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1. No Brasil, utilizam-se vários tipos de geração de energia elétrica. A principal delas é aquela 
que aproveita a energia armazenada em quedas d’água com a construção de barragens (veja 
figura).  

 
Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2016/05/capa  
cidade-instalada-de-geracao-de-energia-atinge-142-610-mw-em-marco/usina.jpg/view>.  
 
Esse tipo de geração de energia é denominado  

(A) eólica.  
(B) nuclear.  
(C) geotérmica.  
(D) hidrelétrica.  
 

2. O tipo de geração de energia, a partir da força dos ventos, é chamada de  
(A) eólica.  
(B) nuclear.  
(C) geotérmica.  
(D) hidrelétrica.  
 

3. A Terra situa-se em uma galáxia chamada Via Láctea fazendo parte de um conjunto de 
planetas, luas, asteroides e demais corpos celestes. Este conjunto de astros celestes é 
denominado de  

(A) Universo.  
(B) Planetário.  
(C) Aglomerado.  
(D) Sistema solar.  
 

4. O movimento que a Terra realiza ao redor do Sol é denominado  
(A) rotação.  
(B) circulação.  
(C) translação.  
(D) precessão.  

5. Observe a imagem:  
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Disponível em:<http://static.quizur.com/i/b/559e7717095  
289.36163736559e7716e6e4a5.43867775.jpg>. Acesso em: 31 out. 2016 (adaptado). 
 
O movimento da Terra que possibilita a existência dos dias e das noites é o de  

(A) translação.  
(B) precessão.  
(C) circulação.  
(D) rotação.  

6. Observe.  

 
Disponível em: <http://www.combateadengue.com.br/wp-content/uploads/2011/10/dengue-419x400-
250x250.gif>. Acesso em: 18 fev. 2016.  

Alguns comportamentos causam problemas ambientais que oferecem riscos à saúde e 
interferem na qualidade da vida humana. No combate à dengue é necessário mudar alguns 
comportamentos como  

(A) fazer a limpeza dos quintais recolhendo materiais que acumulam água.  

(B) usar pratinhos nos vasos das plantas para armazenar a água.  

(C) separar o lixo doméstico e encaminhar garrafas e vidros à reciclagem.  

(D) tampar as lixeiras e as caixas que são reservatórios de água.  
 

7. O conjunto de planetas, asteroides, cometas e outros corpos celestes que giram em torno do 
Sol formam o  

(A) sistema universal.  
(B) sistema solar.  
(C) universo.  
(D) planetário.  
 

8. Qual a diferença entre a febre amarela urbana e febre amarela silvestre? 

(    ) são doenças diferentes, o mosquito transmissor não é o mesmo.  

(    ) a doença é a mesma, o mosquito não é o mesmo. 

9. Sabemos que somente uma pequena parte da água existente no planeta serve para o 
consumo humano. Então, para evitarmos os problemas provocados pela escassez e falta de água 
devemos tomar algumas medidas para preservá-la, como 

(A) usar a água com responsabilidade evitando o desperdício em todas as atividades. 

(B) usar a água abundantemente, pois ela é muito importante para nossa saúde. 

(C) pagar a conta de água regularmente para que nunca fiquemos sem água em casa. 

(D) deixar de tomar banho todos os dias para economizar água. 

10. Classifique os elementos abaixo em recursos renováveis e recursos não 
renováveis: 
Ouro – petróleo – gás natural – animais – vegetais– Níquel – solo – água – energia solar 
a) Recursos renováveis: ______________________________________________ 
b) Recursos não renováveis: __________________________________________ 

 


