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ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – 2º ANO. 
        

Atividade para segunda-feira (08 de junho de 2020) – 1 hora-aula. 
 

 
 

CORREÇÕES DAS ATIVIDADES – 2° EM 
Energia no Mundo e no Brasil 

 
Pág. 06 

1) O aumento do consumo energético está atrelado ao desenvolvimento econômico 

em um território. Na medida em que se equipa o espaço com indústrias, por 

exemplo, a fim de aumentar o consumo interno e desenvolver a economia, maior 

é a demanda por energia nos processos industriais, de produção e nos 

consumidores finais. 

 

2) Pelo fato de apresentarem menor impacto e serem fontes alternativas de energia 

socioambiental. 

 

Pág. 12 

a) É o gás natural obtido em reservas de rochas de xisto no subsolo. Ele é obtido a 

partir da fratura das rochas, feita com uso da água e produtos químicos, processo 

denominado fracking. 

 

b) Um efeito ambiental conhecido é o do risco de contaminação das águas do lençol 

freático pelos produtos químicos usados na extração. 

 

c) Como os custos de produção e preços finais são baixos, a exploração do gás de 

xisto tem trazido perturbações no mercado internacional de energia e, em especial, 

no de petróleo. 

 

Págs. 15 e 16 

1) ( F ) 

( V ) 

( V ) 

( V ) 

( F ) 

 

2) a) Aquecimento global e mudanças climáticas. Entre os efeitos, estão o 

aquecimento da atmosfera e do oceano, a concentração do nível de CO2 na 



atmosfera e a redução das camadas de gelo e neve na superfície e nas áreas 

congeladas dos polos. 

         b) busca de alternativas ao uso dos combustíveis fósseis, sobretudo o petróleo e o    

carvão mineral, que estão entre as maiores causas da emissão de GEE 

 

3) a) uma alta do consumo de energia em diversas atividades humanas. Ainda há 

predomínio das fontes fósseis (sobretudo petróleo e carvão), mas a oferta de 

biocombustíveis e energia nuclear teve crescimento importante no período. 

Págs. 20 e 21 

1) É essencial para a redução do aquecimento global. Além disso, as fontes 

alternativas possibilitam a produção de energia nas regiões pobres em 

combustíveis fósseis.   

 

2) O Brasil possui ótima combinação de solo, clima, terra disponível e custo de mão 

de obra no cultivo da cana-de-açúcar. 

 

 

3) Praticamente todos os novos automóveis, e a maioria dos mais antigos, podem 

funcionar com gasolina misturada a até 10% de etanol. Além disso, milhões de 

carros flex-fuel funcionam tanto com um quanto com outro combustível ou com 

sua mistura em qualquer proporção. 

 

4) a) Houve forte crescimento das emissões de CO2 pela China no período citado. 

Isso pode ser explicado pelo uso em larga escala do carvão mineral, que é 

altamente poluente, naquele país. 

 

 

b) As emissões de CO2 na atmosfera mais do que dobraram no período, o que 

pode trazer consequências para as sociedades e a vida em geral, como as 

perturbações climáticas. 

 

 

Pág. 28 

1) É necessária para fortalecer e expandir a indústria nacional, assim como atender 

as demandas dos outros setores. 

 

2)  a) redução da entrada de dólares e o aumento do deficit público, obrigando o 

governo federal a fazer cortes em programas sociais. 

 

 

b) queda vertiginosa dos preços do petróleo no período, graças à exploração do 

gás de xisto; pela desaceleração econômica da China, que ajudou a reduzir a 

demanda mundial; e pelo retorno do Irã ao mercado mundial internacional. 

 

3) As reservas carboníferas brasileiras são pequenas e extremamente concentradas 

nos estados do Sul. Além da dificuldade de transporte (volume × custo), a baixa 

qualidade do mineral nacional desestimula sua utilização. 

 



4) As críticas ao programa nuclear brasileiro se devem ao fato de o Brasil possuir 

possibilidades de produção de energia a partir de métodos mais baratos e menos 

perigosos. 

 

 

5) O principal resíduo utilizado no Brasil como reaproveitamento para obtenção de 

energia é o bagaço da cana-de-açúcar. 

 

Págs. 29 a 35. 

 

1. C 6. B 11. C 16. C 21. B 

2. B 7. C 12. A 17. A  

3. A 8. D 13. C 18. C  

4. B 9. A 14. D 19. C  

5. E 10. A 15. B 20. C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


