
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTES DE ENERGIA 

 

1) Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior 

de um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio, que é 

fonte de água para consumo, irrigação das lavouras de subsistência e pesca. Na região, que possui 

pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer 

apenas o município apresentado. Qual forma de obtenção de energia, entre as apresentadas, é a mais 

indicada para ser implantada nesse município de modo a causar o menor impacto ambiental? 

a) Termoelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração. 

b) Eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia. 

c) Nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não afetaria a população. 

d) Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. 

e) Hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente para abastecer a usina construída. 

 

 2) A procura por novas fontes renováveis de energia surge como alternativa importante para superar 

dois problemas atuais: a escassez de fontes não renováveis de energia, principalmente do petróleo, e a 

poluição ambiental causada por essas fontes (combustíveis fósseis). 

Assinale a alternativa que apresenta um tipo de recurso energético não renovável: 

a) Biomassa, massa dos seres vivos habitantes de uma região. 

b) Hidrogênio, usado como célula combustível. 

c) Biogás, utilização das bactérias na transformação de detritos orgânicos em metano. 

d) Carvão mineral, extraído da terra pelo processo de mineração. 

e) Energia geotérmica, aproveitamento do calor do interior da Terra. 

Fonte: https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/ 
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3) A busca por opções de fontes de energia menos poluentes e mais abundantes já se tornou uma 

necessidade, visto que o uso de combustíveis fósseis tem provocado grandes impactos ambientais 

negativos. Sobre as fontes de energia alternativas, analise as proposições a seguir e identifique a 

resposta correta. 

I – Há duas maneiras de se obter geração de energia por meio da luz solar: de forma direta, usando 

painéis de células fotovoltaicas ou usando coletores instalados nos telhados de residências, e de forma 

indireta, por meio de usinas construídas em áreas de bastante insolação. 

II – O uso de biocombustíveis possui grandes vantagens para o meio ambiente por serem menos 

poluentes, renováveis e por utilizar-se pouca água para serem produzidos. 

III – O Brasil possui pouco potencial eólico, visto que os ventos presentes no território não possuem 

intensidade necessária para geração de energia. 

Está(ão) correta(s) 

a) Apenas a proposição II 

b) Apenas as proposições I e III 

c) Apenas a proposição I 

d) Apenas as proposições II e III 

e) Todas as proposições 

 

4) Sobre fontes de energia alternativas, correlacione as proposições aos respectivos termos e assinale a 

alternativa que contenha a ordem correta: 

(  ) A energia é obtida por meio da intensidade dos ventos. 

(  ) A obtenção de energia provém do calor gerado no interior do planeta. 

(  ) A energia é obtida por meio da queima de plantas, madeira, matérias vegetais e animais. 

(1) Geotérmica 

(2) Eólica 

(3) Biomassa 

Assinale a alternativa correta: 

a) 1 – 2 – 3 

b) 2 – 1 – 3 

c) 2 – 3 – 1 

d) 3 – 1 – 2 


