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01. O termo “pré-sal” é uma definição geológica que delimita um perfil geológico anterior à deposição de sal mais recente no fundo 
marinho. Já o termo “sub-sal”, que também é uma definição geológica, designa o que está abaixo do sal – não necessariamente sendo 
uma camada de rocha. No Brasil, o conjunto de campos petrolíferos do pré-sal situa-se a profundidades que variam de 1000 a 2000 
metros de lâmina d’água e entre 4000 e 6000 metros de profundidade no subsolo. A profundidade total, ou seja, a distância entre 
a superfície do mar e os reservatórios de petróleo abaixo da camada de sal, pode chegar a 8000 metros. O estrato do pré-sal ocupa 
uma faixa de aproximadamente 800 quilômetros de comprimento, ao longo do litoral brasileiro. A área que tem recebido destaque 
pelas recentes descobertas da Petrobras encontra-se no subsolo oceânico e estende-se do norte da Bacia de Campos ao sul da Bacia 
de Santos.

 Resposta: C

02. A análise evolutiva da matriz energética mundial, de acordo com o apresentado no gráfico em 1973 e 2002, mostra que não ocorreram 
mudanças significativas, sobretudo em relação ao conjunto das fontes não renováveis.

 Resposta: E

03. Até 1973, o uso da lenha muito comum no Brasil, pois ainda dispunha de grande contingente de população rural, começou a ter seu 
percentual de uso declinante em função de vários fatores. Entre eles, destaca-se o processo de urbanização que dificultou enormemente 
o uso da lenha em residências cada vez menores, nas quais o risco de incêndio é elevado. Nesse período, outra causa para a diminuição 
do uso da lenha foi a eliminação de boa parte da cobertura vegetal que fornecia matéria-prima para o uso da madeira como combustível. 
Finalmente, a lenha foi substituída por outras fontes de energia como: a hidráulica, o álcool, o gás natural, entre outras formas de 
energia.

 Resposta: D

04. O gás de metano (CH
4
) é o principal gás emitido por aterros sanitários e um dos principais gases que contribuem para o efeito estufa 

quando liberados para a atmosfera. Capturar esses gases nos aterros sanitários e convertê-los em fontes de energia é uma atividade que 
ganha cada vez mais espaço. Além de reduzirem essas emissões altamente prejudiciais ao meio ambiente, esses gases são convertidos 
em fontes alternativas de energia e os créditos de carbono abatidos são negociados no mercado de carbono.

 Resposta: D

05. No mapa, podemos verificar diferentes projetos para ampliação do potencial elétrico nacional, com alteração do ecossistema local. 
No Rio de Janeiro, destacamos a construção da Usina termonuclear de Angra 3; em Rondônia, a construção das usinas hidrelétricas 
de Jirau e Santo Antônio, no rio Madeira; e no estado do Pará, a usina de Belo Monte, situada no rio Xingu.

 Resposta: C
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