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1- A energia elétrica é o resultado de outas transformações de energia. Cite dois exemplos 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

       2- Relacione as colunas de acordo com os termos: Formas de produzir energia elétrica e seus conceitos: 
(A) Usinas nucleares 
(B)       Usinas hidrelétricas           

      (C)       Usinas eólicas 
(D)       Usinas termelétricas 
 

(    ) O material combustível usado nas usinas é o urânio. 
(   )  A queima de urânio combustível, em geral carvão mineral, óleo, biomassa ou gás natural, converte 
energia química em energia térmica, usada na vaporização da água. 
(    ) A energia solar aquece o ar e participa da formação dos ventos. 
(  ) A energia potencial gravitacional associada ao desnível de um volume de água representado e 
transformada em energia cinética nas quedas da água.  
 
3- Marque V para Verdadeiro e F para falso sobre trabalho e potência 
A (    ) O trabalho e a energia têm a mesma unidade de medida Joule (J). 

B(    )  Em Física, o termo trabalho (representado pela letra W, do inglês work, ou pela letra grega τ) refere-se 

à ação de uma força e à transformação de energia. 

C(   ) O trabalho é uma medida da transformação de um tipo de energia em outro, isto é, sempre que uma 

força realiza trabalho, ocorre transformação de energia. 

D(    ) O conceito físico que mede a transformação de energia por unidade de tempo é a energia 
E(    ) A unidade de medida de potência é o Joule (J). 
 
4- Observe a tabela abaixo com os valores da potência aproximadamente de alguns equipamentos elétricos e faça 

o que se pede. 
 
 Equipamentos  

 

 
 Potência (em Watts)  

 

Forno de micro ondas 2.000 

Batedeira 100 

Chuveiro elétrico 5,500 

Espremedor de frutas 200 

a) Se todos esses aparelhos funcionarem 15 minutos por dia em uma residência, qual deles será 

responsável pela maior parcela da conta de luz? Por quê? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 


