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1. Você sabia que é possível utilizar a energia gerada pela força da gravidade para acender uma 
lâmpada? Para isso, pode-se, por exemplo, puxar um saco contendo algo pesado, elevando-o a 
uma certa altura e, em seguida, deixá-lo cair, atraído pela força de gravidade. Dessa forma, ocorre 
transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética que é, por sua vez, 
transformada em energia elétrica por um gerador. Essa energia elétrica é capaz de acender uma 
lâmpada. 

a) A fonte de energia responsável pelo funcionamento dessa lâmpada é classificada como 

renovável ou não renovável?  

 

b) Cite outro equipamento que utiliza uma fonte de energia que apresenta essa mesma 

classificação. 

 

 

2. Atualmente, temos opção de abastecer os automóveis com combustíveis obtidos a partir de 
recursos naturais renováveis e sustentáveis, ao contrário do que ocorria anteriormente, quando 
os combustíveis disponíveis eram obtidos apenas a partir de recursos naturais não renováveis.  

Cite dois exemplos de combustíveis obtidos a partir de recursos naturais renováveis, que podem 
ser utilizados por esses meios de transporte. 

 

 

 

3. Uma usina termelétrica foi construída às margens de um rio. Verificou-se que essa usina 
funcionava perfeitamente, mas algumas espécies de peixes desse rio estavam morrendo, o que 
prejudicava o equilíbrio do ecossistema local. 

O que pode ter causado a morte dos peixes?  
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4. Observe as fotos a seguir. 

I. 
Pixabay/<pixabay.com> 

II. 
Wikipedia/Wikimedia Commons 

  
Usina termelétrica Usina termonuclear 

 

Agora responda às perguntas: 

a) Cite uma diferença a respeito do funcionamento dos tipos de usina mostrados nas fotos. 

 

 

 

 

 

b) Explique um impacto ambiental que pode ser causado pelo funcionamento de cada uma 

dessas usinas. 
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5. Os governantes da Noruega, um dos países da Escandinávia, se reuniram para discutir a respeito 
da instalação de uma usina geradora de energia elétrica em uma cidade no norte do país. Essa 
cidade, na qual o inverno não costuma ser ameno, não recebe grande quantidade de luz solar 
durante seis meses do ano. Além disso, os rios que recortam a paisagem dessa região, em sua 
maioria, correm em terrenos quase planos, não apresentando quedas d´água. No entanto, os 
ventos que atingem a região são fortes e constantes.  

a) Considerando as condições do clima e do relevo da região, qual é o tipo de usina mais 

adequado para ser instalado nessa cidade? 

 

 

b) Cite uma vantagem e uma desvantagem da utilização desse tipo de usina. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Um eletricista deseja montar um circuito elétrico com três lâmpadas, de forma que, se uma das 
lâmpadas apagar , as outras permanecerão acesas.  

a) O eletricista deve fazer uma associação dessas três lâmpadas em série ou em paralelo? 

Justifique sua resposta.  

 

 

 

 

b) Nesse tipo de associação, a tensão elétrica nas três lâmpadas será igual ou diferente?  
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7. Biogás é um combustível proveniente da decomposição de matéria orgânica na ausência de 
oxigênio. Para a sua produção, podem ser utilizados restos de alimentos, resíduos de madeira, 
bagaço da cana-de-açúcar, esterco de animais, etc. Considerando o processo de formação do 
biogás, podemos afirmar que: 

a) sua geração depende de recursos escassos na natureza, fazendo com que seu uso seja 

inviável. 

b) é oriundo de uma fonte de energia renovável, visto que é oriundo da decomposição de 

biomassa. 

c) seu uso não contribui para a redução de materiais que seriam destinados a aterros 

sanitários. 

d) é oriundo de uma fonte de energia não renovável, pois a biomassa utilizada no seu processo 

de geração pode demorar milhões de anos para se formar na natureza. 

 

8. Uma empresa instalou uma estação para o abastecimento de baterias de sua frota de carros 
elétricos, como mostra a foto. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Carros elétricos em uma estação de abastecimento com painéis solares fotovoltaicos. 

Qual transformação de energia é realizada nessa estação para que os carros sejam abastecidos? 

a) Energia solar em energia eólica. 

b) Energia solar em energia elétrica. 

c) Energia hídrica em energia eólica. 

d) Energia elétrica em energia hídrica. 
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9. Usina maremotriz ou de ondas é um tipo de usina que aproveita a energia proveniente da 
movimentação das massas de água das marés na produção de energia elétrica. Para isso, são 
erguidas barragens para represar a água durante a maré alta. Na maré baixa, a água armazenada 
é liberada de modo a movimentar turbinas, o que ocasiona a geração de energia elétrica.  

Outro tipo de sistema para gerar energia elétrica, que apresenta funcionamento mais semelhante 
ao que foi descrito, é uma usina 

a) solar. 

b) hidrelétrica. 

c) termelétrica. 

d) termonuclear. 

 

10. Um(a) professor(a) entregou para seus estudantes duas lâmpadas incandescentes, fios de cobre e 
duas pilhas de 1,5 V (volt) cada. Em seguida, solicitou que os estudantes construíssem um circuito 
elétrico que possibilitasse o funcionamento das duas lâmpadas de modo que se uma queimasse a 
outra continuasse funcionando. 

Qual circuito elétrico foi construído de acordo com a instrução dada pelo(a) professor(a)? 

a)  

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

b)  

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 
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c)  

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

d)  

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 


