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ASSUNTO: 7º ANO – FÍSICA – GABRIEL NEIVA 
 

Semana 33 - Atividades 
 
01. A Energia solar não provoca danos ambientais, podendo ser considerada uma fonte de energia limpa. 

A afirmativa acima está: 
a) Incorreta, pois toda a produção de energia elétrica pelos raios de sol emite poluentes na atmosfera. 
b) Correta, pois não há queima de combustíveis e nem ocupação de grandes áreas para a utilização 

dessa fonte de energia. 
c) Incorreta, pois muitos animais morrem em função da insolação causada por essas usinas, gerando 

danos ambientais relacionados com a quebra da cadeia alimentar. 
d) Correta, pois a energia gerada pelo sol não ocasiona transformações imediatas na atmosfera, que 

seriam sentidas apenas a longo prazo. 
e) Incorreta, pois a proliferação de energia solar agravaria o problema do efeito estufa.  

 
02. A energia solar, apesar de amplamente vantajosa no sentido ambiental e em seu nível de 

produtividade, não é amplamente utilizada no Brasil e na maior parte do mundo, em função de suas 
desvantagens, entre as quais, podemos assinalar: 
a) o baixo índice de radiação solar em países tropicais, a exemplo do território brasileiro. 
b) a baixa capacidade de aquecimento do sol mesmo nos períodos de maior insolação. 
c) a elevada instabilidade dos geradores solares no atual nível de tecnologia. 
d) os painéis solares são caros e o seu rendimento é baixo. 
e) as usinas de energia solar necessitam de grandes áreas, destruindo florestas e áreas agricultáveis.  

 
03. Vem se tornando crescente, em todo o mundo, o aproveitamento energético da radiação solar, cujo 

destino principal é para duas formas de energia, que são: 
a) a elétrica e a mecânica 
b) a elétrica e a automotiva 
c) a elétrica e a térmica 
d) a mecânica e a eólica 
e) a mecânica e a automotiva 

 
04. Brasil, embora apresente condições naturais favoráveis, não utiliza amplamente (ao menos por 

enquanto) a energia solar em sua matriz energética. Um dos fatores que justificam essa realidade 
encontra-se em algumas de suas desvantagens, como: 
a) a ausência de zonas de elevada radiação solar no território brasileiro. 
b) a ineficiência tecnológica das usinas solares em todo o mundo. 
c) o alto custo dos investimentos e a baixa capacidade de armazenamento. 
d) a preferência dos consumidores para a matriz hidrelétrica. 
e) a ausência de equipamentos disponíveis. 

 
05. A energia geotérmica tem sua origem no núcleo derretido da Terra, onde as temperaturas atingem 

4.000 ºC. Essa energia é primeiramente produzida pela decomposição de materiais radiativos dentro 
do planeta. 
Em fontes geotérmicas, a água, aprisionada em um reservatório subterrâneo, é aquecida pelas rochas 
ao redor e fica submetida a altas pressões, podendo atingir temperaturas de até 370 ºC sem entrar 
em ebulição. Ao ser liberada na superfície, à pressão ambiente, ela se vaporiza e se resfria, formando 
fontes ou gêiseres. O vapor de poços geotérmicos é separado da água e é utilizado no funcionamento 
de turbinas para gerar eletricidade. A água quente pode ser utilizada para aquecimento direto ou em 
usinas de dessalinização. 

 

Roger A. Hinrichs e Merlin Kleinbach. Energia e meio ambiente. Ed. ABDR (com adaptações). 
 

Depreende-se das informações acima que as usinas geotérmicas 
a) utilizam a mesma fonte primária de energia que as usinas nucleares, sendo, portanto, semelhantes 

os riscos decorrentes de ambas. 
b) funcionam com base na conversão de energia potencial gravitacional em energia térmica. 
c) podem aproveitar a energia química transformada em térmica no processo de dessalinização. 
d) assemelham-se às usinas nucleares no que diz respeito à conversão de energia térmica em cinética 

e, depois, em elétrica. 
e) transformam inicialmente a energia solar em energia cinética e, depois, em energia térmica. 
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06. Sobre fontes de energia alternativas, correlacione as proposições aos respectivos termos e assinale a 
alternativa que contenha a ordem correta: 
(  ) A energia é obtida por meio da intensidade dos ventos. 
(  ) A obtenção de energia provém do calor gerado no interior do planeta. 
(  ) A energia é obtida por meio da queima de plantas, madeira, matérias vegetais e animais. 
 
(1) Geotérmica 
(2) Eólica 
(3) Biomassa 
 
Assinale a alternativa correta: 
a) 1 – 2 – 3 
b) 2 – 1 – 3 
c) 2 – 3 – 1 
d) 3 – 1 – 2 

 
07. A geração de eletricidade a partir da luz do sol pode ser obtida de forma direta ou indireta, cujas 

tecnologias são, respectivamente, 
a) aparelhos radioativos e sensores isotérmicos 
b) células fotovoltaicas e aquecimento de líquidos em tubulações 
c) coletores solares e aquecimento da água 
d) geradores térmicos e correntes de ar quente 
e) sensores de calor e leitura de raios infravermelhos 

 
 


