
 

 

 
 

PROJETO ECOVIVER 

ENSINO FUNDAMENTAL 2 

ATIVIDADE 20 

TEMA: OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - GABARITO 

 
1. Sugestão de respostas 

 

a. Embora seja possível controlar seus riscos, o gás natural apresenta perigo em 

relação à probabilidade de incêndio, explosão ou asfixia. Seu material é composto por 

derivados de combustíveis fósseis. 

 

b. O urânio e o tório são recursos utilizados na geração de energia nuclear. Ao contrário 

dos combustíveis fósseis, eles não liberam gases de efeito estufa, porém possuem alto 

risco de gerar acidentes. Além disso, a energia nuclear atua independentemente de 

fatores climáticos e possui um alto custo de geração. 

 

c. A energia hidrelétrica é gerada por meio da água dos rios e é produzida, 

principalmente, por meio de centrais hidroelétricas associadas à barragens de grande 

ou média capacidade, sendo um recurso natural e inesgotável. 

 

d. A energia de biomassa conta com a queima de matérias orgânicas, como o bagaço 

da cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, para a geração de energia. 

 

e. Predominantemente utilizado na geração de energia em usinas termelétricas e 

siderúrgicas, o carvão mineral é constituído por restos de plantas ao longo dos anos. 

Sua mineração impacta diretamente os recursos hídricos e o solo. 

 

f. Muito utilizado na produção da gasolina, que é, por sua vez, utilizada como 

combustível na maioria dos automóveis, o petróleo é composto por uma mistura de 

substâncias oleosas e inflamáveis que são responsáveis por grande parte da poluição 

dos mares 

 
2. Energia Solar, Energia Eólica. 

 

3. Considera-se energia limpa toda aquela gerada através de fontes renováveis, sem a 

emissão de poluentes, ou de impactos ao meio ambiente reduzidos. Atualmente, as 

maiores representantes desse tipo de geração são as energias solar e eólica. Elas são  

 



 

 

 

utilizadas em nosso país, porém muito menos do que poderíamos, pois temos um 

enorme potencial para ambas. 

 

As questões de 4 até 7 são subjetivas. 

 

 
 
 

 
 
 
 

	


