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Geografia 6º Ano  

Atividade para sexta –feira (23 de outubro de 2020) – 1 hora-aula. 

 

Conteúdo:   capítulo 11 ( 4º Bimestre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

Jandaia do Sul, 23 de outubro de 2020. 

Professora:  Fernanda Rosa                                     Série: 7º ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Correção das atividades capítulo 11 ( 4º bimestre) 
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 Resposta pessoal 
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1- A principal semelhança entre os gráficos é o fato de ambos terem como fonte 

energética primordial o uso do petróleo. As diferenças são inúmeras: dentre as que 

mais se destacam estão o fato de o Brasil utilizar mais recursos renováveis como a 

hidráulica, o uso dos derivados da cana e ter uso muito inferior de carvão quando 

comparado ao padrão global. 

2- O Brasil, devido à abundância desses recursos em seu vasto território, principalmente a 

energia hidráulica presente nos rios brasileiros e utilizados nas usinas hidrelétricas. 

3- Resposta pessoal. O combustível é etanol, oriundo da cana- -de-açúcar. O Brasi foi 

precursor na produção desse combustível, e, até devido ao nosso passado colonial, esse 

produto é feito em fartura em nosso território, tendo dentre seus usos a produção de 

combustível veicular. 
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1- Os maiores produtores são também os maiores consumidores de carvão mineral. 

2-  As consequências são o aumento expressivo da emissão de gases poluentes à 

atmosfera, interferindo na qualidade de vida de suas populações e agravando o 

aumento dos gases do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global. 
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1- Isso se deve ao fato de os Estados Unidos serem uma das nações mais 

industrializadas e urbanizadas no mundo, com enorme poder aquisitivo, fato que 

implica o elevado consumo desse recurso nessa nação. 

2- A pobreza econômica e técnica da Venezuela, bem como o reduzido consumo de 

sua nação, são os responsáveis pelos seus índices 
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1- Paraná, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. 

2-  Com a exploração do petróleo dessa reserva a produção brasileira pode atingir 

níveis importantes no cenário mundial. A dificuldade reside na profundidade que 

deve ser feita a perfuração para se extrair o petróleo, pois ele está em camadas 

muito profundas. 
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1- A) as  principais usinas termelétricas brasileiras estão na região sul do Brasil 

devido à presença do cinturão carbonífero e à demanda maior por energia 

por parte das indústrias e das grandes metrópoles no Centro-Sul. 

b) As termelétricas são acionadas nos períodos de escassez de chuva e 

consequente diminuição no reservatório de água das usinas hidrelétricas. 
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c) As vantagens estão associadas ao baixo custo da construção de uma usina 

termelétrica se comparada à hidrelétrica, por exemplo, e na possibilidade de 

proximidade dos mercados consumidores (reduzindo o custo de transmissão de 

energia).  A desvantagem consiste na poluição atmosférica gerada por esse 

modelo. 

 2-   

a) Na ilustração estão presentes painéis fotovoltaicos de energia solar e as pás 

para geração de energia eólica. A energia solar é viável em quase todo o 

território, visto que se encontra em maior parte na Zona Tropical. Já a energia 

eólica depende de grandes rajadas de vento, predominantes na região 

Nordeste. 

b) Resposta pessoal. 
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1- Crise energética com o encarecimento do petróleo ; foi a hidrelética. 

2- Estudos sobre o potencial hidrelétrico existente no Brasil, nos quais foi 

concluído um mapeamento detalhado dos locais adequados para construção 

das usinas hidrelétricas. 

3-  Ausência de preocupação com as populações que eram e são atingidas 

pela construção das hidrelétricas. 

4-  Resposta pessoal 


