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Fontes de Energia 
 
1. (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 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. 
 
 
2. (UFRN 2010) As transformações verificadas no decorrer da Revolução Técnico-Científica, ou 
Terceira Revolução Industrial, foram acompanhadas de uma crescente necessidade de energia. 
Assim, um dos grandes desafios do mundo atual é a ampliação dos recursos energéticos. 
  
A respeito de fontes de energia no mundo, é correto afirmar: 

a) A energia eólica constitui-se em uma fonte alternativa, devido aos baixos custos e às 
possibilidades de produção, que independem das condições físicas locais. 

b) O álcool, utilizado como combustível para automóveis, tem-se apresentado como uma 
fonte renovável e menos poluidora que a gasolina. 

c) A energia hidráulica, amplamente empregada no consumo doméstico, produz elevados 
impactos ambientais, devido ao alto nível de poluição que gera. 

d) O petróleo é um combustível fóssil que tem amplo campo de exploração e consumo, pois é 
uma fonte de energia renovável. 

 
 
3. (Enem 2009) 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. 
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4. (UFPR 2009) As fontes de petróleo, que constituem a mola-mestra do modelo de 
desenvolvimento mundial, estão concentradas em algumas regiões da Terra, conforme mostra a 
figura abaixo. 

 
(Adaptado de SBPC/Labjor. Petróleo. Disponível em http:// www.comciencia.br>). 

  
Sobre o tema, considere as seguintes afirmativas: 
 
1. As multinacionais, marcadamente as megaempresas ligadas ao setor energético, além da 
atuação econômica, desempenham uma função geopolítica que se reflete nas relações entre os 
Estados nacionais. 
2. O agravamento das crises entre países da OPEP e as discussões sobre o efeito estufa, 
relacionado ao uso de combustíveis fósseis, estão provocando o abandono da prospecção e 
produção de petróleo, dando lugar ao caminho mais limpo dos biocombustíveis. 
3. A guerra entre o Irã e o Iraque (na década de 80 do século XX) teve como uma de suas causas 
o domínio de áreas petrolíferas. 
4. Os países que bordejam o Mar Cáspio são considerados como áreas promissoras de 
exploração do petróleo, o que explica, em parte, eventos recentes, como a invasão da Ossétia do 
Sul pela Geórgia, e da Geórgia pela 
Rússia, apesar de terem sido apresentadas justificativas de natureza étnica. 
 
Assinale a alternativa correta. 

a)Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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