
 

01) Com a finalidade de diminuir a dependência de energia elétrica fornecida pelas 

usinas hidroelétricas no Brasil, têm surgido experiências bem sucedidas no uso de 

energia solar. Sendo o chuveiro elétrico o grande vilão no consumo de energia 

elétrica residencial, propõe-se o gerador elétrico solar para aquecer a água do 

chuveiro. Indique a sequência de transformações energéticas no processo de 

aquecimento considerado a partir do gerador elétrico solar.  

 

a) solar – mecânica – elétrica  

b) solar – nuclear – térmica  

c) solar – química – térmica  

d) solar – elétrica – térmica 
 

02) Os condomínios de apartamentos normalmente possuem dezenas de 

moradores e alguns equipamentos de uso coletivo. Assim, diversas medidas 

adotadas no cotidiano, visando ao desenvolvimento sustentável, são possíveis, a 

fim de reduzir custos e impactos ambientais. Avalie, a seguir, a medida mais 

adequada para reduzir tais custos e impactos nos condomínios.  

 

a) Chamar todos os elevadores em serviço para que sua viagem seja mais rápida.  

b) Optar por lâmpadas incandescentes para iluminar permanentemente corredores 

e garagens.  

c) Captar água da chuva para lavagem de áreas sociais e de calçadas.  

d) Reduzir o espaço de jardins e hortas para ampliar áreas secas e impermeáveis. 
 

03) O desenvolvimento científico e tecnológico possibilitou a utilização de várias 

fontes de energia, retiradas da natureza, que podem ser classificadas em 

renováveis e não renováveis. Observe o gráfico sobre distribuição de energia 

elétrica. 

 
Com base no gráfico sobre distribuição de energia elétrica, podemos afirmar que:  
 

a) a energia hidráulica é o recurso renovável com maior oferta de energia elétrica.  

b) carvão mineral e energia eólica são fontes de energia renováveis.  

c) o gás natural é a terceira principal fonte renovável de energia utilizada para 

geração de eletricidade, atrás apenas do petróleo e do carvão.  

d) a lenha, bagaço de cana de açúcar e lixívia compõem a biomassa, fonte de 

recurso não renovável na geração de energia elétrica. 



 

04) Considerada uma questão estratégica para as atividades econômicas de 

qualquer país, a energia está sendo atualmente responsabilizada pelos problemas 

causados por impactos ambientais, desde a fase de exploração até a de consumo. 

Com referência às interrelações do aproveitamento de recursos energéticos com a 

questão ambiental, é possível afirmar que:  

 

a) o aumento da eficiência energética sempre ajuda a evitar maiores danos ao 

ambiente e mudanças climáticas globais.  

b) a maior parte da energia consumida no mundo provém de fontes renováveis.  

c) os produtos resultantes da combustão do carvão mineral libertam para a 

atmosfera grandes quantidades de dióxido de carbono, provocando a poluição 

ambiental.  

d) ao contrário do que ocorre com as fontes não renováveis de energia, como o 

petróleo e o carvão vegetal, não existem problemas ambientais na obtenção e no 

uso de biomassa, cana de açúcar e carvão mineral, isto é, fontes renováveis. 

 

05) 

 
A charge retrata, de forma crítica, o aquecimento global, assunto polêmico que tem 

sido associado à intensificação do efeito estufa, relacionando-o a várias atividades 

humanas. Avalie quais das atividades humanas, a seguir, contribuem para a 

intensificação do efeito estufa.  

 

I. O desmatamento aumenta a retirada de CO2 da atmosfera.  

II. As queimadas aumentam a liberação de CO2.  

III. A poluição dos oceanos elimina as algas, o que diminui a utilização do CO2 

atmosférico e a produção de O2.  

 

São verdadeiras as afirmativas:  

 

a) I e II  

b) II e III  

c) I  

d) I e III 

 

06) 1) Diferença de potencial elétrico. 

2) Nome dado ao movimento ordenado de cargas elétricas em um condutor. 

3) Descarga elétrica violenta no corpo. 

4) Oposição que oferece à passagem de corrente elétrica. 

5) Partícula negativa. 

6) Unidade de resistência elétrica. 

7) Dispositivo que transforma energia elétrica em calor. 

8) Efeito...: aquecimento resultante da resistência oferecida pelo condutor. 

9) Dispositivo de segurança que derrete em caso de superaquecimento. 

10) Aparelho que converte uma forma qualquer em eletricidade. 

11) Tipo de lâmpada que produz uma forma de energia em eletricidade. 



12) Unidade de potência. 

13) Aparelho para medir corrente elétrica. 

14) Tipo de gerador que utiliza placas metálicas. 

 
 

07) Dê os nomes dos tipos de usinas ilustradas abaixo 

 
 

08) Agora indique um ponto positivo e um ponto negativa de cada um dos 

exemplos acima. 



 

09) (Enem – 2007) 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) Gasolina. 
c) Carvão mineral. 
d) Gás natural. 
e) Vento. 
 

10) (Enem – 2011) “Águas de março definem se falta luz este ano”. Esse foi o título 
de uma reportagem em jornal de circulação nacional, pouco antes do início do 
racionamento do consumo de energia elétrica, em 2001. No Brasil, a relação entre 
a produção de eletricidade e a utilização de recursos hídricos, estabelecida nessa 
manchete, se justifica porque: 
 
a) a geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de um 

dado fluxo de água nas barragens. 
b) o sistema de tratamento da água e sua distribuição consomem grande 
quantidade de energia elétrica. 
c) a geração de eletricidade nas usinas termelétricas utiliza grande volume de água 
para refrigeração. 
d) o consumo de água e de energia elétrica utilizadas na indústria compete com o 
da agricultura. 

e) é grande o uso de chuveiros elétricos, cuja operação implica abundante consumo 
de água. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GABARITO 
 
1) d 
2) c 
3) a 
4) c 
5) b 
6) 1 voltagem, 2 corrente, 3 choque, 4 resistência, 5 elétron, 6 ohm, 7 resistor, 8 
joule, 9 fusível, 10 gerador, 11 incandescente, 12 watt, 13 amperímetro, pilha. 
 

7) Eólica, Hidroelétrica, Solar e Nuclear 
 
8) Eólica – é renovável, porém causa poluição sonora e visual. Hidroelétrica – é 
limpa e pouco poluente, porém tem alto custo de construção e alaga grandes áreas. 
Solar – limpa, porém, cara (se tornando pouco acessível). Nuclear – limpa, porém 
produz resíduos nucleares. 
 
9) e 
10) a 
 

 

 

 


