
 

 

 

FÍSICA 

 

 

Questão  24   

 

  A  passagem  de  uma  quantidade  adequada  de corrente  elétrica  pelo  filamento  de  uma  

lâmpada  deixa-o incandescente,  produzindo  luz.  O  gráfico  abaixo  mostra como  a  intensidade  

da  luz  emitida  pela  lâmpada  está distribuída  no  espectro  eletromagnético,  estendendo-se desde  

a  região  do  ultravioleta  (UV)  até  a  região  do infravermelho. 

 

 

 

A  eficiência  luminosa  de  uma  lâmpada  pode  ser  definida como  a  razão  entre  a  quantidade  

de  energia  emitida  na forma de  luz visível e a quantidade  total de energia gasta para  o  seu  

funcionamento.  Admitindo-se  que  essas  duas quantidades possam ser estimadas, 



respectivamente, pela área  abaixo  da  parte  da  curva  correspondente  à  faixa  de luz visível e 

pela área abaixo de  toda a curva, a eficiência luminosa dessa lâmpada seria de aproximadamente  

 

A  10%.     B   15%.     C   25%.     D   50%. E   75%.  

 

 

Questão  25  

 

   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.  

 

 

Texto para as questões 30 e 31  

 

O gráfico a  seguir  ilustra a evolução do  consumode  eletricidade  no Brasil,  em GWh,  em quatro  

setores  deconsumo, no período de 1975 a 2005.  



 

 

Questão  31 

 

Observa-se  que,  de  1975  a  2005,  houve  aumento  quase linear  do  consumo  de  energia 

elétrica.  Se  essa  mesma tendência  se  mantiver  até  2035,  o  setor  energético brasileiro  deverá  

preparar-se  para  suprir  uma  demanda total aproximada de  

 

A  405 GWh.  

B  445 GWh.  

C  680 GWh.  

D  750 GWh.  

E  775 GWh.  

 

 

Questão  34  

 

O  gráfico  ao  lado  

modela  a  distância  

percorrida,  em  km,              

por  uma  pessoa  em             

certo  período  de                                                              

tempo.  A  escala  de  

tempo  a  ser  adotada  

para  o  eixo  das  

abscissas depende da  

maneira  como  essa  pessoa  se  desloca.  Qual  é  a  opção que  apresenta  a melhor  associação  

entre meio  ou  forma de  locomoção  e  unidade  de  tempo,  quando  são percorridos 10 km? 

 

A  carroça – semana  

B  carro – dia  

C  caminhada – hora   

D  bicicleta – minuto   

E  avião – segundo  

 



Gráfico para as questões 35 e 36  

 

No  gráfico  a  seguir,  estão  especificados  a produção  brasileira  de  café,  em  toneladas;  a  área  

plantada,  em  hectares  (ha);  e  o  rendimento  médio  do plantio, em kg/ha, no período de 2001 a 

2008.  

 

Questão  36 

 

Se  a  tendência  de  rendimento  observada  no  gráfico,  no período  de  2001  a  2008,  for mantida  

nos  próximos  anos, então  o  rendimento  médio  do  plantio  do  café,  em  2012, será 

aproximadamente de  

 

A  500 kg/ha.  

B  750 kg/ha.  

C  850 kg/ha.  

D  950 kg/ha.  

E  1.250 kg/ha.  


