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01. A Biomassa contribui de forma signifi cativa para a composição de matriz energética brasileira. Na composição da Biomassa podemos 
destacar o etanol da cana-de-açúcar. O bagaço, que é um subproduto, otimiza o aproveitamento energético, uma vez que pode ser 
aproveitado nos processos térmicos para obtenção de energia elétrica. 

 Resposta: A

02. Nas últimas décadas ocorreu o aumento substancial da produção de petróleo no território brasileiro, ao ponto do país se tornar 
autossufi ciente. Paralelamente ao aumento da produção nacional ocorreu a redução do consumo de petróleo vindo dos grandes 
produtores, sobretudo do Oriente Médio. 

 Resposta: D

03. A introdução de biocombustíveis colabora na redução dos efeitos da degradação ambiental produzido pelo uso de combustíveis fósseis.

 Resposta: A

04. As vantagens da produção de energia a partir da biomassa incluem, entre outros fatores, a formação de fl orestas energéticas em terras 
impróprias para a agricultura. Exemplo: plantio da palmeira do dendê e do pinho manso.

 Resposta: C

05. O xisto pirobetuminoso reduz a emissão de particulados pesados (a), não implica investimento na troca de equipamentos (b), é alto o 
custo de mineração (c), o Brasil detém a segunda maior reserva mundial (d), portanto, só é correta a alternativa E: motivos estratégicos 
devido aos altos preços do petróleo.

 Resposta: E

06. É necessário que se mantenha um certo volume de água para que se movimentem as turbinas. Com a queda geral dos índices 
pluviométricos durante 2001, os volumes dos rios caíram verticalmente, implicando também numa diminuição no volume das represas. 
Durante a crise, muitos deles funcionaram no limite.

 Resposta: A

07. A grandeza das reservas comprovadas de combustíveis fósseis condiciona, em função dos níveis de produção e consumo atuais, a 
importância estratégica que um país tem no cenário energético mundial. Nesse sentido, o fato de a Venezuela posicionar-se entre as 
10 maiores reservas, tanto de gás natural quanto de petróleo, credencia-a como uma grande potência energética mundial.

 Resposta: E

08. A energia eólica no Brasil tinha uma capacidade instalada de 1000 MW em agosto de 2011, sufi ciente para abastecer uma cidade de 
cerca de 400 mil residências. Os 36 parques eólicos e fazendas eólicas do país, em 2009, estavam localizadas no Nordeste (5 estados), 
Sul (3 estados) e Sudeste (1 estado). A maior parte do imenso potencial do Brasil se encontra no litoral nordestino.

 Resposta: D

09. O Brasil se destaca no cenário internacional como grande produtor de energia renovável, onde 45% de sua matriz provém de tais 
fontes. Em 2015, o governo federal anunciou um ambicioso plano de ampliar em 43% essas fontes até o ano de 2030. Nesse contexto 
destaca-se o elevado potencial eólico da região.

 Resposta: C

10. Grande parte do enorme potencial hidroenergético brasileiro, encontra-se localizado na região Norte do país, o que justifi ca a construção 
de usinas hidrelétricas sobre os rios Tocantins, Xingu e Madeira. Tais usinas podem provocar alterações signifi cativas no território, 
ocasionando impactos sociais, culturais e econômicos sobre comunidades locais, e com maior intensidade, na Amazônia Legal.

 Resposta: C
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