
 

 

Tarefa Mínima 20 – 7º Ano – Física 

Prof. Yuri 
 
01. D. Ao usarmos uma cafeteira elétrica estamos transformando energia elétrica em energia térmica. 
 
02.  

(2) Energia do Carvão  
(1) Energia Eólica  

(1) Energia Solar  
(2) Energia do Petróleo  

(1) Energia Geotérmica  
(2) Energia Atômica  
(1) Energia das Ondas das Marés 

 

03.  
a) Potencial energético alto, porém o custo de montagem de uma usina nuclear é alto, bem como o lixo 

radioativo é bem perigoso. 
b) Energia limpa e com baixo impacto ambiental, porém ainda tem uma baixa eficiência. 
c) Energia limpa e com baixo impacto ambiental, porém é dependente de áreas com ventos e ainda 

produz poluição sonora 
d) Energia limpa, porém apresenta dificuldade na hora de armazenar a biomassa, além de poder 

contribuir para a destruição da fauna e flora de algumas regiões na hora do plantio da cana de açúcar. 
 
04. A principal fonte de energia ainda continua sendo o petróleo. 

Vantagens: Não necessita de muita mão de obra, matéria-prima com mais de 300 produtos, facilidade de 

armazenamento e transporte. 
Desvantagens: Produz poluição atmosférica, exaustão das jazidas, fonte esgotável de energia e 
degradação do meio ambiente. 

 
05. C 
 
06. B 

A imagem corresponde a uma hidrelétrica. Sabemos que nessa usina as transformações de energia são: 
potencial gravitacional se transforma em cinética que por sua fez se transforma em energia elétrica. 

 
07. D 

Todas as usinas citadas utilizam uma fonte renovável. As hidrelétrica a água, a eólica os ventos e a solar a 
luz. 

 
08. A 

No Brasil o tipo de usina predominante são as Hidrelétrica. Para o funcionamento dessa usina é necessário 

que a água armazenada nas barragens escoem para girar uma turbina. Dessa forma é essencial que as 
chuvas abasteçam essas barragens, na falta das chuvas, o nível de água das hidrelétrica fica baixo o que 
impossibilita a produção de energia. 

 
09. C 

As transformações de energia observadas seriam: a energia elétrica do motor seria transformada em 
potencial gravitacional para se elevar o bate-estacas, ao soltá-lo a energia potencial gravitacional se 

transforma em energia cinética que por sua vez empurra a estaca, ou seja, transformando a energia 
cinética em trabalho. 

 
10.  

Figura 1: Elétrica em cinética 
Figura 2: Elétrica em cinética 

Figura 3: Elétrica em Luminosa 

Figura 4: Química em Elétrica 
Figura 5: Elétrica em Térmica 

 


