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PROVA DE REDAÇÃO 

 

“A preservação do meio ambiente passa pela escolha correta das fontes de energia‖.  

Fonte: http://www.conexaoaluno.rj.gov.br/ (maio, 2015) 

 
 

Fonte: http://embalagemsustentavel.com.br/2011/03/09/encontro-sustentabilidade-abre/ (maio, 2015) 

 
"Sustentabilidade pode ser divertida", disse Jessica O. Matthews, criadora da sOccket, a 

bola  que gera e acumula energia a cada chute, em apresentação no painel "Da ignorância à 

sabedoria", que, até agora, foi uma das mais aplaudidas do evento TEDxRio+20, que acontece 
nesta segunda-feira (11) no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. 

Fonte: http://g1.globo.com/natureza/rio20/noticia/2012/06/ (maio, 2015) 

 
―Uma ação coordenada do Governo Federal em várias frentes, com o estímulo do 

Ministério de Minas e Energia, deverá mudar nos próximos anos o cenário da geração de 

energia solar das grandes cidades brasileiras. Até 2024, cerca de 700 mil consumidores 
residenciais e comerciais deverão ter instalado em seus telhados e coberturas painéis 
fotovoltaicos, que transformarão a luz solar em energia elétrica. Quando houver excedente, a 

energia de sobra será vendida para a distribuidora, ajudando a reduzir a conta de luz do 
domicílio...‖ 

Fonte: https://www.ambienteenergia.com.br/ (maio de 2015) 

 

A partir da leitura dos fragmentos acima, produza um texto dissertativo enfocando 

a questão da energia e sustentabilidade. Proponha alternativas para conciliar a expansão, 

desenvolvimento social e sustentabilidade. 

 Seu texto deve ter, no mínimo, 15 e, no máximo, 25 linhas. Não se esqueça de dar 

um título a seu texto.  
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QUESTÕES 
 

1 - Existem diversas formas de energia conhecida como atômica: energia contida nos elétrons 
sob as mais diversas formas (eletromagnética, cinética e potencial) e a energia do núcleo dos 
átomos. Popularmente, quando se fala em energia atômica refere-se normalmente a dois 

tipos de energia: a produzida por fissão e a produzida por fusão nuclear. A fissão nuclear é 
produzida por materiais radioativos pesados, tais como o Césio, o Urânio ou o Plutônio. 

Ocorre que os núcleos desses materiais são muito instáveis e se "desfazem", liberando a 
energia que mantém o núcleo coeso. Essa energia pode ser usada, por exemplo, para aquecer 
água e gerar vapor sob pressão. Essa pressão é liberada em uma turbina que gera 

eletricidade (princípio das usinas nucleares). Se for usado um material pesado como Urânio 
enriquecido, a fissão nuclear pode produzir um efeito em cascata em massas supercríticas 

criando uma instabilidade que libera uma grande quantidade de energia (bomba atômica). 

A fusão nuclear ocorre quando dois átomos de Hidrogênio se fundem em um átomo de 

Hélio. Nesse processo, um nêutron se converte em energia e é liberada. Essa energia também 
pode ser usada para gerar energia elétrica, mas seu processo requer também uma grande 
quantidade de energia para ocorrer. 

Na filosofia antiga um pensador (460-370 a.C.) já teorizava que todas as coisas que 
formam a realidade são constituídas por partículas invisíveis e indivisíveis denominadas de 

átomos. O pensador referido era: 

a) Parménides de Eléia 

b) Heráclito de Éfeso  

c) Empédocles de Aeregas 

d) Demócrito de Abdera  

e) Tales de Mileto 

 

2 - Aborda o tema da permanência e da mudança entendendo que o movimento existe e não 

se encontra fora das coisas. Sintetiza sua teoria através da tese do ato e da potência, 
entendendo o ato como a manifestação atual do ser (aquilo que o ser já é) e potência como 

as possibilidades do ser vir a ser o que ainda não é, as tem a potência de ser. 

O enunciado acima se refere ao filósofo: 

a) Heráclito 

b) Parmênides 

c) Sócrates 

d) Platão 

e) Aristóteles 

 

3 - Segundo Aristóteles, todos os seres existentes materialmente possuem quatro causas que 
possibilitam a sua existência: a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa 

final. 
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―.... refere-se ao agente, àquele que produz diretamente a coisa, transformando a matéria 
tendo em vista uma forma.‖ 

―.... refere-se ao objetivo, a intenção, a finalidade ou a razão de ser de uma coisa.‖ 

Os enunciados acima fazem abordam, respectivamente, as causas: 

a) Material e formal 

b) Formal e eficiente 

c) Eficiente e Final 

d) Final e eficiente 

e) Formal e Material 

 

4 - Observe o texto a seguir: 

Na Inglaterra, em 1776, Adam Smith, pai da teoria econômica baseada no livre 
comércio, em seu livro A riqueza das nações, aponta: Os salários habituais dos trabalhadores 

dependem em toda parte do contrato usualmente feito entre essas duas partes, cujos 
interesses não são de forma alguma os mesmos. Os trabalhadores desejam conseguir o 

máximo possível, os patrões dar apenas o mínimo. Os primeiros estão dispostos a se agrupar 
para elevar os salários do trabalho, os segundos também, mas com o objetivo de reduzir 
esses salários. Não é difícil, porém, prever qual das duas partes deve, em todas as ocasiões 

normais, ter vantagem na disputa. Os patrões, sendo em menor número, podem reunir-se 
com muito mais facilidade; e a lei, além disso, autoriza, ou pelo menos não proíbe suas 

associações, ao passo que proíbe a dos trabalhadores. Não temos leis do Parlamento contra 
uniões para reduzir o preço do trabalho; temos, porém, muitas contra as uniões para elevá-

los. 

Com base no texto acima, marque a alternativa INCORRETA:  

a) Os operários, sendo em maior número, conseguem com maior facilidade efetivar um 

processo de mobilização vencendo, assim, a disputa com a classe patronal sobre o valor a ser 
pago pela força de trabalho. 

b) Pelo texto de Adam Smith, um dos ―pais‖ do liberalismo, pode-se perceber que esse 
sistema tem como fundamento e princípio a construção da riqueza pela exploração da classe 
trabalhadora. 

c) Nas sociedades capitalistas o Estado assume posição política clara, se colocando como 
guardião e defensor da classe patronal. 

d) As leis elaboradas pelos parlamentos, nas sociedades capitalistas, sempre se postam conta 
as tentativas de elevar os salários pagos aos trabalhadores. 

e) No contrato estabelecido entre as duas partes, classe patronal e classe trabalhadora, para 

estabelecer o valor do salário a ser pago pela força de trabalho, não existe efetiva liberdade 
das duas partes, pois a classe patronal terá todas as condições de levar vantagens.  

 

5 - ―Foi na Grécia de Homero que surgiu uma maneira até então desconhecida de fazer 
política: o rei deixou de ser onipotente e seu poder foi lentamente partilhado e disputado 

entre os cidadãos. Era o início de um fenômeno que se consolidaria a partir do século 6º a.C., 
na Atenas de Sólon e Clístenes, e que se tornaria um dos fundamentos da civilização 

ocidental: a democracia.‖ (Entrevista com Jean Pierre Vernant. Folha de S. Paulo, 31 out. 
1999. Caderno Mais!, p. 4.) 

Com base no trecho da entrevista e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a 

alternativa CORRETA. 
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a) A afirmação de que o ―poder foi lentamente partilhado e disputado entre os cidadãos‖ 
considera que na democracia grega todos os habitantes podiam eleger e ser eleitos para 
cargos políticos. 

b) A democracia grega foi um fenômeno isolado e, por isso, não teve influência significativa 
nos rumos da política na civilização ocidental. 

c) A ―maneira até então desconhecida de fazer política‖, a que o texto se refere, é a 
democracia grega, que permitiu aos cidadãos participarem das questões relativas à 
coletividade. 

d) Na democracia grega, que se consolidou a partir do século 6º a.C., o rei detinha o poder 
absoluto, decidindo sobre todas as questões públicas 

e) A democracia grega se mostrou pouco expressiva e não influenciou o mundo ocidental. 

 

6 - De uma forma ou de outra, todas as atividades humanas sobre a Terra provocam 
alterações no meio ambiente em que vivemos. Muitos destes impactos ambientais são 

provenientes da geração, manuseio e uso da energia. A principal razão para esta expressiva 
participação dos processos energéticos pode ser observada no fato de que em 1998, segundo 

as Nações Unidas, o consumo mundial de energia primária proveniente de fontes não 
renováveis (petróleo, carvão, gás natural e nuclear) correspondeu a aproximadamente 86% 
do total, cabendo apenas 14% às fontes renováveis. Além disto, de acordo com a Agência 

Internacional de Energia, do total de energia consumido em 1999 cerca de 53% ocorreu nos 
24 países denominados pelas Nações Unidas como de economias desenvolvidas, ficando os 

cerca de 100 demais países, denominados de economias em transição ou países em 
desenvolvimento, com os 47% restantes. 

Pode-se concluir, a partir do texto acima, que:  

a) Os países desenvolvidos, portanto os mais ricos e de maior economia de consumo, são os 
grandes responsáveis pela poluição e degradação ambiental em decorrência do consumo de 

fontes de energia não renováveis. 

b) Os países desenvolvidos, portanto os mais ricos e de maior economia de consumo, são os 

grandes responsáveis pela luta para a preservação ambiental em decorrência do consumo de 
fontes de energia renováveis. 

c) A energia hidráulica e a eólica estão situadas entre as fontes de energia não renováveis. 

d) A afirmação de que de uma forma ou de outra, todas as atividades humanas sobre a Terra 
provocam alterações no meio ambiente em que vivemos, autoriza, legitima e naturaliza as 

sociedades que degradam o meio ambiente.  

e) A geração, o manuseio e o uso de energia não têm a ver com os impactos ambientais 
sofridos pela humanidade nas eras moderna e pós-moderna. 

 

7 - A enorme dependência de fontes não renováveis de energia tem acarretado, além da 

preocupação permanente com o esgotamento destas fontes, a emissão de grandes 
quantidades de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, que em 1996 foi da ordem de 23 
bilhões de toneladas, aproximadamente o dobro da quantidade emitida em 1965 (a taxa 

média de crescimento desta emissão verificada na década de 90 foi de 0,5% ao ano). Como 
consequência, o teor de dióxido de carbono na atmosfera tem aumentado progressivamente, 

levando muitos especialistas a acreditarem que o aumento da temperatura média da biosfera 
terrestre, que vem sendo observado há algumas décadas, seja devido a um ―Efeito Estufa‖ 
provocado por este acréscimo de CO2 e de outros gases na atmosfera, já denominados 

genericamente ―gases de efeito estufa‖, conhecidos mundialmente pela sigla GHG 
(Greenhouse Gases). 

Com o texto acima conclui-se que: 
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a) As chamadas fontes de energia limpa seriam a única alternativa para diminuir o efeito 
estufa sem alterar significativamente o nível de produção e consumo de nossa sociedade. 

b) O aumento da temperatura média da biosfera terrestre está desvinculado das fontes de 

energia predominante nos países desenvolvidos. 

c) As fontes de energia, não renováveis, são inesgotáveis. 

d) Somente os acordos em pequenos blocos de países pode mudar o cenário catastrófico em 
decorrência da utilização de energias não renováveis. 

e) O efeito estufa está desvinculado das fontes de energia utilizadas pela humanidade. 

 

8 - Do ponto de vista do incremento do uso das fontes renováveis de energia, as medidas que 

possibilitarão uma participação mais significativa destas fontes no consumo mundial dizem 
respeito à otimização e melhor aproveitamento das fontes tradicionais, como hidráulica 
(aproveitamento de pequenas centrais, uso da energia hidroelétrica secundária, fora do pico, 

redução das perdas de transmissão, etc.) e de biomassa (uso de resíduos agrícolas, 
aproveitamento de lixo e esgoto, etc.), bem como ao aumento da competitividade das fontes 

alternativas de energia, como a solar e a eólica, com tecnologias já consolidadas, e outras 
como das ondas e do aproveitamento do gradiente térmico dos oceanos (OTEC), que ainda 
necessitam de investimentos em pesquisa. É fácil perceber que o incremento do uso das 

fontes renováveis trará não apenas os benefícios ambientais mencionados, mas também uma 
diversificação no uso das fontes de energia, reduzindo-se os riscos de descontinuidade de 

abastecimento, obtendo-se ainda maior competitividade e preços mais equilibrados. 

A partir da leitura do enunciado acima, marque a alternativa que possui APENAS 

fontes de energia renováveis: 

a) Carvão mineral e energia eólica 

b) Petróleo e energia solar 

c) Biomassa e energia eólica 

d) Minério radioativo e energia hidráulica 

e) Combustíveis de origem fóssil e energia proveniente da biomassa.   

 

9 - A Sociologia nasce sob a influência de duas Revoluções: a Industrial e a Francesa. Que 

aspectos da Revolução Industrial mais influenciaram a formulação de problemas e conceitos 
pela Sociologia? 

a) O sistema fabril, o conservadorismo, o individualismo e a situação dos trabalhadores 
rurais. 

b) O crescimento do radicalismo, a situação da classe trabalhadora, a religiosidade popular e 

o conservadorismo. 

c) A situação da classe trabalhadora, a transformação da propriedade, a cidade industrial, a 

tecnologia e o sistema fabril. 

d) A religiosidade, as mudanças na família, o individualismo e a transformação da 
propriedade. 

e) O desenvolvimento da ciência, a situação da classe trabalhadora, a religiosidade popular, a 
tradição e o racionalismo. 

 

10 - O advento do Iluminismo, do racionalismo e do utilitarismo burguês imprimiu na França 
e em outros países a supressão dos valores culturais do século XVI, fundados ―na concepção 

de um tempo cíclico, repetindo entre os homens o caminhar das estações do ano‖. As novas 
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transformações estruturais impuseram novas maneiras de pensar e, em consequência, o 
―desaparecimento de toda uma cultura tradicional‖ e o dilaceramento da ―ideia de 
sociabilidade coletiva‖. O Estado moderno, a escola obrigatória e a maior mobilidade social 

induziram o ―desaparecimento de toda uma cultura tradicional‖, incluindo a diminuição da fé 
religiosa e maior ceticismo em ―relação às numerosas crenças populares‖. Nesse sentido, o 

moderno Estado francês pode ser definido como um espaço integrado com poder de impor 
―unidade mental e cultural dos habitantes que conscientemente aderem às leis do Estado‖. 
(ORTIZ, Renato. Cultura e modernidade: a França no século XIX. São Paulo: Brasiliense, 

1991, p.-36-38.) Leia as afirmações a seguir: 

I. O Estado atua como fator espontâneo em disciplinar as condutas.  

II. O recuo das crenças mágicas é correlato à mudança de mentalidades.  

III. A constituição do Estado Francês firmou-se à base do pluralismo dos costumes locais.  

IV. A ideia de sociabilidade coletiva representa um dos trunfos do modo de sociabilidade 

burguesa.  

V. A ideia de nivelamento cultural é avessa à intervenção do poder do Estado.  

 

Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) I e III. 

d) III e IV. 

e) III e V. 

 

11 - Abaixo apresentamos o fragmento de um artigo do teólogo Leonardo Boff sobre 

sustentabilidade: 

―A categoria sustentabilidade é central para a cosmovisão ecológica e, possivelmente, 

constitui um dos fundamentos do novo paradigma civilizatório que procura harmonizar ser 
humano, desenvolvimento e Terra entendida como Gaia. Comumente a sustentabilidade vem 

acoplada ao desenvolvimento. Oficialmente o conceito desenvolvimento sustentável foi usado 
pela primeira vez na Assembleia Geral das Nações Unidas em 1979. Foi assumido pelos 
governos e pelos organismos multilaterais a partir de 1987 quando, depois de quase mil dias 

de reuniões de especialistas convocados pela ONU sob a coordenação da primeira ministra da 
Noruega Gro Brundland se publicou o documento Nosso Futuro Comum. É lá que aparece a 

definição tornada clássica: ‗sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades 
presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 
necessidades‘. Na verdade, o conceito possui uma pré-história de quase três séculos. Ele 

surgiu da percepção da escassez. As potências coloniais e industriais europeias 
desflorestaram vastamente seus territórios para alimentar com lenha a incipiente produção 

industrial e a construção de seus navios com os quais transportavam suas mercadorias e 
submetiam militarmente grande parte dos povos da Terra‖. (FONTE: 
http://www.coepbrasil.org.br/portal/Publico/apresentarArquivo.aspx?ID=eb6c910e-145e-

4f94-9fca-583e948f946b). 

Neste fragmento, o autor fez uma relação entre o que poderia ser definido como um 

conceito para o termo sustentabilidade, remetendo a sua origem a um contexto que envolveu 
as Grandes Navegações. Assim, NÃO se caracteriza como motivação para a expansão 
marítimo-comercial europeia: 

a) A necessidade de novos mercados. 
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b) A propagação da fé cristã. 

c) O excesso de metais preciosos na Europa. 

d) A Conquista de Constantinopla pelos turcos, em 1453. 

e) A ambição e os interesses do rei, da nobreza e da burguesia. 

 

12 - ―Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o petróleo passa a ser considerado tão 
importante quanto o aço. No Brasil, a produção e a distribuição de petróleo eram controladas 
por companhias americanas, como a Standart Oil e a Texaco. A resposta dos setores 

nacionalistas do governo e da sociedade para a situação vem com campanha ‗O Petróleo é 
nosso‘, liderada pelo general Horta Barbosa, contra a participação de capitais na exploração 

do petróleo. Nesse contexto, depois de muita polêmica, é fundada a Petrobras‖. 

(FONTE: http://oglobo.globo.com/infograficos/petrobras-60-anos/).  

A criação da Petrobrás, pela Lei nº 2.004, de outubro de 1953, atendia diretamente os 

interesses do então presidente Getúlio Vargas, em seu segundo governo (1951-1954). No que 
se refere a este período, destaca-se que: 

a) 1951 foi o ano que marcou o retorno de Getúlio Vargas ao poder, sendo que o mesmo foi 
eleito para presidência da República por votação direta. 

b) Em 1951, Getúlio Vargas estabeleceu uma Ditadura a partir de um Golpe de Estado. 

c) Ocorreu um grande impasse ao redor de uma postura nacionalista defendida por Getúlio 
Vargas, que também era apoiada por empresas estrangeiras instaladas no Brasil e por 

empresários brasileiros associados aos negócios estrangeiros. 

d) Após a criação da Petrobrás, não ocorreu nenhum tipo de acordo entre o grupo 

nacionalista e aqueles que defendiam a exploração do petróleo por grupos internacionais. 

e) A política de caráter nacionalista e democrática empreendida por Getúlio Vargas a partir de 
1951 agradava a totalidade da população brasileira, não acarreando crises e tensões no seu 

governo. 

 

13 - ―A conjuntura política e econômica da América Latina, da África e da Ásia nas décadas de 
1970 e 1980 foi bastante adversa à adoção e execução de legislações e políticas públicas 
favoráveis ao desenvolvimento sustentável. Ditaduras militares proliferavam nos três 

continentes e vários países africanos estavam virtualmente paralisados por regimes 
autoritários, pelas guerras de libertação e pelo Apartheid (discriminação racial) na África do 

Sul. Face ao quadro político desanimador, as diretrizes aprovadas na Conferência de 
Estocolmo visando aproximar as agendas de meio ambiente e desenvolvimento 
permaneceram na gaveta praticamente até a publicação do Relatório Brundtland, em 1987‖. 

(FONTE:http://www.radarrio20.org.br/index.php?r=conteudo/view&id=9#sthash.OkmtRZMZ.
dpuf) 

O texto acima aborda algumas preocupações com as políticas ambientais e a forma 
como elas foram negligenciadas em alguns contextos. No Brasil, durante a década de 1970, 
em plena Ditadura Civil-Militar, algumas políticas que privilegiavam o crescimento econômico 

foram elaboradas, porém sem levar em consideração questões sociais e ambientais. Este 
período que chega até meados da década de 1970 no Brasil ficou conhecido a partir da 

expressão ―milagre econômico‖, e possui como principais características: 

a) Crescimento da economia e desenvolvimento de políticas sociais. 

b) Crescimento econômico no país, mas à custa de um endividamento externo e redução das 

liberdades individuais. 

c) Crescimento econômico e garantia de liberdades individuais. 
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d) O milagre foi concretizado somente na década de 1980, quando o Brasil vivenciou um 
período de maior crescimento econômico. 

e) A economia brasileira não cresceu na década de 1970, mas políticas sociais foram 

implementadas. 

 

14 - Uma das principais características do período Moderno foi o processo de centralização do 
poder. Além disso, este período também foi caracterizado por uma prática de intervenção 
estatal conhecida como MERCANTILISMO. Assinale a alternativa que contempla uma das 

principais características do mercantilismo:  

a) Balança comercial favorável, garantindo mais importações do que exportações. 

b) Pacto colonial, que permitia uma liberdade política e administrativa para a colônia. 

c) Liberalismo econômico e fomento a industrialização. 

d) Protecionismo e a garantia de um número maior de exportações em relação as 

importações. 

e) Liberdade para que outras metrópoles pudessem comercializar com as colônias. 

 

15 - A Crise de 1929, que iniciou nos Estados Unidos e se expandiu rapidamente pelo mundo 
capitalista, procurou ser solucionada com algumas medidas adotadas pelo presidente Franklin 

Delano Roosevelt, a partir de sua eleição, em 1933, que ficaram conhecidas como ―New 
Deal‖. 

Entre estas medidas podemos destacar: 

a) A adoção de princípios liberais para a economia. 

b) A não intervenção do governo nos preços de produtos agrícolas e industriais. 

c) A diminuição dos incentivos à produção agrícola. 

d) A redução de concessões de empréstimos a fazendeiros e industriais. 

e) O estímulo à realização de obras públicas, com o objetivo de criar novos empregos. 

 

16 – A geração de energia para atender as crescentes demandas da população e os setores 
da economia, tem exigido o aumento da capacidade energética do Brasil. Os gráficos abaixo 
mostram o panorama de 2010 e a previsão para o ano de 2020, considerando a energia 

hidráulica, térmica, PCHs (Pequena Central Hidrelétrica), eólica, biomassa e nuclear.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte (adaptado): disponível em httphttps://engenheironline.wordpress.com / acesso em maio de 2015 
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Considerando o cenário previsto para 2020 e a matriz energética brasileira, podemos 
considerar que: 

a) A demanda energética em 2020 irá crescer significativamente e então tem se buscado por 

alternativas pouco sustentáveis e impactantes para geração de energia, mas com grande 
potencial energético. 

b) O cenário de 2020 mostra uma estagnação na geração de energia térmica, o que indica 
uma menor produção energética a partir de combustíveis fósseis. 

c) A energia nuclear, embora pouco significativa, deverá ser responsável por uma maior 

quantidade de energia produzida em 2020, o que pode ser considerado positivo, tendo em 
vista a sua condição de energia renovável. 

d) O cenário de 2020 mostra que fontes de energia limpas e renováveis e de menor impacto 
deverão ter maior participação na produção energética do país. 

e) A diminuição da participação da energia hidráulica na matriz energética brasileira em 2020 

indica um esgotamento da capacidade de geração de energia de forma renovável nos rios 
brasileiros. 

 

17 – O Brasil apresenta atualmente mais de 80% da população morando em áreas urbanas, 
conforme o último Censo do IBGE. São características do processo de urbanização brasileira: 

I – A urbanização brasileira esteve diretamente associada ao processo de industrialização do 
país, que a partir de 1930 começa a deixar de ser um país prioritariamente agrário, sendo 

que em 1970 o país já abrigava mais de 50% da população nas cidades. 

II – O crescimento acelerado das cidades gerou problemas sociais ambientais como a 

ocupação de áreas irregulares ou inadequadas tal como encostas e áreas próximas a rios, 
mobilidade urbana, violência e segregação espacial. 

III – A urbanização não se deu de forma igual nas regiões brasileiras, sendo que a Região 

Sudeste foi a primeira a consolidar o processo de urbanização. 

IV – As mudanças ocorridas no cenário agrário do Brasil refletiram nas cidades brasileiras, 

pois ocorreram alterações nas relações entre campo e cidade, associadas também a 
mecanização do campo, expansão da fronteira agrícola, êxodo rural, entre outros processos. 

São informações CORRETAS: 

a) Apenas II e IV. 

b) Apenas I, II e III. 

c) Apenas I e III.  

d) Apenas II, III e IV. 

e) I, II, III e IV. 

 

18 – As hidrelétricas figuram-se como uma forma de energia limpa e correspondem a maior 

parte da geração de energia elétrica do Brasil, sendo que a vasta rede hidrográfica e 
condições climáticas remetem ao país um dos maiores potenciais hidrelétricos do mundo. A 
respeito deste tipo de fonte energia podemos considerar que: 

a) No Brasil, as bacias hidrográficas dos rios Amazonas e Paraná apresentam, 
respectivamente, o maior potencial energético e o maior potencial energético aproveitado 

para geração de energia hidrelétrica. 

b) A presença de barragens, na construção de hidrelétricas, resolve problemas associados à 
geração de energia quando os índices pluviométricos se dão abaixo dos esperados, não 

afetando a quantidade de energia produzida. 
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c) A demanda de energia elétrica tem aumentado significativamente no Brasil, no entanto a 
substituição de hidrelétricas por fontes menos impactantes como as termoelétricas que geram 
energia a partir de combustíveis fósseis, são alternativas sustentáveis para geração de 

energia. 

d) O fato de terem como fonte de energia o aproveitamento do curso dos rios e seus 

desníveis, usando a força da água, faz com que a hidrelétricas não causem impactos 
ambientais e nem danos associados a poluição. 

e) A presença de hidrelétricas como responsáveis pela maior parte da geração de energia 

elétrica no Brasil vai de encontro ao panorama mundial, onde a matriz energética da grande 
maioria dos países é associada de fontes de energia renováveis. 

 

19 – Leia com atenção a notícia publicada no Jornal Zero Hora no mês e abril de 2015: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

A respeito da ocorrência de tornados e a dinâmica climática brasileira, podemos afirmar 

que: 

a) Os tornados não devem ser considerados desastres naturais, pois sem a presença do 

homem estes fenômenos climáticos não ocorreriam. 
b) A Massa Polar Atlântica, oriunda do polo sul, atua fortemente na dinâmica climática da 
porção sul do Brasil, ocasionado eventos como tornados e chuvas frontais, entre outros 

processos. 
c) Os tornados podem ser evitados a partir o conhecimento do comportamento de sua 

dinâmica e regiões de maior probabilidade de ocorrência. 
d) O encontro de uma massa de ar quente e seca como a Massa Equatorial Continental com 
uma massa de ar frio pode ocasionar tornados. 

e) Diferentemente do meio oeste norte-americano, no Brasil as condições de relevo não 
interferem na localização, frequência e magnitude dos impactos destes eventos. 

 

Sul e Sudeste do Brasil formam segundo maior "Corredor de Tornados" no 

mundo 

Por Humberto Trezzi 

Fenômeno que atingiu Xanxerê, em Santa Catarina, é provocado pelo choque 

térmico entre massas de ar polar e de ar úmido. 

Não é por acaso que tornados são frequentes em Hollywood: os EUA são o lugar 

mais propício para esse fenômeno no mundo. Mas o Brasil já poderia ter produzido 

cinematografia a respeito: no Sul e Sudeste do país, fica a segunda área de maior 

probabilidade da ocorrência de tornados no planeta. Só o Meio-Oeste dos Estados 

Unidos oferece condições mais propícias para o fenômeno — que atingiu, na 

segunda-feira, a cidade catarinense de Xanxerê —, segundo um estudo do 

Laboratório Nacional de Tempestades Severas, nos EUA. 

O chamado "Corredor de Tornados" no Brasil compreende os Estados do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Triângulo Mineiro e Mato 

Grosso do Sul. Na realidade, ele extrapola as fronteiras nacionais e começa no 

centro e norte da Argentina, passando pelo sul da Bolívia, Paraguai e Uruguai. 

Nessas regiões, acontece algo semelhante a quando uma cafeteira de vidro é 

colocada, ainda quente, em contato com a água fria: um choque térmico, com 

risco de destroçar o recipiente. No caso dos tornados, eles se formam pelo 

encontro de massas de ar frio da Patagônia com ventos tropicais formados na 

Amazônia ou massas de ar quente oriundas do Oceano Atlântico. 

 

 

Fonte (adaptado): disponível em http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/04 / acesso em abril de 2015 

 



 11 

20 - O Rio Grande do Sul apresenta uma grande diversidade geográfica, tanto em seus 
elementos naturais como também sociais e econômicos. Quanto às características deste 
estado, são considerações verdadeiras, EXCETO: 

a) O Rio Grande do Sul apresenta diferenças quanto a suas características fundiárias, sendo a 
porção oeste marcada pela presença de grandes propriedades. 

b) A Região Metropolitana de Porto Alegre caracteriza o maior aglomerado urbano do Estado, 
sendo composta por 34 municípios e abrigando mais de 4 milhões de habitantes. 

c) A porção chamada de Planície Costeira tem como características o relevo plano, e a 

presença de um vasto sistema lacustre. 

d) A porção chamada de Escudo Sul Rio-grandense, apresenta as formações geológicas mais 

antigas do estado e as áreas mais elevadas. 

e) O rio Jacuí apresenta dois trechos distintos. A porção montante chamada de Alto Jacuí 
percorre terreno íngreme e mais elevado, sendo importante na geração de energia. A porção 

mais jusante chama-se Baixo Jacuí, sendo aproveitável para navegação e extração de areia, 
entre outros usos. 


