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1. As três principais fontes de energia (petróleo, carvão mineral e gás natural) 

em todo o mundo são combustíveis fósseis. Juntas, essas três fontes 

correspondem a 80% de todo o consumo mundial de energia. Essa 

configuração, a depender do critério de análise, pode ser considerada: 

a) positiva, pois esses recursos são abundantes e economicamente 

vantajosos para os países em desenvolvimento. 

b) negativa, pois tais combustíveis são a principal forma de poluição 

dos recursos hídricos do planeta. 

c) positiva, pois a substituição de outras fontes de energia por 

combustíveis favorece o combate ao aquecimento global. 

d) negativa, pois os combustíveis fósseis são altamente poluentes e 

apresentam uma disponibilidade limitada.  

 
 
 

2. Essa fonte de energia muito utilizada no Brasil e no mundo é um minério 

fóssil que, quando processado, dá origem a vários subprodutos, como a 

gasolina, óleo diesel, querosene, além de gerar eletricidade nas usinas 

termoelétricas. A que fonte de energia refere-se o fragmento acima? 

a) Gás natural 

b) Cana-de-açúcar 

c) Xisto 

d) Petróleo 

 
 
 
 

3. Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável 

para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global? 

a) Óleo diesel 

b) Carvão mineral 

c) Gasolina 

d) Vento 

 
 
 
 
 
 

mailto:seme.dsl@bol.com.br


Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço-ES 
Secretaria Municipal de Educação  

Tel. 28-3551-1249 - seme.dsl@bol.com.br  
CNPJ-27.174.127/0001-83 

 

_______________________________________________________________________________ 
Rua José Borges Filhos/ nº.19, Bairro Santa Cruzo, Divino de São Lourenço – ES, CEP: 29.590-000. 

 

 
 

4. As usinas hidrelétricas costumam gerar muitas polêmicas quando 

construídas, pois, se de um lado elas visam a atender às demandas 

energéticas, por outro, elas geram graves impactos ambientais e sociais, 

dos quais podemos citar:  

I. Perda da vegetação em áreas de inundação;  

II. Remoção de famílias em áreas atingidas pelas barragens;  

III. Alterações nos cursos d’água utilizados pelas usinas;  

Estão corretas as afirmativas:  
a) I e II  
b) I e III   
c) II e III  
d) I, II e III  
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