
 

 

Tarefa Mínima 20 – 7º Ano – Física 

Prof. Yuri 
 
Todas as questões de múltipla escolha devem vir acompanhadas de uma justificativa. 
 
01. “A energia pode passar de uma forma para outra. Essas transformações são comuns em nosso dia a dia.”   

Sobre as transformações das formas de energia é correto dizer que:  
a) quando fervemos a água para fazer um cafezinho em uma cafeteira ligada à tomada, estamos 

transformando energia luminosa em energia térmica.  
b) quando fervemos a água para fazer um cafezinho em uma cafeteira ligada à tomada, estamos 

transformando energia térmica em energia química.  
c) quando fervemos a água para fazer um cafezinho em uma cafeteira ligada à tomada, estamos 

transformando energia sonora em energia térmica.  
d) quando fervemos a água para fazer um cafezinho em uma cafeteira ligada à tomada, estamos 

transformando energia elétrica em energia térmica. 
 
02. Enumere a segunda coluna a partir da primeira, classificando corretamente as diferentes fontes de energia 

existentes.  

 
Coluna 01 
(1) Fontes renováveis 
(2) Fontes não renováveis 
 

Coluna 02 
( ) Energia do Carvão 
( ) Energia Eólica 

( ) Energia Solar 
( ) Energia do Petróleo 
( ) Energia Geotérmica 
( ) Energia Atômica 

( ) Energia das Ondas das Marés 
 
03. Explique uma vantagem e uma desvantagem para cada uma das fontes de energia abaixo:  

a) nucleares  
b) solar  
c) eólica  
d) biomassa  

 
04. Qual é a principal fonte de energia do mundo atual? Quais as suas vantagens e desvantagens? 

 
05. O Brasil é um dos países que apresentam os maiores potenciais hidrelétricos do mundo, o que justifica, em 

partes, o fato de esse tipo de energia ser bastante utilizado no país. As usinas hidrelétricas são bastante 
elogiadas por serem consideradas ambientalmente mais corretas do que outras alternativas de produção de 
energia, mas vale lembrar que não existem formas 100% limpas de realizar esse processo. Assinale a 
alternativa que indica, respectivamente, uma vantagem e uma desvantagem das hidroelétricas.  

a) não emitem poluentes na atmosfera; porém não são muito eficientes.  

b) são ambientalmente corretas; porém interferem diretamente no efeito estufa.  
c) a produção pode ser controlada; porém os custos são muito elevados.  
d) ocupam pequenas áreas; porém interferem no curso dos rios.  
e) a construção é rápida; porém duram pouco tempo. 

 
06. Na figura abaixo está esquematizado um tipo de usina utilizada na geração de eletricidade. Analisando o 

esquema, é possível identificar que se trata de uma usina: 
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a) hidrelétrica, porque a água corrente baixa a temperatura da turbina.  

b) hidrelétrica, porque a usina faz uso da energia cinética da água.  
c) termoelétrica, porque no movimento das turbinas ocorre aquecimento.  

d) eólica, porque a turbina é movida pelo movimento da água.  
e) nuclear, porque a energia é obtida do núcleo das moléculas de água. 

 
07. Em usinas hidrelétricas, a queda d’água move turbinas que acionam geradores. Em usinas eólicas, os 

geradores são acionados por hélices movidas pelo vento. Na conversão direta solar elétrica são células 
fotovoltaicas que produzem tensão elétrica. Além de todos produzirem eletricidade, esses processos têm 

em comum o fato de:  
a) não provocarem impacto ambiental.  
b) independerem de condições climáticas.  
c) a energia gerada poder ser armazenada.  
d) utilizarem fontes de energia renováveis.  
e) dependerem das reservas de combustíveis fósseis. 

 

08. “Águas de março definem se falta luz este ano”. Esse foi o título de uma reportagem em jornal de 
circulação nacional, pouco antes do início do racionamento do consumo de energia elétrica, em 2001. No 
Brasil, a relação entre a produção de eletricidade e a utilização de recursos hídricos, estabelecida nessa 
manchete, se justifica porque:  
a) a geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de um dado fluxo de água nas 

barragens.  
b) o sistema de tratamento da água e sua distribuição consomem grande quantidade de energia elétrica.  

c) a geração de eletricidade nas usinas termelétricas utiliza grande volume de água para refrigeração.  
d) o consumo de água e de energia elétricas utilizadas na indústria compete com o da agricultura.  
e) é grande o uso de chuveiros elétricos, cuja operação implica abundante consumo de água. 

 
09. O bate-estacas é um dispositivo muito utilizado na fase inicial de uma construção. Ele é responsável pela 

colocação das estacas, na maioria das vezes de concreto, que fazem parte da fundação de um prédio, por 

exemplo. O funcionamento dele é relativamente simples: um motor suspende, através de um cabo de aço, 
um enorme peso (martelo), que é abandonado de uma altura, por exemplo, de 10 m, e que acaba 

atingindo a estaca de concreto que se encontra logo abaixo. O processo de suspensão e abandono do peso 
sobre a estaca continua até a estaca estar na posição desejada. É CORRETO afirmar que o funcionamento 
do bate-estacas é baseado no princípio de:  
a) transformação da energia mecânica do martelo em energia térmica da estaca.  
b) conservação da quantidade de movimento do martelo.  

c) transformação da energia potencial gravitacional em trabalho para empurrar a estaca.  
d) colisões do tipo elástico entre o martelo e a estaca.  
e) transformação da energia elétrica do motor em energia potencial elástica do martelo. 

 
10. Identifique o tipo de energia e a transformação: 
 

 
 


