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ATIVIDADE 1 

  

1- Uma das formas de classificar as fontes de energia é quanto á sua capacidade de ser ou 

não reposta naturalmente. Nesse sentindo; 

a) Como as fontes de energia podem ser classificadas?  

b) Explique cada uma delas  

c) Dê exemplos de cada uma respectivamente. 

 
 

2-  Há fontes de energias ``que não acabam´´, como são classificadas? 
 
 
 

3- Cite uma fonte de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos 

gases causadores do aquecimento global? 

 

 

4- Quando usamos as fontes de energia, elas podem impactar o ambiente, em maior ou 

menor grau, poluindo-o ou causando outros danos às pessoas ou outros seres vivos ali 

encontrados. Dependendo do grau do impacto causado, as fontes podem ser 

classificadas como LIMPAS ou SUJAS. Sendo assim classifique cada uma delas abaixo: 

 

a) FONTES DE ENERGIA SUJAS  

b) FONTES DE ENERGIA LIMPAS 

 

         

5- Qual energia que é gerada através de recursos naturais que podem ser restabelecidos 

pela natureza? 
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1- Classifique os tipos de fontes de energia abaixo em RENOVÁVEIS (R) ou NÃO 

RENOVÁVEIS (NR), e em LIMPAS (L) ou SUJAS (S). 

 

a) Nuclear           b) Marés          c) Eólica          d) Biomassa        e) Solar     f) Hidráulica  

           

2- Quais regiões do Brasil apresenta um grande potencial para a energia eólica? 

 

3- Aproveitando que você está conectado, faça uma pesquisa rápida sobre as Usinas de 

Energia Eólica. 

 

a) Realize uma pesquisa sobre usinas de energia eólica existentes em nosso país e a 

importância delas.  

b) Depois da sua pesquisa. Deixe aqui sua opinião a respeito; 

• O que você pensa sobre o investimento brasileiro em energia solar? 

• Quais são os pontos negativos e positivos dessa fonte de energia? 

 

4- Responda: Aproveitando que você está conectado 

a) Quais os países que mais possui usinas atômicas e o que mais depende da energia 

nuclear? 

b) No Brasil existe usinas Nucleares? Explique  

c) Qual a maior usina hidrelétrica do Brasil? 

d) Qual energia produzida nas usinas termonucleares? 

ATIVIDADE  
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e) Qual energia gerada que a fonte vem do aproveitamento da água odos rios? 

f) Qual energia obtida do calor presente no interior da terra?          
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