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1)   

Leia a frase abaixo e , a seguir, assinale a alternativa que apresenta os termos que 

completam os espaços corretamente. 

A capacidade de um corpo, ou de um sistema, realizar um _______________ está 

associada a ________________. 

a) movimento - força 

b) trabalho - energia 

c) Joule – matriz energética 

d) Esforço – biomassa. 

e) movimento - grandeza física 

 

 

 

 

 

 

 

2)  

Todos os fenômenos à nossa volta envolvem energia, de alguma forma, e hoje 

possuímos vários métodos de criá-la e manipulá-la em prol das necessidades humanas 

diárias.  

O conjunto de todas as fontes de energia utilizadas por um determinado local se chama 

a) trabalho 

b) movimento 

c) matriz energética 

d) matriz cinética 

e) matriz renovável 
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3)  

A energia é fundamental para a realização de diversas atividades cotidianas e está 

presente em inúmeros fatores das nossas vidas. As fontes de geração de toda essa 

energia podem ser classificadas em energias renováveis e não renováveis. Sobre o 

primeiro tipo, explique o que são fontes de energias renováveis e cite exemplos. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

4)  

As fontes de energia não renováveis são um segundo meio de geração de energia, 

sendo obtidas a partir de recursos finitos do planeta. Pensando nisso, e nas 

consequências da utilização desses recursos para o ambiente, explique por que esse 

tipo de fonte energética é menos benéfico para o planeta e cite um exemplo de 

problema ambiental que pode ocorrer. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

  

5)  

A energia presente em nosso cotidiano pode ser observada e encontrada de várias 

maneiras, de acordo com o trabalho que será realizado e com objetivo com o qual se 

pretende empregar essa energia. Sobre isso, relacione os tipos de energia a seguir com 

sua definição ou característica correta. 

I. Energia elétrica 

II. Energia mecânica 

III. Energia cinética 

IV. Energia potencial 



 
 

(   ) Ocorre quando o movimento do trabalho está relacionado com a posição, podendo 

ser elástica ou gravitacional. 

(   ) O trabalho realizado por esse tipo de energia está relacionado com sua capacidade 

de ser feita pela manipulação de cargas elétricas. 

(   ) Ocorre quando o corpo apresenta velocidade e massa durante a execução do 

trabalho. 

(   ) De acordo com as propriedades envolvidas no trabalho, esse tipo de energia pode 

ser cinética ou potencial.  

A sequência de preenchimento correto dos itens anteriores é  

a) IV – I – II – III 

b) II – I – IV – III 

c) II – IV – III – I 

d) IV – I – III – II 

e) III – I – II – IV 

 

 

 

 

6)  

A carga elétrica é uma propriedade das partículas elementares que compõem o átomo, 

que é a estrutura básica que forma todas as substâncias conhecidas por nós. Sobre isso, 

analise a imagem abaixo e assinale a alternativa que indica corretamente o que são as 

marcações I, II, III e IV, respectivamente. 

 

 

a) Próton – nêutron – núcleo – elétron 

b) Elétron – próton – núcleo – próton 

c) Próton – núcleo – nêutron – elétron 

d) Núcleo – Próton – nêutron – elétron 

e) Nêutron – elétron – próton – núcleo 
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7)  

Calcule a carga elétrica de um corpo que estava eletricamente neutro e que perdeu 27 . 

10¹³ de elétrons, considerando o módulo de carga elementar igual a 1,6 . 10⁻¹⁹. Não 
esqueça de registrar também os cálculos que o levaram ao resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)  

Leia as frases abaixo sobre os tipos de circuito e, a seguir, assinale a alternativa que 

apresenta apenas as afirmações corretas. 

I. Nos circuitos em série, a corrente possui vários caminhos para se deslocar, 

possibilitando que partes diferentes do mesmo circuito sejam ativadas sem influência 

umas nas outras. 

II. Nos circuitos em paralelo, a corrente elétrica segue um único caminho, fazendo  

com que passe por todos os componentes presentes. 

III. Nos circuitos mistos, há associações de circuitos em série e paralelos, 

permitindo diferentes configurações para os dispositivos elétricos. 

a) Somente III. 

b) Somente I e II. 

c) Somente I e III. 

d) Somente II e III. 

e) I, II e III. 
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9)  

Após estudarmos a energia e suas propriedades, sabemos que há produtos com maior 

eficiência energética do que outros. Para escolhermos o melhor equipamento para a 

nossa residência, como descobrimos qual possui melhor eficiência? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

10)  

Calcule a energia consumida durante uma semana por um chuveiro de 2000 W em uma 

casa onde moram 2 pessoas que tomam um banho de 10 minutos por dia. Não esqueça 

de registrar os seus cálculos. 
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