
 

 

Tarefa Mínima 18 – 7º Ano – Física 

Prof. Yuri 
 
01. Não há uma definição exata para energia, mas podemos dizer que ela está associada à capacidade de 

produção de ação e/ou movimento e manifesta-se de muitas formas diferentes, como movimento de 
corpos, calor, eletricidade etc. 
Defina o tipo de energia associado ao movimento, bem como os tipos possíveis de movimento de um 
corpo. 

 
02. No Brasil grande parte da geração de energia ocorre por meio das hidrelétricas. 

 
Descreva os tipos de energia envolvidos nesse processo. 

 
03. “... as máquinas térmicas obtiveram destaque de fato apenas no século 18, quando James Watt (1736 – 

1819), em 1763, criou uma máquina que possuía maior eficiência do que as que eram até então 

conhecidas. Assim, elas passaram a ser utilizadas na indústria e em larga escala, o que foi de enorme 
contribuição para a Revolução Industrial...” 
Faça um desenho esquemático de uma máquina a vapor explicando como ocorre o seu funcionamento  

 
04. A pilha de Alessandro volta (a primeira pilha da História), montada em 1800, era formada por discos de 

metais intercalados, como na imagem abaixo: 

 
Montagem semelhante à de Alessandro Volta para sua pilha 
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Os discos eram intercalados porque possuíam composição diferente. Um era de metal zinco, e o outro era 

de cobre, sendo separados sempre por um algodão embebido em salmoura (solução formada por água e 
sal). 

Descreva os tipos de energia envolvidos na pilha quando a ligamos em um circuito para acender uma 
lâmpada. 

 
05. Faça um desenho esquemático de um motor a combustão especificando cada um dos seus componentes. 
 
06. Descreva cada um dos tipos de energia envolvidos no funcionamento de um motor a combustão. 

 
07. Explique o significa dizer que a energia mecânica de um corpo se conserva. 
 
08. Explique o que são forças dissipativas. 
 
09. Explique quais são as condições para que a energia mecânica de um corpo se conserve e dê um exemplo 

em que isso aconteça 

 
 
 
 


