d) maior, visto que houve expressivo aumento da utilização de todos os recursos renováveis do 
país.    
e) maior, pois houve pequeno aumento da utilização de gás natural e dos produtos derivados 
da cana-de-açúcar.    
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16. (Enem 2005)  Um problema ainda não resolvido da geração nuclear de eletricidade é a 

destinação dos rejeitos radiativos, o chamado "lixo atômico". Os rejeitos mais ativos ficam por 
um período em piscinas de aço inoxidável nas próprias usinas antes de ser, como os demais 
rejeitos, acondicionados em tambores que são dispostos em áreas cercadas ou encerrados em 
depósitos subterrâneos secos, como antigas minas de sal. A complexidade do problema do lixo 
atômico, comparativamente a outros lixos com substâncias tóxicas, se deve ao fato de  
a) emitir radiações nocivas, por milhares de anos, em um processo que não tem como ser 
interrompido artificialmente.    
b) acumular-se em quantidades bem maiores do que o lixo industrial convencional, faltando 
assim locais para reunir tanto material.    
c) ser constituído de materiais orgânicos que podem contaminar muitas espécies vivas, 
incluindo os próprios seres humanos.    
d) exalar continuamente gases venenosos, que tornariam o ar irrespirável por milhares de 
anos.    
e) emitir radiações e gases que podem destruir a camada de ozônio e agravar o efeito estufa.    
   
17. (Enem 2004)  O debate em torno do uso da energia nuclear para produção de eletricidade 

permanece atual. Em um encontro internacional para a discussão desse tema, foram colocados 
os seguintes argumentos: 
 
I. Uma grande vantagem das usinas nucleares é o fato de não contribuírem para o aumento do 
efeito estufa, uma vez que o urânio, utilizado como "combustível", não é queimado mas sofre 
fissão. 
II. Ainda que sejam raros os acidentes com usinas nucleares, seus efeitos podem ser tão 
graves que essa alternativa de geração de eletricidade não nos permite ficar tranquilos. 
 
A respeito desses argumentos, pode-se afirmar que  
a) o primeiro é válido e o segundo não é, já que nunca ocorreram acidentes com usinas 
nucleares.    
b) o segundo é válido e o primeiro não é, pois de fato há queima de combustível na geração 
nuclear de eletricidade.    
c) o segundo é valido e o primeiro é irrelevante, pois nenhuma forma de gerar eletricidade 
produz gases do efeito estufa.    
d) ambos são válidos para se compararem vantagens e riscos na opção por essa forma de 
geração de energia.    
e) ambos são irrelevantes, pois a opção pela energia nuclear está se tornando uma 
necessidade inquestionável.    
   
18. (Enem 2004)  Os sistemas de cogeração representam uma prática de utilização racional de 

combustíveis e de produção de energia. Isto já se pratica em algumas indústrias de açúcar e 
de álcool, nas quais se aproveita o bagaço da cana, um de seus subprodutos, para produção 
de energia. Esse processo está ilustrado no esquema a seguir. 

 
Entre os argumentos favoráveis a esse sistema de cogeração pode-se destacar que ele  
a) otimiza o aproveitamento energético, ao usar queima do bagaço nos processos térmicos da 
usina e na geração de eletricidade.    
b) aumenta a produção de álcool e de açúcar, ao usar o bagaço como insumo suplementar.    
c) economiza na compra da cana-de-açúcar, já que o bagaço também pode ser transformado 
em álcool.    
d) aumenta a produtividade, ao fazer uso do álcool para a geração de calor na própria usina.    
e) reduz o uso de máquinas e equipamentos na produção de açúcar e álcool, por não 
manipular o bagaço da cana.    
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19. (Enem 2003)  "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.    
   
20. (Enem 2002)  Em usinas hidrelétricas, a queda d'água move turbinas que acionam 
geradores. Em usinas eólicas, os geradores são acionados por hélices movidas pelo vento. Na 
conversão direta solar-elétrica são células fotovoltaicas que produzem tensão elétrica. Além de 
todos produzirem eletricidade, esses processos têm em comum o fato de  
a) não provocarem impacto ambiental.    
b) independerem de condições climáticas.    
c) a energia gerada poder ser armazenada.    
d) utilizarem fontes de energia renováveis.    
e) dependerem das reservas de combustíveis fósseis.    
   
21. (Enem 2002)  "A idade da pedra chegou ao fim, não porque faltassem pedras; a era do 
petróleo chegará igualmente ao fim, mas não por falta de petróleo". 

Xeque Yamani, Ex-ministro do Petróleo da Arábia Saudita. O Estado de S. Paulo, 20/08/2001. 
 
Considerando as características que envolvem a utilização das matérias-primas citadas no 
texto em diferentes contextos histórico-geográficos, é correto afirmar que, de acordo com o 
autor, a exemplo do que aconteceu na Idade da Pedra, o fim da era do Petróleo estaria 
relacionado  
a) à redução e esgotamento das reservas de petróleo.    
b) ao desenvolvimento tecnológico e à utilização de novas fontes de energia.    
c) ao desenvolvimento dos transportes e consequente aumento do consumo de energia.    
d) ao excesso de produção e consequente desvalorização do barril de petróleo.    
e) à diminuição das ações humanas sobre o meio ambiente.    
   
22. (Enem 2000)  Para compreender o processo de exploração e o consumo dos recursos 

petrolíferos, é fundamental conhecer a gênese e o processo de formação do petróleo descritos 
no texto abaixo.  
"O petróleo é um combustível fóssil, originado provavelmente de restos de vida aquática 
acumulados no fundo dos oceanos primitivos e cobertos por sedimentos. O tempo e a pressão 
do sedimento sobre o material depositado no fundo do mar transformaram esses restos em 
massas viscosas de coloração negra denominadas jazidas de petróleo." 

 (Adaptado de TUNDISI. Usos de energia. São Paulo: Atual Editora, 1991.) 
 
As informações do texto permitem afirmar que:  
a) o petróleo é um recurso energético renovável a curto prazo, em razão de sua constante 
formação geológica.    
b) a exploração de petróleo é realizada apenas em áreas marinhas.    
c) a extração e o aproveitamento do petróleo são atividades não poluentes dada sua origem 
natural.    
d) o petróleo é um recurso energético distribuído homogeneamente, em todas as regiões, 
independentemente da sua origem.    
e) o petróleo é um recurso não-renovável a curto prazo, explorado em áreas continentais de 
origem marinha ou em áreas submarinas.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: [C]  
Como mencionado corretamente na alternativa [C], os pontos no mapa indicam a localização 
da Usina termonuclear Angra III (RJ), das Usinas Hidrelétricas de Jirau e Santo Antonio no Rio 
Madeira em Rondônia, e Belo Monte no Rio Xingu no Pará e, portanto, representam a 
ampliação da capacidade energética do país. Estão incorretas as alternativas seguintes porque 
não correspondem aos pontos evidenciados no mapa.   
 
Resposta da questão 2: [C] 

Como mencionado corretamente na alternativa [C], a ampliação do parque eólico brasileiro 
resultará no aumento da participação das fontes renováveis nas matrizes energéticas 
brasileiras. Estão incorretas as alternativas: [A] e [D], porque com a ampliação da produção de 
energia eólica, ocorrerá também maior disponibilidade de produção de energia elétrica para 
atender a demanda; [B], porque a bioenergia é a energia gerada pelo sistema muscular; [E], 
porque energia geotérmica é a energia gerada pelos gases e vapor do magma.   
 
Resposta da questão 3: [C] 

Como mencionado corretamente na alternativa [C], a partir da década de 2000 com a 
denominação de “nova fronteira energética”, a Amazônia tem recebido maciços investimentos 
destinados à construção de hidrelétricas como Belo Monte no rio Xingu, Jirau e Santo Antonio 
no rio Madeira, e Marabá no rio Tocantins. Estão incorretas as alternativas seguintes por não 
estarem sendo realizadas ou não impactarem a região.   
 
Resposta da questão 4: [E] 
Um dos requisitos mais importantes para a instalação de usinas eólicas é que uma região 
apresente ventos com maior intensidade e regulares, como é o caso do país mencionado na 
questão. Como o país apresenta poucos recursos hídricos, é inviável o investimento em 
hidrelétricas. A energia eólica é sustentável, uma vez que causa pouco impacto ambiental e 
não emite gases de efeito estufa que seriam responsáveis pelo aquecimento global.   
 
Resposta da questão 5: [B] 

O que se observa atualmente é um período de transição entre um modelo de consumo 
desordenado, onde recursos naturais começam a dar sinais inequívocos de desgaste e 
esgotamento, para uma tentativa de desenvolvimento sustentável, onde se tenta ordenar o 
consumo de modo a garantir a vida párea gerações futuras. Existe um campo neste período, 
aberto para discussões, marchas e contra-marchas para se chegar a um ponto de equilíbrio. 
  
A alternativa [A] é falsa, não se trata de análise comparativa de bacias e sim de programa de 
expansão de geração de energia elétrica de origem hidráulica. 
A alternativa [C] é falsa, a questão trata de produção energética e seus impactos 
socioambientais, não tendo como inferir em questões de recursos financeiros. 
A alternativa [D] é falsa, existem legislações pertinentes sobre reservas indígenas e sobre 
formas de aproveitamento natural com finalidade energética que devem ser observadas pela 
sociedade.  
A alternativa [E] é falsa, como na alternativa [C], não havendo como inferir nas capacitações de 
mão de obra.   
 
Resposta da questão 6: 
 A construção de grandes hidroelétricas em áreas naturais causa impactos na fauna e flora 
regionais. Mesmo considerando medidas mitigadoras como coleta de espécies vegetais para 
transplante e plantio em hortos ou outras áreas e recolocação de animais em cotas altimétricas 
mais elevadas em relação ao nível de água operacional da represa. 
A alternativa [A] é falsa. Usinas hidroelétricas não causam poluição por metais, problema mais 
associado à exploração mineral. 
A alternativa [C] é falsa. As usinas hidroelétricas não liberam CO² para a atmosfera em sua 
operação. 
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A alternativa [D] é falsa. Usinas hidroelétricas são consideradas fontes de energia renovável 
pois contam com o ciclo de chuvas nas localidades onde são construídas. 
A alternativa [E] é falsa. Em áreas cobertas por matas em torno da hidroelétrica não ocorre o 
problema de assoreamento que gera deposição de resíduos.   
 
Resposta da questão 7: [C] 
 
O período crítico de oferta e consumo de energia, denominado “apagão”, foi o biênio 2000-
2001. O problema foi o resultado de um prolongado período de estiagem, principalmente sobre 
a região Sudeste, onde se localiza parte da bacia do Paraná, maior potencial hidroenergético 
instalado do Brasil, além da bacia do São Francisco. O fato acabou reduzindo drasticamente a 
oferta de energia. Um dos aspectos mais importantes resultantes desse processo foi uma 
ampla revisão da sociedade brasileira sobre o consumo e desperdício de energia. Governo, 
autarquias, empresas e pessoas físicas enfrentaram a crise com estratégias eficientes e 
inteligentes de economia de energia, resultando em relativa estabilidade social e econômica no 
período.   
 
Resposta da questão 8: [C] 
A grande extensão territorial do Brasil, suas variadas paisagens, seu relevo e sua diversidade 
climatobotânica conferem ao país vantagens materiais que, uma vez exploradas de modo 
racional e eficiente, podem melhorar a posição socioeconômica do país, diminuindo sua 
dependência estratégica em certas fontes energéticas. Soluções como a formação de florestas 
energéticas em áreas não adequadas à agricultura pode ser um exemplo. 
A alternativa [A] é falsa: a implantação se dá em algumas regiões e tem custos ambientais e 
econômicos variados; 
A alternativa [B] é falsa: ainda não há substituição integral dos combustíveis fósseis; 
A alternativa [D] é falsa: o biodiesel vem da agricultura; 
A alternativa [E] é falsa: florestas nativas devem ser revegetadas.   
 
Resposta da questão 9: [A] 
A matriz energética brasileira atual é o resultado da participação do Estado e da sociedade 
como optantes por um modelo sustentável de desenvolvimento. Apesar das dificuldades 
internas nas questões sociais no campo e dos fortes interesses mundiais envolvidos em 
questões energéticas, a posição brasileira atual no campo das energias renováveis é cada vez 
mais destacada. Os biocombustíveis têm papel importante devido ao grande potencial natural e 
agropecuário do Brasil, o que pode acarretar em produção de combustíveis alternativos 
capazes de diminuir a degradação ambiental, além de custos mais baixos. 
A alternativa [B] é falsa: fixa em 5% o uso de biocombustível no diesel; 
A alternativa [C] é falsa: a biomassa é renovável e não inesgotável; 
A alternativa [D] é falsa: aponta para uma grande possibilidade de expansão do uso de 
biodiesel; 
A alternativa [E] é falsa: o biodiesel entra na composição com o óleo diesel.   
 
Resposta da questão 10: [E] 
O Brasil, assim como outras nações, busca fontes alternativas energéticas, quer por questões 
econômicas, quer por questões estratégicas. O xisto pirobetuminoso, apesar de seus ainda 
altos custos, tem importância estratégica, devido às grandes reservas existentes no Brasil. 
A alternativa [A] é falsa: a exploração do xisto causa grande interferência no solo e no subsolo; 
A alternativa [B] é falsa: o xisto não tem tanta fluidez; 
A alternativa [C] é falsa: o custo da mineração e produção de xisto é alto; 
A alternativa [D] é falsa: a questão trata da exploração de xisto a partir de grandes reservas 
nacionais.   
 
Resposta da questão 11: [B] 
A obtenção de energia de determinadas fontes alternativas, como a energia eólica, ainda está 
relacionada ao seu alto custo, seja em pesquisa ou em produção. Apesar de seus benefícios 
inquestionáveis, os países precisam pensar suas alternativas quanto ao uso dessas 
tecnologias, de acordo com um planejamento estratégico que contemple a existência e 
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disponibilidades dos recursos energéticos, as demandas da sociedade e os custos de obtenção 
e produção. 
A alternativa [A] é falsa: no Brasil há disponibilidade de ventos para uso em obtenção de 
energia.   
 
Resposta da questão 12: [A] 
A tabela mostra, além da maior produtividade da cana de açúcar em relação ao milho que 
resulta em mais etanol, um menor gasto com energia fóssil empregada na obtenção de álcool, 
com menor custo de produção, resultando em preços de venda mais baixos. 
Na alternativa B, o custo é mais baixo para obter um litro de álcool a partir de cana e não de 
milho. 
Em C, não há igualdade em eficiência. O álcool da cana é mais eficiente e pode ter custos mais 
baixos.   
A alternativa D é falsa, o balanço energético da cana é positivo na obtenção de álcool, em 
relação ao milho. 
Em E, o etano de cana é mais eficiente. Os custos mais baixos comprovam essa eficiência.   
 
Resposta da questão 13: [C] 
Apesar de sua eficiência, o uso de usinas nucleoelétricas está entre os mais controversos dos 
meios de obtenção de energia. Problemas como altos custos, riscos de vazamento, falta de 
soluções de baixo impacto e risco no trato do lixo atômico, estão entre os principais problemas 
de seu uso. Causa enorme preocupação na comunidade internacional o uso bélico do material 
físsil. Pairam dúvidas sobre programas nucleares de produção de energia em países como o 
Irã e a Coréia do Norte.  
A alternativa [A] é falsa: o urânio pode ser utilizado em outras formas de atividades; 
A alternativa [B] é falsa: sua proibição causará de imediato impacto sobre a oferta mundial de 
energia; 
A alternativa [D] é falsa: não se obtém grandes concentrações de urânio físsil necessariamente 
no processo. 
A alternativa [E] é falsa: a baixa concentração de material não inviabiliza a obtenção de 
energia.   
 
Resposta da questão 14: [C] 

A alternativa [A] é falsa: não há possibilidade da oscilação observada na energia hidroelétrica; 
A alternativa [B] é falsa: não há diminuição acentuada da oferta de derivados de cana, uma vez 
que as lavouras do produto estão em expansão; 
A alternativa [D] é falsa: as descobertas associadas ao pré-sal deverão aumentar a oferta de 
petróleo com pouco gás natural, comparativamente;  
A alternativa [E] é falsa: o gás natural tende a aumentar e não diminuir como indicado.   
 
Resposta da questão 15: [B] 

Apesar de o Brasil apresentar uma matriz energética considerada limpa, o país ainda vive 
várias contradições que contrapõe o novo com o antigo. É o caso do uso da lenha e do carvão 
vegetal como uma das grandes fontes de energia até hoje, apesar dos impactos sobre a flora. 
A alternativa [A] é falsa: o uso de carvão vegetal e lenha ainda são acentuados; 
A alternativa [C] é falsa: o recurso hídrico não é o mais disponível no país; 
A alternativa [D] é falsa: alguns recursos renováveis são mais utilizados do que outros; 
A alternativa [E] é falsa: o gás natural e derivados de cana tiveram aumento significativo.   
 
Resposta da questão 16: [A] 
Desde os anos 1950, a comunidade científica vem lutando para tentar dar uma solução ao lixo 
atômico. 
A alternativa [B] é falsa: o lixo atômico é mais tóxico e mais difícil de ser assimilado pela 
natureza; 
A alternativa [C] é falsa: a radiação resultante do lixo atômico é inorgânica; 
A alternativa [D] é falsa: o lixo atômico não exala gases venenosos e sim radiação; 
A alternativa [E] é falsa: o lixo atômico não tem relação com a camada de ozônio.   
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Resposta da questão 17: [D] 

A energia nuclear, apesar de seus riscos, é de grande potencial. Além de não contribuir para o 
aumento do efeito estufa, possui autonomia geográfica. Por outro lado, fora o risco de 
acidentes existe a possibilidade de uso militar da energia nuclear. 
A alternativa [A] é falsa: ocorreram acidentes nucleares ao longo do tempo em que essa fonte 
de energia é utilizada; 
A alternativa [B] é falsa: não há queima de combustível na geração de energia em usinas 
nucleares; 
A alternativa [C] é falsa: várias formas de geração de energia são capazes de produzir gases 
de efeito estufa; 
A alternativa [E] é falsa: o uso de energia nuclear está longe de ser uma necessidade 
inquestionável.   
 
Resposta da questão 18: [A] 
A experiência de cogeração revelou-se uma medida prática e racional, cuja eficiência ajuda a 
economizar recursos e a poluir menos o ambiente. 
A alternativa [B] é falsa: o bagaço é um insumo direto à produção; 
A alternativa [C] é falsa: o bagaço não se transforma em álcool; 
A alternativa [D] é falsa: o álcool é integralmente comercializado, sendo o bagaço utilizado na 
geração de energia; 
A alternativa [E] é falsa: a manipulação do bagaço aumenta o uso de maquinas e 
equipamentos devido à maior oferta de energia.   
 
Resposta da questão 19: [A] 
As barragens hidroelétricas são grandes obras de construção civil, idealizadas para reter água 
de modo a ser utilizada a partir do desnível de terreno, capaz de gerar energia potencial. O 
melhor desempenho e a maior capacidade de geração dependem da declividade do terreno e 
do tamanho do lago formado pela barragem, em termos de água acumulada. As barragens 
dependem, portanto, de um fluxo constante de água e a pluviosidade na região da bacia 
hidrográfica do rio represado é fundamental para o conjunto. 
A alternativa [B] é falsa: barragens hidroelétricas não são áreas de tratamento de água; 
A alternativa [C] é falsa: termoelétricas não utilizam grandes quantidades de água para 
refrigeração; 
A alternativa [D] é falsa: a agricultura é a atividade que mais consome água, utilizando 
relativamente à indústria, pouca energia; 
A alternativa [E] é falsa: chuveiros elétricos consomem muita energia.   
 
Resposta da questão 20: [D] 
Com os sinais inequívocos do declínio da oferta de combustíveis fósseis e com a excessiva 
poluição que causam ao longo do tempo, o homem busca nas fontes alternativas renováveis a 
saída para o desenvolvimento sustentável, ecologicamente equilibrado. 
A alternativa [A] é falsa: usinas hidroelétricas causam impactos ambientais em determinadas 
circunstâncias; 
A alternativa [B] é falsa: a energia obtida de fontes hídricas, eólicas, além da solar, depende 
das condições climáticas; 
A alternativa [C] é falsa: a energia solar ainda conta com dificuldades técnicas para seu 
armazenamento em larga escala; 
A alternativa [E] é falsa: não dependem de combustíveis fósseis.   
 
Resposta da questão 21: [B] 
O discurso do Xeque Yamani é uma clara referência ao declínio dos combustíveis fósseis que 
deverão ser inexoravelmente substituídos por novas tecnologias e novas formas de obtenção 
de energia. 
A alternativa [A] é falsa: o petróleo deverá existir ainda por algum tempo, não irá desaparecer 
repentinamente; 
A alternativa [C] é falsa: a referência do texto é sobre novas tecnologias e combustíveis; 
A alternativa [D] é falsa: com a entrada de novos combustíveis, as relações comerciais sobre 
preços do petróleo também mudarão; 
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A alternativa [E] é falsa: por mais que fontes alternativas tenham esse potencial, não há essa 
garantia.   
 
Resposta da questão 22: [E] 
O petróleo, descoberto e utilizado a princípio nos Estados Unidos, revelou-se um combustível 
de alto grau de versatilidade, constituindo-se na mola propulsora do desenvolvimento ao longo 
de todo o século XX como seu principal combustível.  
A alternativa [A] é falsa: o petróleo é produzido muito lentamente pela natureza; 
A alternativa [B] é falsa: o petróleo também é explorado em áreas terrestres; 
A alternativa [C] e falsa: o petróleo é poluente, pois emite gás carbônico a partir de sua queima 
por origem fóssil; 
A alternativa [D] é falsa: o petróleo é distribuído de modo heterogêneo nas diversas regiões.   
 
 
 


