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1 – No século XIX, durante a Revolução Industrial, o carvão tornou-se a mais 

importante fonte de energia para o homem. Isso determinou transformações econômicas 

e sociais, especialmente na Europa. Discuta com seus colegas as consequências dessas 

transformações e classifique cada afirmação como verdadeira (V) ou falsa (F), 

justificando sua resposta. 

a) (   ) Com o aperfeiçoamento da máquina a vapor, ocorreu uma diminuição da 

oferta de trabalho em muitas fábricas. 

b) (   ) A acelerado crescimento do número de indústrias aumentou a oferta de 

trabalho nas fábricas. 

c) (   ) O transporte por meio de navios e trens ficou mais rápido e mais barato. 

2 – O petróleo é um combustível fóssil originado de restos de vida aquática, acumulados 

no fundo dos primitivos mares rasos e cobertos por sedimentos. O tempo e a pressão 

dos sedimentos sobre o material depositado no fundo do mar transformaram esses restos 

em massas viscosas, de coloração negra, que constituem o petróleo. Essas informações 

permitem concluir que: 

a) O petróleo é um recurso energético renovável no curto prazo, em razão de 

sua constante formação geológica.  

b) A exploração de petróleo é realizada apenas em áreas marinhas.  

c) O petróleo é um recurso distribuído por todas as regiões do mundo, 

independentemente de sua origem. 

d) O petróleo é um recurso não renovável no curto prazo, explorado em áreas 

continentais de origem marinha ou em áreas submarinas. 

3 – Leia o texto a seguir, que descreve a formação do carvão mineral. 



“O carvão mineral, também conhecido como carvão de pedra e hulha, é um substância 

sólida, de origem orgânica, resultante de transformação de restos vegetais soterrados 

milhões de anos atrás. Os principais depósitos de carvão mineral formaram-se durante 

a Era Paleozoica, há cerca de 350 milhões de anos.” 

No processo de formação do carvão mineral, isto é, transformação dos vegetais em 

carvão, há vários estágios entre o inicial, com muita umidade e pouco carbono, e o final, 

em que praticamente não há umidade e o teor de carbono pode ser superior a 90%. 

Assinale a opção em que aparecem ou tipos de carvão, respectivamente, de menor e 

maior teor energético.  

a) Turfa e antracito. 

b) Hulha e tufa. 

c) Linhito e turfa. 

d) Antracito e turfa.  

4 – A maior parte da produção de energia elétrica no Brasil é realizada em usinas 

hidrelétricas. Essas usinas, embora sejam menos prejudiciais ao meio ambiente do que 

as termelétricas, cujo funcionamento depende do uso de gás, carvão mineral ou 

derivados de petróleo, também provocam graves impactos socioambientais. Esses 

impactos são decorrentes principalmente da necessidade de criação de grandes 

barragens (barreiras artificiais feitas em cursos de água para a retenção de grandes 

quantidades desse recurso e criação de reservatórios). Sobre a produção de energia 

hidrelétrica no Brasil e suas implicações socioeconômicas: 

a) Cite um fato relacionado às condições do clima e outro ao relevo do Brasil, 

que contribuírem para a expansão da produção de hidroeletricidade no país. 

b) Cite um problema social e outro ambiental decorrentes da construção de 

grandes barragens ao longo de um curso fluvial para implantação de uma 

usina hidrelétrica.  

5 –  a) Por que houve uma redução da participação das usinas hidrelétricas no 

período? 

b) Que fonte de energia primária foi a mais usada na expansão das 

termelétricas? Cite uma vantagem ambiental e uma desvantagem econômica 

dessa opção.  



6 - O segmento industrial que tem sua produção destinada diretamente para o mercado 

consumidor, a partir de bens provenientes das indústrias de base ou de recursos ligados 

à agricultura, é: 

a) Indústria de bens de consumo. 

b) Indústrias extrativas. 

c) Indústrias de bens de produção. 

d) Indústrias de equipamentos. 

7 - Sobre os tipos de indústrias, leia as proposições a seguir e marque (F) para as 

alternativas falsas e (V) para as alternativas verdadeiras. 

a) A indústria tradicional é pouco automatizada  e emprega muita mão de obra 

em relação ao valor da produção. 

b) A indústria pesada consome grandes quantidades de matéria-prima e de 

energia, como siderurgia. 

c) A indústria de base cria condições necessárias a outras fabricações, como a 

indústria de máquinas e ferramentas. 

d) A indústria de bens duráveis produz bens que servirão de matéria-prima para 

outras indústrias, como a química pesada. 

e) A indústria de acabamento tem como matéria-prima bens industrializados, 

como a de produtos farmacêuticos. 


