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Unidade I: Química 

 

Capítulo 1. Química: Uma Visão Inicial 
 

1.1. Matéria e Suas Transformações  

 

 O ser humano, desde o início das primeiras civilizações, sempre possuiu um grande 

poder de observação. Eram observados o chão onde pisava, a água que necessitava beber para 

continuar vivo, a vegetação ao seu redor (como árvores, grama e frutas e vegetais utilizados 

em sua alimentação), bem como animais vivendo no mesmo território que o homem.  
 

Fig. 1  
Vegetação 

da natureza 

                      

 

 
                  

         

Tudo isso citado anteriormente constitui o que se conhece por matéria, a qual pode 

ser definida, de uma maneira mais formal por: 

 

“Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço” 

 

 A matéria pode ainda apresentar-se de três diferentes estados básicos, ou fases 

básicas, na natureza, que são: 

 

1) Estado Sólido: É o estado mais organizado da matéria. Os átomos e as moléculas que 

constituem a matéria nesse estado estão muito próximos uns dos outros e não possuem 

mobilidade na estrutura. Os sólidos possuem forma e volume constante. Exemplos: pedras, 

madeira, metais etc; 

2) Estado Líquido: É o estado um pouco mais desorganizado da matéria. Os átomos e as 

moléculas nesse estado estão mais afastados e possuem uma certa mobilidade na estrutura. Os 

líquidos possuem forma variável e volume constante. Exemplos: água, leite, suco etc; 

3) Estado Gasoso: É o estado mais desorganizado da matéria. Os átomos e as moléculas 

constituintes desse estado estão bastante 

afastados uns dos outros e possuem total 

liberdade para se movimentarem. Os gases 

possuem forma variável e volume variável.  

Exemplo: o ar que respiramos.    Fig. 3 Representação dos estados da matéria 

  

O poder de observação do ser humano o levou a perceber que, em determinadas condições, 

um material pode mudar, ou seja, transformar-se. Por exemplo, um bloco de gelo derrete em 

temperatura ambiente (25 ºC), uma fruta apodrece com o passar do tempo e o nosso corpo 
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envelhece. Dá-se o nome de transformação material a qualquer mudança que ocorra na 

matéria. Vale ressaltar que a transformação material foi e é usada pelo ser humano para 

promover o seu bem-estar, como utilizar rodas para mover grandes objetos (carroças e carros, 

por exemplo), assar uma carne para melhor aproveitá-la, aquecer água para fazer um café, 

entre outros.  

Para estudar a natureza e usá-la, sustentavelmente, em nosso benefício, temos a 

Química, uma ciência que atua constantemente no estudo e na transformação de materiais 

para tornar o dia-a-dia das pessoas mais agradável, produzindo, por exemplo: 

 

➔ Adubos para aumentar a produção agrícola; 

➔ Medicamentos para tratar diversas doenças; 

➔ Fibras e tecidos para produzir de roupas delicadas ou até coletes à prova de balas. 

 

1.2. A Energia Envolvida na Transformação da Matéria 

 

 Uma das primeiras utilizações de energia feitas pelo ser humano veio com a 

descoberta do fogo. Nele, a energia se apresenta de duas formas principais: calor e luz. Essa 

combinação permitiu ao homem realizar diversas ações para facilitar a sua vida, como o 

cozimento dos alimentos, a iluminação de seu ambiente e, muitos séculos depois, a extração 

metais de minérios.  

                     
     Fig. 4 Chamas numa floresta mostrando a                                  Fig. 5 Fogo sendo usado no preparo de comida     

     liberação de luz 

 

A utilização de energia permite dois tipos de transformações da matéria: 

 

1) Transformações Físicas: não mudam a identidade básica 

da matéria, podendo, em alguns casos, ser revertidos. Por 

exemplo:  

- O aquecimento da água pode ser desfeito ao deixá-la 

repousando em temperatura ambiente ou refrigerá-la. 
         Fig. 6 Chuva caindo numa superfície. 

         A chuva é apenas a transformação  

         da água gasosa das nuvens em água 

         líquida 

2) Transformações Químicas: mudam a identidade básica 

da matéria e, por conta disso, não podem ser revertidos (ou 

dificilmente, em raros casos, podem). Essas transformações 

também são chamadas de 

Reações Químicas. Por 
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exemplo: 

- A carne que foi assada com a utilização do fogo não pode voltar ao seu estado cru;  

- Ao assar ou torrar um pão, a parte dele que foi tostada não volta ao seu estado natural; 

- A formação de ferrugem num metal muda a identidade dele, e, apenas em processos 

muito específicos, ela pode ser revertida a metal novamente (a raspagem do metal não o 

desenferruja, apenas retira a ferrugem).  

  

 A energia pode ser proveniente de diversas fontes e  quase sempre possui o objetivo 

de fazer algo se mover ou funcionar. Por exemplo: 

 

➔ Energia Hidroéletrica: Provém de quedas d’água, 

a qual move uma turbina que produzirá energia 

elétrica; 

  
             

 

 

         Fig. 8 Usina de Itaipu, Hidrelétrica 

 

➔ Energia Eólica: Provém dos ventos, os quais 

movem moinhos ou turbinas eólicas, que são 

aparelhos capazes de produzir energia elétrica; 

  
                  

 

 

 

 

 

         Fig. 9 Turbinas Eólicas 

 

➔ Energia Química (Pilhas e Baterias): Provém de 

reações químicas e é utilizada para o 

funcionamento de aparelhos como celulares, rádios 

etc.  

 
 

 

 

 

        Fig. 10 Pilhas 

 

1.3. Conceituando a Química 
 

 A Química é a ciência que estuda a matéria e as transformações. Ela abrange, 

portanto, toda a matéria ao nosso redor: onde pisamos, o que respiramos, o que comemos e 

todos os materiais que compõem o corpo humano. Nada existe sem estar associado à 

Química, vivo ou não; animal, vegetal ou mineral; seja em nosso planeta ou qualquer outro 

ponto do Universo. 
Não se esqueça de resolver do exercício 1 ao 10 de Química na unidade IV! 
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Capítulo 2. Como a Matéria se Apresenta?  
 

2.1. Fases de um Sistema 

 

 Um sistema é uma porção do universo a ser estudada, como uma rocha, uma garrafa, 

uma casa etc, e tudo ao redor do sistema é chamado de vizinhança. A junção dessas duas 

entidades, por definição, é chamada de universo. A fase de um sistema é tudo de diferente 

que se pode ver. 

          
                                 Fig. 11 Gotas de óleo em água, 2 fases   Fig. 12  Nuvem, 1 fase 

  

Os sistemas podem ser classificados quanto ao número de fases como: 

 

➔ Monofásicos: apenas uma fase; 

➔ Polifásicos: mais de uma fase (bifásico: duas fases; trifásico: três fases). 

 

ATENÇÃO! O número de fases nem sempre é igual ao número de componentes. 

Observe o exemplo a seguir: 

 

Na imagem ao lado, temos três fases, pois podemos 

ver três porções diferentes, mas apenas um componente, 

pois o gelo do iceberg nada mais é que água no estado 

sólido e o ar contém água no estado gasoso. 

 

 

 

2.2. Puro ou Misturado? 

  

Os sistemas classificam-se quanto à aparência de duas maneiras: 

 

1) Sistemas Homogêneos: misturas que apresentam uma 

única fase e propriedades iguais em todos os pontos do 

sistema. São chamados também de Misturas Homogêneas 

ou Soluções. Por exemplo: água e sal de cozinha (NaCl) 

dissolvido, qualquer mistura gasosa, água e etanol (álcool 

comum); 
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2) Sistemas Heterogêneos: misturas que apresentam 

mais de uma fase e propriedades distintas ao longo do 

sistema. São chamados também de Misturas 

Heterogêneas. Por exemplo: leite, água e gasolina, 

granito; 

 
 

        Fig. 15 Granito é um exemplo clássico de mistura 

        heterogênea, apresentando 3 fases 

 

 Ao sistema que não é uma mistura dá-se o nome de substância, tratando-se de um 

sistema puro. Vale ressaltar que as misturas variam suas propriedades, como a composição e 

as propriedades físicas e químicas, se a quantidade de cada componente da mistura variar. 

Porém, uma substância sempre manterá suas características físicas e químicas, bem como sua 

composição, constantes, independentemente da quantidade medida. 

 

2.3. A Água em Transformação 

 

 Uma das substâncias mais presentes no cotidiano da maioria dos seres humanos é a 

água, e podemos assumir, com bastante exatidão, que é a primeira a qual acompanhamos a 

sua transformação, afinal, quem nunca viu um cubo de gelo derretendo num copo uma poça 

de água na rua “sumindo” lentamente? 

 Como já foi falado no item 1.1, a matéria apresenta-se em três estados físicos ou 

fases, chamados também de estados de agregação da matéria. As mudanças que ocorrem de 

uma fase para outra são chamadas de mudança de estado físico da matéria. Observe abaixo 

uma imagem mostrando os nomes de cada mudança 

  
Fig. 16 Diagrama de transformação da água 

http://www.sobiologia.com.br/figuras/Agua/mudancadeestado.gif 

 

➔ Fusão: mudança da fase sólida para a fase líquida; 

➔ Solidificação: mudança da fase líquida para a fase sólida; 

➔ Vaporização: mudança da fase líquida para a fase gasosa (ou vapor); 

- Evaporação: tipo de vaporização que é lenta, ocorre na superfície do líquido e a 

qualquer temperatura, sem surgimento de bolhas. Havendo espaço, qualquer líquido 

pode evaporar. Esse processo é fruto da colisão dos átomos e moléculas do líquido 

entre si, fazendo com que alguns deles ganhem energia suficiente, após a colisão, para 

que haja mudança de fase; 

- Ebulição: tipo de vaporização que é rápida e ocorre a uma temperatura fixa, para 

substâncias, com o surgimento de bolhas; 
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- Calefação: tipo de vaporização que é muito rápida que ocorre quando o líquido toca 

uma superfície bastante aquecida. Há a formação de um som característico (“tssss”) e 

as gotas de líquido “pulam” sobre a superfície; 

➔ Condensação: mudança da fase gasosa para a fase líquida. Esse processo também é 

denominado Liquefação. 

➔ Sublimação: mudança tanto da fase sólida para a fase gasosa quanto da fase gasosa 

para a fase sólida. Alguns livros denominam a mudança da fase gasosa para a fase 

sólida de Ressublimação 

  

É importante salientar que as mudanças de fase fusão, vaporização (os três tipos) e 

sublimação (sólido/gasoso) ocorrem com a absorção de energia na forma de calor (ou seja, 

são processos endotérmicos) para mudar de fase. Nesse caso, a fase anterior para cada uma 

das três transformações absorve calor, os átomos ou moléculas constituintes da matéria 

ganham mais mobilidade e se afastam uns dos outros, ocorrendo a mudança de fase. Agora, 

para a solidificação, a condensação e a sublimação (gasoso/sólido), há a perda de energia na 

forma de calor (ou seja, são processos exotérmicos). A fase anterior para cada uma das três 

transformações libera calor, os átomos ou moléculas constituintes da matéria perdem 

mobilidade e se aproximam uns dos outros, ocorrendo a mudança de fase. 

Durante cada mudança de fase, até que toda ela já tenha ocorrido, existe um equilíbrio 

entre os estados físicos. Por exemplo, durante a fusão da água, até que todo o gelo tenha 

derretido, coexistem em equilíbrio tanto a fase sólida quanto a fase líquida. 

 Ao acompanhar-se mais formalmente as mudanças de estado físico da água pura, com 

o auxílio de termômetro para monitorar a temperatura durante todo o processo, o termômetro 

sempre marcará, independentemente da quantidade, a temperatura de 0 ºC para a fusão do 

gelo (ponto ou temperatura de fusão da água), e de 100 ºC para a ebulição da água (ponto ou 

temperatura de ebulição da água) 

                      
                                               Fig. 17 Água Sólida                    Fig. 18 Água Líquida                   Fig. 19 Água Gasosa 

 

 É muito comum em Química que 

se estude essas transformações por meio 

do chamado Gráfico de Aquecimento, 

que, para a água, terá a seguinte 

estrutura:  

                               
Fig. 20 Gráfico de Aquecimento da Água de Temperatura 

por Tempo 
http://www.ebah.com.br/content/ABAAABpD0AE/apostila-

quimica 
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 Nota-se que nesse gráfico há dois 

patamares horizontais, que são o da 

temperatura de fusão da água, a 0 ºC, e o da 

temperatura de ebulição da água, a 100 ºC. 

Essa é uma conclusão de grande importância 

nesse estudo, pois mostra que as substâncias 

possuem temperaturas de fusão e ebulição 

constantes, ou simplesmente ponto de fusão e 

ponto de ebulição, ou seja, elas não variam 

com o tempo nas mudanças de fase. Para 

misturas, homogêneas ou heterogêneas, essa 

conclusão geralmente não é mais válida, pois 

as mudanças de fases ocorrem com a 

temperatura variando no tempo. Não existem 

patamares horizontais, mas sim inclinados, para a fusão e a ebulição, gerando as chamadas 

faixa de fusão e faixa de ebulição. 

 

ATENÇÃO! Há duas exceções de tipos de mistura no que diz respeito aos pontos de 

fusão ou ebulição, são elas a Mistura Azeotrópica (ou Azeótropo) e a Mistura Eutética.  

 

1) Mistura Azeotrópica: possui uma faixa de fusão 

(temperatura variável) e temperatura de ebulição 

constante. Exemplo: mistura de 96% de álcool comum e 

4% de água em volume; 

 
  Fig. 22 Gráfico de Aquecimento de uma Mistura Azeotrópica 

  brainly.com.br 

 

2) Mistura Eutética: possui uma faixa de ebulição (temperatura variável) e temperatura de 

fusão constante. Exemplo: liga metálica forma pela mistura, em massa, de 62% de estanho e 

38% de chumbo.  

                                                                     

 
Fig. 23 Gráfico de Aquecimento de uma  

                                    Mistura  
                   Eutética brainly.com.br 

 

 

 

 

 

 Não se esqueça de resolver do exercício 11 ao 20 de Química na unidade IV! 
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Capítulo 3. O Método Científico: Como se faz Ciência? 

 

 Uma característica comum ao ser humano, desde os tempos mais remotos, é 

curiosidade, sobretudo, a curiosidade no que diz respeito aos fenômenos da natureza. 

Perguntas como “Por que os corpos caem?”, “Por que, numa tempestade, o barulho do trovão 

chega depois do clarão do raio?” sempre moveram a mente do ser humano em busca de 

respostas cada vez mais objetivas e racionais sobre os mistérios existentes e até então não 

explicados do Universo, substituindo misticismos, fazendo surgir, após milhares de anos, o 

que conhecemos atualmente por ciência.  

Porém, apesar de ciência fornecer para a humanidade diversas respostas concisas e 

coerentes sobre o Cosmos, não há um único modo específico de se fazer ciência. Grandes 

descobertas vieram por acaso, como, por exemplo, a da penicilina, em 1928 por Alexander 

Fleming, que é um poderoso antibiótico utilizado no tratamento de várias doenças, salvando 

milhões de pessoas desde a sua disponibilização como fármaco em 1941. Existe, contudo, um 

método geral para o desenvolvimento das teorias científicas, que se chama Método 

Científico. 

O Método Científico constitui-se numa sequência de passos para a determinação da 

resposta que é de interesse de um cientista. Vale lembrar que o Método Científico não é uma 

estratégia seguida rigorosamente por todos os cientistas, alguns deles conseguem chegar as 

suas conclusões através de extrema criatividade, ou até mesmo sorte, como no caso da 

penicilina. Vejamos a seguir os passos básicos constituintes do Método Científico. 

  

 1) Observação: “O que eu vejo na natureza? ”. A 

observação é o passo fundamental de todo processo de criação, 

pois permite presenciar como determinado tipo de fenômeno 

ocorre e, a partir daí, questionar como e por que ele ocorre; 

    

 

2) Formulação de Hipótese: “Acho que a justificativa 

para esse fenômeno é esta…”. Hipótese é uma afirmação feita 

acerca do fenômeno provisoriamente, com base apenas em 

observações; 

 
 

      

 

         Fig. 25 Elaboração uma possível  

         explicação 

 3) Experimento: Todo processo científico tem que 

passar pela etapa de experimentação em laboratório, e é nela 

que se verifica se a hipótese está ou não certa. Caso ela não 

esteja, uma nova hipótese é elaborada com base nos 

experimentos realizados. Essa etapa é repetida extensivamente 

a fim de se obter resultados mais precisos, podendo até durar 

anos, nos processos científicos. 
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4) Lei Experimental: Os dados obtidos nos 

experimentos são coletados e, com base neles, leis de caráter 

matemático são elaboradas. Pois alguns valores aparecem de 

forma constante em diferentes experimentos. Por exemplo, 

no estudo gravidade, foi verificado que os corpos caem com 

a mesma aceleração no espaço desde que estejam no vácuo, 

criando-se assim a Lei da Gravidade. 
              Fig. 27 Leis baseadas em cálculos  

        matemáticos 

   

 5) Desenvolvimento de uma Teoria: É a 

explicação e a representatividade do fenômeno em estudo, 

consequências do que foi medido e constatado pela Lei 

Experimental. É o objetivo final do estudo de um 

determinado fenômeno natural. A Teoria esclarece todos 

os aspectos do acontecimento e deve ser consistente ao 

ponto de poder responder todas as perguntas referentes ao 

fenômeno observado, mas, caso não seja, o Método  

Científico deve voltar ao início a fim de prover uma  

teoria mais concisa. 

 É de suma importância ressaltar que a Ciência não é estática, ela é dinâmica, ou seja, 

ela está sempre em busca de se reafirmar, os passos do Método Científico estão em constante 

aplicação para testar se as Teorias já elaboradas estão corretas ou não e, assim, as elas vão 

ganhando cada vez consistência ou novas Teorias vão surgindo. Portanto, a Ciência nunca 

estará concluída. O que hoje é tido como verdade, no futuro pode não ser, devido ao 

surgimento de novas evidências, e a beleza de tudo isso é que a Ciência sempre estará em 

busca de dar a humanidade a melhor compreensão possível do Universo. 

 Não se esqueça de resolver do exercício 21 ao 30 de Química na unidade IV! 

 

Capítulo 4. A Matéria e como ela se transforma 

4.1. O Nascimento da Química Moderna: A Lei de Lavoiser 

  

Muito antes de existir a Química como a conhecemos 

atualmente, pode se dizer que uma de suas antecessoras foi a chamada 

Alquimia, por volta dos anos 500 aos 1500, que tinha como 

principais objetivos a obtenção da pedra filosofal, a qual teria o poder 

de transformar qualquer metal em ouro, e do elixir da longa vida, que 

poderia conceder vida eterna aos seres humanos. A Alquimia, porém, 

nunca possuiu o status de Ciência, pois baseava seus fundamentos 

mais em misticismos e religião do que no Método Científico. 
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Em meados do século XVIII, a Química de fato tomou as 

proporções de uma ciência experimental, e um grande nome responsável 

por esse feito é o de Antoine Laurent de Lavoisier, que passou a 

desenvolver seus estudos e descobertas utilizando-se do Método 

Científico e é conhecido como um dos fundadores da Química Moderna. 

 
 

         Fig. 30 Antoine Laurent de 

          Lavoisier 

Um dos estudos mais importantes realizados por Lavoisier foi o de pesagens de 

reações químicas que aconteciam em sistema fechado, que não permite entrada nem saída de 

matéria (como um recipiente bem lacrado), utilizando balanças de precisão maior do que as 

que comumente eram utilizadas na época. Após realizar diversos experimentos, ele notou que 

a massa total dentro de um sistema fechado não varia num experimento. Com isso, ele 

enunciou a chamada Lei de Lavoisier (também conhecida como Lei da Conservação das 

Massas ou Lei da Conservação da Matéria) da seguinte maneira: 

 

“A soma das massas antes da reação química é igual à soma após a reação num 

sistema fechado. ” 

 

Ela pode ainda ser reescrita em sua forma mais conhecida: 

 

“Na natureza, nada se cria, nada se perde; a matéria apenas se transforma. ” 

 

Por exemplo, ele verificou que 2 g de hidrogênio reage com 16 g de oxigênio para formar 18 

g de água. Perceba que 2 g + 16 g = 18 g, logo a massa se conservou. 

  

4.2. A Identificação dos Átomos e o seu Conteúdo Básico 

 

 Os constituintes de toda a matéria que se encontra no Universo são 

chamados de átomo. Os átomos possuem duas regiões de 

importância fundamental: o núcleo, onde se encontram basicamente 

os prótons e os nêutrons e se concentra praticamente toda a massa 

do átomo, e a eletrosfera, onde se encontram os elétrons. Vale 

ressaltar que o núcleo, apesar de conter quase que a total massa do 

átomo, é uma região cerca de 10.000 a 100.000 vezes menor que a 

eletrosfera, e o que não é núcleo ou elétrons num átomo é considerado  

espaço vazio. Vejamos a seguir essas partículas citadas:   Fig. 31 Representação 

          esquemática simplificada  

          de um átomo,  

          com prótons e nêutrons no 

          núcleo e elétrons 

1) Prótons: partículas possuidora de massa e de carga positiva encontradas no interior do 

núcleo; 

2) Nêutrons: partículas possuidora de massa de igual valor a do próton e de carga neutra 

encontradas no interior do núcleo; 
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3) Elétrons: partículas de carga negativa (a carga possui mesmo valor absoluto que a carga 

dos prótons, mudando apenas o sinal) encontradas na eletrosfera ao redor do núcleo. Essas 

partículas têm massa cerca de 1830 vezes menor que a massa dos prótons e nêutrons, 

justificando o fato do núcleo representar praticamente toda a massa do átomo. 

 

 É importante estudar algumas definições envolvendo essas três partículas. São elas: 

 

➔ Número Atômico (Z): é o número de prótons existentes no núcleo de um átomo; 

➔ Número de Nêutrons (N): é o número de nêutrons existentes no núcleo de um átomo; 

➔ Número de Massa (A): é a soma do Número Atômico (Z) e do Número de Nêutrons 

(N) de um átomo; 

➔ Elemento Químico: é o conjunto de todos os átomos que possuem o mesmo número 

de prótons e se distinguem na quantidade de nêutrons presentes no núcleo; 

➔ Isótopos: átomos que possuem mesmo número atômico e número de nêutrons 

diferente; 

➔ Isóbaros: átomos que possuem mesmo número de massa e número atômico diferente; 

➔ Isótonos: átomos que possuem mesmo número de nêutrons e número atômico 

diferente; 

➔ Isoelétricos: átomos que possuem mesmo número de elétrons, podendo ser de 

diferentes elementos químicos; 

➔ Isodiáferos: átomos que possuem mesma diferença entre número de nêutrons e 

número atômico, ou seja, N – Z; 

➔ Íons: quando um átomo está em estado normal, é dito que ele está eletricamente 

neutro, ou seja, que a quantidade de prótons nesse átomo é igual a quantidade de 

elétrons. Porém, um átomo pode ter sua quantidade de elétrons variada, tornando-se 

um íon. Se ele: 

- Ganhar elétrons: torna-se um íon negativo, também chamado de ânion. 

Representa-se um átomo X que ganhou uma quantidade n de elétrons por    ;  

-  Perder elétrons: torna-se um íon positivo, também chamado de cátion; 

Representa-se um átomo X que perdeu uma quantidade n de elétrons por    . 

 

4.3. Os Elementos Químicos e sua Simbologia 

 

Já vimos no item anterior que os elementos químicos são um conjunto de átomos com 

mesmo número atômico. Sendo X um elemento químico qualquer, ele é representado em 

Química da seguinte maneira: 

 

AXz ou    
 

 

 

Sendo A o número de massa e Z o número atômico. 

 Alguns dos elementos químicos presentes na natureza são o hidrogênio, o oxigênio, o 

carbono, o alumínio, o flúor, o fósforo etc. Porém, quando os elementos vão ser 
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representados de alguma forma em Química, seja num projeto científico, ou numa reação 

química escrita, geralmente utilizam-se as suas abreviaturas, chamadas de símbolos. Vejamos 

alguns exemplos: 

 

- Hidrogênio: H 

- Oxigênio: O 

- Carbono: C 

- Alumínio: Al 

- Fósforo: P (do latim Phosphrum) 

- Prata: Ag (do latim Argentum) 

- Ouro: Au (do latim Aurum) 

- Chumbo: Pb (do latim Plumbum) 

 - Cobre: Cu (do latim Cuprum) 

- Tungstênio: W (do latim Wolfram) 

 

Todos os símbolos sempre são feitos baseados nos nomes das substâncias em latim, os 

que aparentemente são derivados do português são mera coincidência. Quando os nomes dos 

elementos em latim têm a inicial igual, escolhe-se um deles para ter duas letras, sendo a 

primeira maiúscula de forma e a segunda minúscula. 

 

4.4. As Transformações Químicas 

 

 Estudamos no item 1.2 que 

transformações químicas, ou reações químicas 

(ou simplesmente reações), são transformações 

da matéria que modificam a identidade básica 

da matéria, sendo geralmente irreversíveis. 

Agora que já vimos com mais detalhes o que 

são os átomos, bem como as definições de 

elementos químicos, podemos estudar as 

reações químicas com um rigor de detalhes um 

pouco maior. 
       Fig. 32 A ferrugem formada sobre o ferro é um exemplo de 

       reação química. Perceba a diferença da cor do metal e da 

       ferrugem 

 

 A matéria que ainda não reagiu é chamada de reagente e, após todo o reagente 

completar seu processo de transformação, tem-se o chamado produto. 

 Assim como podemos escrever um número por extenso a partir de seu valor, ou um 

valor a partir de um número por extenso, podemos escrever uma reação “por extenso” 

fazendo uso dos elementos químicos e de outros elementos, como uma seta dos reagentes 

para os produtos. As representações escritas das reações são denominadas equações 

químicas. Observe: 
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REAGENTES   PRODUTOS 

 

Por exemplo: 

 

A formação da água: 2H2(g) + O2(g)   2H2O(g) 

 

A reação de fotossíntese nas plantas:  

6H2O(g) + 6CO2(g)     C6H12O6(l) + 6O2(g) 

 

Formação simples da ferrugem no ferro: Fe(s) + O2(g)   FeO(s) 

 

OBSERVAÇÃO 1: Alguns átomos de elementos químicos iguais ou diferentes combinam-se 

para formar as moléculas. Por exemplo, dois átomos de hidrogênio, H, combinam-se para 

formar a molécula de hidrogênio, H2. Um átomo de carbono combina-se com dois átomos de 

oxigênio para formar a molécula de gás carbônico, CO2. 

 

OBSERVAÇÃO 2: As letras que aparecem entre parênteses ao lado da substância indicam o 

estado físico dela, seguindo a seguinte legenda:  

(s): sólido; 

(l): líquido; 

(g) ou (v): gasoso ou vapor, respectivamente; 

(aq): solução aquosa (mistura homogênea em água); 

(am): solução amoniacal (mistura homogênea em amônia); 

(ppt): formação de precipitado. 

 

OBSERVAÇÃO 3: As equações também podem ser utilizadas para fenômenos físicos, como 

mudanças de fase. Exemplo: H2O(l)   H2O(g) 

  

 E como podemos reconhecer uma reação química? Algumas características são 

comuns a esses fenômenos, são elas: 

 

-  Liberação de gases: as bolhas formadas quando se coloca um comprimido efervescente em 

água; 

- Formação de precipitado: quando dois reagentes são misturados num recipiente, forma-se 

um sólido no fundo; 

- Formação de condutor de eletricidade mais fraco: após a reação, a condutividade elétrica 

do produto é menor que a dos reagentes.  
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 4.5. A Exatidão na Natureza: A Lei de Proust 

 

 Antes de começarmos o estudo da Lei de Proust propriamente 

dita, devemos estudar alguns conceitos antes. 

 Vimos no item 2.2 que, quando um sistema não se apresenta 

misturado, ou seja, quando ele está puro, ele é denominado substância, 

tendo composição bem definida e propriedades físicas e químicas 

constantes. Há ainda as classificações de substância, que são: 

         

  

     
          Fig. 35 Joseph Louis Proust 

 

➔ Substâncias Simples: são substâncias formadas por um mesmo elemento químico. 

Exemplo: H2, Fe, C, O2 etc. 

➔ Substâncias Compostas ou Composto: são substâncias formadas por elementos 

químicos diferentes. Exemplo: CO2, H2O etc. 

 

 Contemporâneo de Lavoisier, Joseph Louis Proust realizou diversos experimentos 

para estudar de forma mais minuciosa a composição das substâncias simples e compostas. 

Após diversos anos de estudo, ele concluiu o seguinte fato, conhecido como Lei de Proust:  

 

“Para formar uma determinada substância, os elementos químicos sempre se combinarão na 

mesma proporção em massa. ” 

 

Por exemplo, na formação do CO2, 12 g de C combinam-se com 32 g de O para 

formar 44 g de CO2. Caso se utilizar 24 g de C, a proporção será mantida e 64 g de O 

combinara-se com C para formar 88 g de CO2. 

 A Lei de Proust é conhecida também como Lei das Proporções Fixas (constantes ou 

imutáveis). Essa lei e a Lei de Lavoisier são chamadas Leis Ponderais, pois estão 

relacionadas ao trabalho com massa, e têm importância fundamental na Química, pois elas 

trouxeram-na ao patamar de Ciência. 
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Unidade II: Física 

 

Capítulo 1. Introdução à Cinemática 

 

1.1. Conceitos Introdutórios 

 

 Todos os seres humanos, ao longo de suas vidas, tornam-se bastante habituados a 

conceitos de importância fundamental para o estudo da Cinemática, são ele o tempo, o 

espaço, a velocidade e a aceleração, os quais serão estudados mais minuciosamente em 

breve, ao observar, respectivamente, o escurecer do dia, a distância entre dois objetos, um 

carro em movimento, bem como o aumento de sua velocidade ou sua frenagem. 

                                    
                     Fig.1 A representação do tempo                                                                   Fig. 2 Uma corrida, que utiliza dos conceitos de       
                                                                                                                                                      posição, velocidade e aceleração 

  

 A Cinemática é a parte de Física que estuda os corpos em movimento utilizando-se 

dos conceitos já citados acima. O primeiro conceito que será estudado é o de tempo (t). 

 É necessário definir um tempo inicial para um determinado fenômeno e, a partir desse 

tempo, estudar a duração desse fenômeno. Denomina-se origem dos tempos o instante t0 = 0 

no qual o evento começou a acontecer. Para acontecimentos ocorrendo entre tempos t1 e t2 

quaisquer, define-se o chamado intervalo de tempo  t = t2 - t1 (a letra grega delta,  , é 

utilizada em física para representar a variação de alguma grandeza, que é o valor final menos 

o valor inicial). Por exemplo: seu José acorda cedo pela manhã para tirar leite, quando seu 

neto aciona um cronômetro, marcando a origem dos tempos 

t0 = 0. Quando o cronômetro marca 1 h (t1 = 1 h), seu José 

terminou de ordenhar todas as vacas e, quando marca 2 h 

(t2 = 2 h) , ele foi alimentar todas as galinhas de seu quintal. 

O intervalo de tempo entre terminar de ordenhar as vacas e 

ir alimentar as galinhas é  t = t2 - t1 = 2 h - 1 h = 1 h. 

  
        Fig. 3 Seu José ordenhando uma vaca 

 

1.2. A Questão do Referencial 

 

 Para que se defina o espaço (s, do inglês space) exato de um corpo, é necessário que 

se estabeleça um referencial de espaço antes. Por exemplo, a sua casa pode ser localizada a 

três quarteirões da padaria, ou a cinco quarteirões do mercado mais próximo, então, para 

melhor localizá-la na ocasião de receber uma visita, deve-se adotar um referencial único de 
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espaço. Para um corpo em movimento, define-se como espaço inicial ou posição inicial a 

espaço s0 = 0 na qual ele iniciou o seu movimento e variação de espaço a grandeza  

 s = s2 - s1 para duas posições quaisquer do corpo se 

movendo. Por exemplo: uma corrida de carros tem como 

objetivo ver qual carro chega mais rápido na marcação de 

900 m. A posição inicial s0 = 0 é definida na partida, assim 

como a posição final , sf, é definida na linha de chegada. A 

variação de espaço fica, portanto,  s = s2 - s1 = sf - s0 = 

900 m - 0 m = 900 m. 
        Fig. 4 Carros disputando para chegar mais  

        rapidamente na marca de 900 m 

 

Dois importantes conceitos associados à ideia de referencial são os de corpos em 

movimentos e corpos em repouso.  

 

1) Corpos em Movimento: são corpos que mudam de distância, um em relação ao outro, 

com o passar do tempo. Por exemplo: um aluno saindo no caminho da escola está em 

movimento em relação a sua casa, pois sua distância está mudando à medida que ele se dirige 

para a escola. Vale ressaltar que é correto afirmar que a casa está em movimento em relação 

ao aluno; 

2) Corpos em Repouso: são corpos que mantêm a distância entre si constante. Por exemplo: 

o mesmo aluno que estava em movimento em relação a sua casa está em repouso em relação 

ao veículo que o conduz à escola (carro, moto, bicicleta etc.), pois a distância entre eles será 

constante enquanto o aluno estiver em tal veículo. 

  

Percebe-se, portanto, uma conclusão fundamental no estudo da Cinemática, a de que 

um corpo pode estar em movimento em relação a um referencial e em repouso em relação a 

outro. Isso mostra novamente a necessidade de se determinar um referencial para o estudo do 

movimento de um corpo. 

 

1.3. O Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) 

 

Antes de iniciar o conceito de movimento retilíneo uniforme propriamente dito, é 

necessário definir a chamada velocidade escalar média de um corpo, que é a razão entre a 

variação de espaço percorrido e a variação de tempo: 

 

     
  

  
 

Ao dividirmos o quanto um corpo percorreu, pelo tempo que 

ele levou para percorrer, obtemos a velocidade escalar média 

desse corpo. 

 

 

 

 



Autor: Profº José Marques  Organizador: David A. Holanda 
 

 

 Assim como o espaço e o tempo, a velocidade tem uma unidade de medida, que é o 

quociente entre as unidades de comprimento (m) e tempo (s). Portanto, no Sistema 

Internacional de Medidas (SI), a unidade de velocidade é: 
 

 
 (metro por segundo). Por 

exemplo: um corpo que percorreu 100 m em 25 s tem velocidade média de  

vm = 
  

  
 = 

     

    
 = 4 

 

 
  

Outra unidade que comumente aparece para velocidade é 
  

 
 (quilômetro por hora). A 

conversão de 
 

 
 para 

  

 
 é feita da seguinte maneira: 

  
  

 
 = 

      

      
 1 

  

 
 

 

   

 

 
  3,6 

  

 
 =  

 

 
 

 

Portanto, para converter de 
 

 
 para 

  

 
, multiplica-se o valor por 3,6. De 

  

 
 para 

 

 
, 

divide-se o valor por 3,6. Por exemplo: 

 

5 
 

 
 = 5 x 3,6 

  

 
 = 18 

  

 
 

 

54 
  

 
 = 54 / 3,6 

 

 
 = 15 

 

 
 

 O movimento retilíneo uniforme, ou apenas movimento uniforme (UM), é aquele 

que possui velocidade constante em todos os instantes de sua duração. 

 
Fig. 6 A relação entre a variação de espaço e de tempo para cada um dos  

instantes se mantém constante, v = 2 m/s, caracterizando um  
movimento uniforme. 

http://www2.anhembi.br/html/ead01/fisica/lu04/lo1/index.htm 

 

 Adotando como origem dos tempos o instante t = 0 s, decorre da definição de 

velocidade escalar média que, para espaços inicial e final respectivamente iguais a s0 e s, o 

espaço s em função de um instante t qualquer é: 
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A equação destacada acima é denominada equação horária do espaço ou função horária 

do espaço e mostra dependência do espaço com o tempo. Observe a tabela abaixo contendo 

alguns exemplos de utilidade dessa função para qualquer instante t: 

 

s0 (m) v (m/s) s (m) 

2 3 2 + 3t 

7 4 7 + 4t 

 

Para valores de t = 0, 1, 2, 3,… teremos um valor de s. 

 

1.4. O Movimento Uniformemente Variado (MUV) 

 

Primeiramente, precisamos definir a chamada aceleração escalar média de um 

corpo, que é a razão entre a variação de velocidade e a variação de tempo: 

 

   
  

  
  

Um corpo possui aceleração quando, em movimento, ele 

passa a variar de velocidade. Vale ressaltar que, caso a 

aceleração escalar média possua valor negativo, isso 

significa que o corpo está diminuindo de velocidade, o 

que acontece, por exemplo, com um carro freando, 

também chamado de desaceleração. Com valores 

positivos, o carro estaria acelerando. 
        Fig. 7 Freio de uma bicicleta. Utilizado para  

        causar uma desaceleração 

  

A unidade de medida para a aceleração, no Sistema Internacional de Unidades, é o 

quociente entre as unidades de velocidade e de tempo, sendo então 
   

 
 = 

 

   
 = 

 

  
 (metro por 

segundo ao quadrado). 

 O movimento uniformemente variado é aquele que possui aceleração constante em 

todos os instantes de sua duração. Portanto, a velocidade varia uniformemente a cada 

instante. 

 
Fig. 8 A relação entre a variação de velocidade e de tempo para cada um dos  
instantes se mantém constante, a = - 5 m/s², caracterizando um movimento  
uniformemente variado. O sinal negativo mostra que o carro está freando 

http://not1.xpg.uol.com.br/movimento-uniformemente-variado-e-aceleracao-formulas-e-explicacao/ 
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Adotando como origem dos tempos o instante t = 0, decorre da definição de 

aceleração escalar média que, para valores de velocidade inicial e final respectivamente 

iguais a v0 e v, a velocidade s em função de um instante t qualquer é: 

 

am = 
  

  
 = 

    

    
  v - v0 = a.t            

 

A equação horária da velocidade ou função horária da velocidade mostra 

dependência da velocidade com o tempo. Observe a tabela a seguir contendo alguns 

exemplos de utilidade dessa função para qualquer instante t: 

 

v0 (m/s) a (m/s²) v (m/s) 

4 5 4 + 5t 

12 -3 12 - 3t 

 

Para valores de t = 0, 1, 2, 3,… teremos um valor de v. 

 

Outras equações de grande importância no estudo do MUV, considerando t0 = 0 s, são as 

seguintes: 

 

             + 
   

 
 ou           + 

   

 
 

 

que relaciona a posição com a aceleração. A próxima é conhecida como a Equação de 

Torricelli: 

      
       

 

note que a dependência da equação com o tempo. 

 Não se esqueça de resolver do exercício 1 ao 10 de Física na unidade IV! 

  

Capítulo 2. Leis de Newton 

 

2.1. Considerações Iniciais 

 

 A Cinemática, que faz parte de uma vertente da Física chamada Mecânica, estudada 

anteriormente, preocupava-se em detalhar o movimento dos corpos a partir do conceito de 

tempo, posição, velocidade e aceleração. Agora, as Leis de Newton são parte de Dinâmica, 

outra vertente da Mecânica, porém interessada em estudar os corpos por novos conceitos; 

dentre eles, serão objetos de nosso curso a massa, a força e a energia.  

Antes de estudarmos as três Leis de Newton, precisamos passar pelos seguintes 

conceitos: 
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1) Massa: em linhas gerais, a massa é a medida de matéria (átomos, 

moléculas etc.) que constitui determinado corpo. Quanto maior a massa 

presente em algo, maior a sua quantidade de matéria. A unidade no 

Sistema Internacional de Medidas (SI) para massa é o quilograma, kg, 

que equivale a mil gramas. 

 

2) Força: é a propriedade física capaz de causar aceleração ou 

desaceleração em um corpo, ou de deformá-lo. A unidade de 

medida no SI para a força é o newton, N. 

 

2.2. Isaac Newton e a Força Peso 

 

 Sir Isaac Newton (1642 - 1726) foi um dos mais influentes e 

renomados cientistas ingleses, considerado um dos pilares centrais 

para o desenvolvimento da ciência, atuando em áreas como Física, 

Matemática, Astronomia e Filosofia Natural. 

Uma das histórias mais difundidas sobre Sir Isaac Newton é 

a de que em um certo dia, ele estava sentado em um jardim e 

observou uma maçã cair próxima a ele. Indagar-se a respeito desse 

fenômeno, buscar o porquê da queda da maçã foi o estopim que, 

após vários anos de estudo, deu ao mundo o conceito de força peso. 

O peso é uma força de atração gerada pelo planeta Terra em qualquer 

corpo de sua proximidade. Ele será estudado com mais detalhes em 

breve. 

 

2.3. A Primeira Lei de Newton 

 

 “Todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a 

menos que uma força externa interfira em seu estado original. ” 

 

 A definição acima da Primeira Lei de Newton diz que, se um corpo estiver em 

repouso em relação a uma referencial, ele nunca sairá do repouso, a menos que atue uma 

força sobre ele. De forma semelhante, caso um corpo esteja em movimento retilíneo (a 

trajetória do movimento é uma reta) uniforme (MRU) em relação a um referencial, ele nunca 

sairá do MRU, a menos que atue uma força sobre ele. 

 Newton introduziu um importante conceito à Física, a 

inércia, que é a capacidade de um corpo resistir a uma 

mudança de velocidade. Considere os exemplos a seguir: 

 

1º Exemplo: um mágico prepara uma mesa com um jarro 

de grande massa em repouso sobre ela e, sob ele, uma toalha bastante lisa. Ele afirma ser 
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capaz de arrancar a toalha sem sequer mover o jarro. Rapidamente, ele puxa toda a toalha, 

mantendo o jarro imóvel. Por que o jarro não se moveu? O fato de a toalha ser muito lisa, 

fazendo com que ela atue como uma superfície ensaboada, somado ao fato da velocidade com 

que ela foi puxada impossibilitam o surgimento de uma força sobre o jarro, implicando a 

manutenção do estado de repouso do jarro sobre a mesa. Não tente isso em casa! 

 

2º Exemplo: imagine-se viajando em um ônibus, o qual 

você, que já possui grandes conhecimentos em Física, sabe 

que está em MRU. Em certo momento, o veículo freia 

bruscamente e você se sente “empurrado” para frente. Isso 

ocorre porque a sua tendência era continuar em MRU, pela 

Primeira Lei de Newton. A mesma justificativa se aplica 

no caso do ônibus está parado e repentinamente acelera, 

gerando a sensação se estar sendo empurrado para trás. 

Podemos então reescrever a Primeira Lei de Newton sob a ótica da inércia, como se 

segue: 

 

“Se um corpo está em repouso em um referencial, ele deverá, por inércia, permanecer em 

repouso. Se um corpo está em MRU em um referencial, ele deverá, por inércia, permanecer 

em MRU. ” 

 

 Newton enunciou ainda que a inércia é proporcional a massa de um corpo. Daí, 

podemos definir a massa também como sendo a medida da inércia de um corpo. A Primeira 

Lei de Newton também é conhecida como Princípio da Inércia ou Lei da Inércia. 

 Tendo conhecimento disso, é possível enunciar inclusive o conceito de matéria de 

uma maneira mais formal: matéria é medida da inércia de um corpo. 

 

2.4. A Segunda Lei de Newton 

 

 “A resultante de todas as forças, FR, num corpo de massa de massa ‘m’ é dada por 

 

         

 

em que ‘a’ é a aceleração do corpo.” 

 

A unidade de medida de força, que já foi falada, é dada então por: 

1 N = 1 kg . 1 
 

  
 

Para valores negativos de aceleração, a força 

também terá valor negativo. Isso significa que a força está 

atuando no corpo para frear o seu movimento. 

Um rápido exercício para assimilar o conteúdo: 

Um conjunto bicicleta mais ciclista, que possui uma massa total de 70 kg, anda com 

aceleração de 3 m/s². Qual a força desempenhada pelo ciclista para manter o movimento? 
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Solução: FR = m.a = (70 kg).(3 m/s²)   FR = 210 N 

 

Agora, detalharemos melhor o conceito de força peso, apresentado no item 2.2. A 

força peso, representada por “P”, que atua num corpo, é o produto de sua massa pela 

aceleração provocada pela Terra em corpos nas proximidades de sua superfície, chamada de 

aceleração da gravidade, representada por “g”, logo,  

 

        

 

Nas adjacências da superfície terrestre, a gravidade assume o valor de 

aproximadamente 9,83 m/s², mas é comum em situações problema considerar a gravidade 

valendo 10 m/s².  

 É comum o erro, do ponto de vista físico, que muitas pessoas fazem cotidianamente 

ao confundir peso com massa. Por exemplo, uma clássica pergunta “Qual o seu peso?” ou 

“Quanto você pesa?”. Peso é uma força, cuja medida é dada em newtons. O correto é 

perguntar qual a massa da pessoa.  

 

2.5. A Terceira Lei de Newton 

 

 “Se um corpo A exerce uma força FAB (F de A em B) em um corpo B, corpo B, como 

reação, exerce uma força FBA em A, tal que FAB e FBA têm mesmo valor, mesma direção, 

porém sentidos contrários” (como representados pelos subscritos AB e BA).  

 

 Logo, segundo Newton, essas forças sempre aparecem aos pares, simultaneamente e 

são denominadas ação e reação. Vale ressaltar que sempre há o par ação e reação para 

qualquer tipo de contato. Se você está tocando um objeto, esse objeto também o está tocando. 

O par ação e reação sempre aparece em corpos diferentes (perceba que FAB atua em B e 

FBA atua em A). Considere o seguinte exemplo: 

 

Exemplo: qualquer objeto de massa “m” nas 

proximidades da Terra tem um peso, e essa força 

tem valor igual a “m.g”, direção vertical e sentido de 

cima para baixo, apontando para o centro da Terra. 

A reação a essa força encontra-se no centro da 

Terra, tem valor igual a “m.g”, direção vertical e 

sentido de baixo para cima, apontando para o corpo. 

 

   

 

 

 

 

2.6. O Atrito 
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 O atrito é uma força que sempre se opõe ao movimento 

ou à tendência de movimento dos corpos. Ele surge por conta 

das irregularidades que existem em nível microscópico nos 

corpos, por mais lisos que sejam. 

Quando há o encaixe entre as irregularidades, o movimento do 

bloco fica comprometido. É por conta do atrito 

que um bloco em MRU, na prática, em algum 

momento, cessará o seu movimento, sendo ele, portanto, a 

força externa a qual a Primeira Lei de Newton se referia. 

Porém, não pense que o atrito é o “vilão” dos movimentos. É 

o atrito que nos possibilita andar, por exemplo. Ao fazermos 

o movimento para iniciar o ato de andar, nosso pé empurra o 

chão para trás e, como reação, o chão empurra nosso pé para 

frente, fazendo com que andemos. Isso só é possível por 

conta da existência do atrito. Sem ele, nos movimentaríamos semelhante a tentar andar sobre 

uma superfície extremamente ensaboada, deslizando constantemente. 

 Não se esqueça de resolver do exercício 11 ao 20 de Física na unidade IV! 

 

Capítulo 3. Introdução ao Conceito de Energia 

 

3.1. A Energia no Universo 

 

 Uma das regras mais fundamentais da Física é intitulada de Princípio da 

Conservação da Energia, o qual afirma o seguinte: 

 

“A energia total do Universo é constante. Ela não pode ser criada, nem destruída, apenas 

transformada. ” 

 

 Por exemplo, a energia presente nas substâncias 

constituintes dos alimentos, quando consumidos pelos 

seres humanos, é transformada em outro tipo de energia 

que dará a eles a capacidade de realizar seus afazeres 

diários, como estudar e praticar algum esporte. Pessoas 

que praticam atividades físicas mais intensas, como 

atletas, devem consumir uma maior quantidade de energia 

para depois poder gastá-las nos seus treinos. 

 As lâmpadas, utilizadas para iluminação de 

casas, ruas e praças, recebem energia elétrica de instalações para, logo em seguida, convertê-

la em energia luminosa. 
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 Definindo então, em linhas gerais, a energia, com base nos exemplos anteriores, 

chegamos ao seguinte: 

 

“Energia é a entidade física utilizada para obter êxito num objetivo mais específico. ” 

 

Seja esse objetivo aguentar um longo dia de trabalho, completar uma maratona ou iluminar 

uma sala de jantar. 

 

3.2. Unidade de Energia 

 

 A unidade de energia no Sistema Internacional de Medidas para a energia é o joule 

(J). 

 

3.3. A Energia Cinética 

 

 Todo corpo dotado de alguma velocidade tem uma energia associada a esse 

movimento. Essa energia é denominada energia cinética (Ec). Um corpo de massa “m”, 

deslocando-se com uma velocidade “v”, tem uma energia cinética a ele associada que é dada 

por: 

 

      
   

 
 

 E de onde vem essa energia? Para um corpo ser posto em movimento, teve de ser 

“consumida” uma determinada quantidade de energia no processo de retirá-lo da inércia, a 

qual se transformou em energia cinética.  

 

Exemplo: um corpo de massa igual a 4 kg foi colocado em movimento e adquiriu uma 

velocidade de 5 m/s. Calcule a sua energia cinética. 

Solução: Ec = 
   

 
 = 

       

 
 = 2 x 25   Ec = 50 J 

 

Observação: todos os cálculos sempre devem ser feitos no SI 

 

 A energia cinética independe de referencial, basta que exista velocidade para existir 

energia cinética. 

 

3.4. A Energia Potencial Gravitacional 

 

 Essa modalidade de energia é função da 

posição de um corpo num local onde exista 

gravidade e, portanto, depende de um referencial. 

Imagine a seguinte situação: um objeto foi erguido 

de um ponto inicial 1 para um ponto final 2. O que 

acontece se soltarmos esse 
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objeto? Obviamente, ele cai sob ação da gravidade, buscando atingir o mesmo nível de altura 

de referência inicial no ponto 1. Os corpos seguem uma tendência natural de buscar os 

estados menos energéticos, pois são mais estáveis. Se um corpo cai quando é solto no ar, isso 

significa que os níveis de alturas mais baixas são menos energéticos, ou seja, quando um 

corpo é erguido, ele ganha energia potencial gravitacional. E de onde essa energia? De quem 

gastou energia para erguer o corpo, fazendo com que ela se transforme em energia potencial 

gravitacional. Entre os pontos 1 e 2, o corpo de massa “m” tem uma energia potencial 

gravitacional (Ep) dada por: 

 

           

 

Observação: onde for colocado o referencial de altura, todos os pontos nesse referencial terão 

energia potencial gravitacional igual a zero. 

 

Exemplo: um corpo de massa igual a 15 kg que estava no solo foi levantado até uma altura 

de 2 m por um operador. Calcule a sua energia potencial gravitacional no ponto mais alto em 

relação ao solo, sabendo que a gravidade local vale g = 10 m/s². 

 

Solução: adotando-se o referencial de altura no solo, a Ep do corpo será: 

Ep = m.g.h = 15 x 10 x 2   Ep = 300 J 

 

Vale ressaltar que corpos que se localizarem abaixo do referencial de altura adotado terão 

energia negativa. Trata-se de uma questão de escolha de referencial. 

 

3.5. A Energia Mecânica e sua Conservação 

 

 A energia mecânica, ou energia total, é a soma de todas as energias existentes em um 

determinado sistema. Porém, no estudo da Mecânica, ela é simplificada para a soma da 

energia cinética (Ec) e da energia potencial (Ep). 

 

           

 

Para que a energia mecânica se conserve, é necessária 

a existência de um sistema conservativo, que é aquele 

em que só transformações de energia potencial em 

cinética e vice-e-versa, ou seja, a soma é sempre 

constante. Nesses sistemas não há a presença de 

forças dissipativas, que são forças que transformam 

as duas forças citadas acima em outras modalidades, 

como calor e energia sonora. Um exemplo clássico 

de força dissipativa é o atrito, mas também 

podemos citar a resistência do ar e a viscosidade de 

líquidos. 



Autor: Profº José Marques  Organizador: David A. Holanda 
 

 As forças conservativas são as que possuem uma energia potencial associada a si: a 

força gravitacional (energia potencial gravitacional), a força elástica (energia potencial 

elástica) e a força elétrica (energia potencial elétrica). Essas forças que, ao transformarem 

esses três tipos de energia, definem um sistema conservativo.  

 Então, para duas situações diferentes, escrevemos a conservação da energia da 

seguinte maneira: 

                          

                                             

 

O exercício 26 desse capítulo será resolvido para mostrar, na prática, como se trabalha com a 

conservação da energia.  

 Não se esqueça de resolver do exercício 21 ao 30 de Física na unidade IV! 

 

Capítulo 4. Temperatura e Calor 

 

4.1. O que é Temperatura? 

 

 Define-se temperatura como o grau de agitação dos átomos 

constituintes de um corpo, estando ele em qualquer estado físico 

(sólido, líquido ou gasoso). Quanto maior a temperatura, mais agitados 

estarão os átomos na matéria e, quanto menor, menos agitados eles 

estarão.  

 A unidade mais usual de temperatura é grau Celsius (ºC).  

Por exemplo, a temperatura ambiente é adotada como sendo 25 

ºC. Outra unidade, porém utilizada por pouco países, como 

Estados Unidos e Belize, é o grau Fahrenheit (ºF). No Sistema 

Internacional de Unidades (SI), a unidade de temperatura é o 

kelvin (K). Perceba que a unidade kelvin não recebe a palavra grau no nome e nem o círculo 

no símbolo. As equações para converter os valores de temperatura para diferentes unidades 

são: 

➔ De kelvin para grau Celsius: T(ºC) + 273,15 = T(K) 

➔ De grau Fahrenheit para grau Celsius: 
          

 
 = 

     

 
 

 A escala Kelvin é conhecida como a escala absoluta de temperatura, por ter sido 

construída de modo que não existam valores de temperatura em kelvin menores que zero. O 

zero absoluto, 0 k, é a menor temperatura que pode ser atingida em teoria, a qual é 

equivalente a -273,15 ºC. Porém, atualmente ela é impossível ser atingida na prática. 

OBSERVAÇÃO: normalmente se usa o valor aproximado 273 na conversão de grau Celsius 

para kelvin para simplificar os cálculos.  

 

 

 



Autor: Profº José Marques  Organizador: David A. Holanda 
 

4.2. O Equilíbrio Térmico 

 

 Estamos habituados, no dia-a-dia, a experimentar 

diferentes sensações térmicas. Ao encostarmos em um objeto 

que passou bastante tempo sob a luz solar, dizemos que ele está 

quente. Se tomarmos um copo com água contendo algumas 

pedras de gelo, notaremos que ela estará fria. As sensações 

térmicas estão diretamente associadas à temperatura dos 

corpos analisados e, se pusermos em contato por tempo 

suficiente dois corpos com temperaturas distintas, eles 

atingirão a mesma temperatura, porque se estabelece um fluxo 

de calor que transfere energia do corpo mais quente para o mais frio. Isso caracteriza o 

chamado equilíbrio térmico. Após atingido o equilíbrio térmico, o fluxo de calor cessa. 

 Por exemplo, faça o seguinte experimento: ponha sua mão por tempo suficiente num 

recipiente contendo água fria. Com o passar do tempo, você notará que a sua mão e a água 

estão na mesma temperatura. 

 

4.3. O Calor 

 

 Define-se calor como a energia em trânsito entre dois corpos, que ocorre devido à 

diferença de temperatura entre eles, com o calor fluindo sempre do de maior temperatura 

para o de menor temperatura.  

Os átomos de corpos com maior temperatura possuem maior grau de agitação do que 

aqueles com menor temperatura. Quando postos em contato, a agitação de um vai sendo 

gradativamente transferida para o outro e assim, o corpo de maior temperatura, que antes 

possuía átomos bastante agitados, agora terá átomos com pouca agitação e, 

consequentemente, menor temperatura. Analogamente, o corpo de menor temperatura, que 

antes possuía átomos pouco agitados, agora terá átomos mais agitados e, consequentemente, 

com maior temperatura. 

 Um erro comum que muitas pessoas cometem decorre 

da seguinte afirmação “Como está fazendo calor hoje!”. Essa 

afirmação implica que o calor está armazenado em um algum 

lugar, ou em algum corpo, mas, como já foi explicado, o calor 

é uma energia em trânsito, ele está em constante processo de 

transformação em outras energias, como energia térmica, que 

é a energia associada à temperatura de um corpo, e energia 

luminosa, como no caso de um metal sendo fortemente 

aquecido ficar vermelho brilhante. 

 

 A unidade de calor, assim como a de energia, no SI, é o joule (J), mas a unidade que 

aparece bastante no cotidiano é a caloria (cal), de modo que 1 cal = 4,186 J. 
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4.4. Como o Calor se Propaga? 

 

 Para um melhor entendimento de como o calor se propaga, é importante conhecer 

alguns conceitos anteriores. Considere dois cubos de ferro, um a 40 ºC e outro a 70 ºC, que 

não estão diretamente em contato, porque entre eles foi colocado outro material, em contato 

com ambos. Caso o equilíbrio térmico demore mais tempo para ser atingido do que na 

ausência desse material, dizemos que este é um isolante térmico. Não existe, porém, um 

isolante perfeito, que impeça a total propagação de calor, mas alguns materiais são excelentes 

isolantes, tais como a cortiça, o isopor, a madeira, o ar, a cerâmica, o vidro e a lã de vidro. 

 Por outro lado, há outros materiais que atuam facilitando a propagação de calor de um 

corpo para outro, que são os denominados condutores térmicos. Os metais, em geral, são 

muito bons condutores térmicos, dos quais podemos citar a prata, o cobre, o alumínio, o aço e 

o latão. 

A propagação de calor de um corpo para outro pode ocorrer de três formas 

fundamentais: a condução térmica, a convecção térmica e a irradiação térmica. 

 

4.4.1. A Condução Térmica 

 

 Processo no qual a agitação térmica, 

consequentemente a temperatura, transfere-se 

gradualmente de partícula para partícula ao 

longo de um corpo. É necessário que haja o 

contato entre corpos de quaisquer estados físicos 

em diferentes temperaturas para que haja a 

condução térmica, a qual só ocorre em meios 

materiais e não no vácuo.  

Considere os seguintes exemplos da aplicação da condução térmica no cotidiano: 

 

Exemplo 1: Os seres humanos primitivos que vivam 

em áreas mais frias da Terra perceberam que alguns 

animais que resistiam bem ao frio eram revestidos 

por uma grossa pelugem. É o caso de ursos polares e 

renas. Essa observação foi a inspiração no uso peles 

de animais para se proteger do frio. Atualmente, 

usam-se roupas apropriadas para isso, os agasalhos. 

Os agasalhos e os grossos pelos dos animais são bons 

isolantes térmicos, que dificultam a transferência de calor do corpo para o ambiente 

frio. 

 

Exemplo 2: O gelo também é, sim, um bom isolante 

térmico. Por esse motivo a água, que se encontra abaixo 

das superfícies congeladas de lagos, está líquida. A 

camada de gelo impede o contato da água com o ar 
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extremamente frio, bem como a transferência de calor da água para o ar. 

 

4.4.2. A Convecção Térmica 

 

 Processo de propagação de calor que ocorre devido à movimentação entre as 

porções frias e quentes de um fluido (líquidos e gases, não ocorrendo para sólidos). 

As partes frias e quentes de um fluido mudam constantemente de posição, fazendo o 

que era antes quente ficar frio, e o frio ficar quente, mantendo a sua movimentação 

contínua. Esse processo também não pode ocorrer no vácuo, pois necessita de um 

meio material para se propagar. Considere os seguintes exemplos da aplicação da 

condução térmica no cotidiano: 

 

Exemplo 1: A Convecção Térmica em Gases: O ar quente 

sobe, e o ar frio desce. O ar próximo a um aquecedor fica 

mais quente, sobe e, ao chegar ao topo do cômodo, esfria, 

passando a descer e ser novamente aquecido e subir, 

completando o ciclo. Se o aquecedor estivesse nas partes 

mais altas do local, o ar de cima ficaria aquecido e não 

desceria.  O material que se move pelo ambiente é o ar e, com 

o movimento, o calor é distribuído pelo cômodo. A 

movimentação das porções quente e fria do ar cria as 

chamadas correntes de convecção. 

 

Exemplo 2: A Convecção Térmica em Líquidos: Quando 

se leva para aquecimento uma panela contendo água, 

estabelecem-se correntes de convecção nesse líquido. 

Embora elas não sejam visíveis, pode-se comprovar sua 

existência se for adicionada um pouco de serragem na água. 

A serragem se movimentar enquanto a água vai aquecendo, 

seguindo o caminho das correntes de convecção. 

 

4.4.3. A Irradiação Térmica 

 

 Processo de propagação do calor se propaga na forma de ondas 

eletromagnéticas, as quais conseguem se propagar no vácuo, tornando esse processo o 

único capaz de ocorrer sem um meio material. Por exemplo: o sol aquece a Terra 

devido à energia irradiada por ele que se transmite pelo espaço e chega na forma de 

calor até nosso planeta. 

Alguns exemplos bem simples mostram a representatividade da irradiação 

térmica no nosso cotidiano, tais como o calor de uma fogueira ou de uma lareira 

chega a uma pessoa por meio da irradiação. Os alimentos assam nos fornos graças ao 

calor irradiado. As lâmpadas comuns, além de emitirem a luz visível, irradiam 

quantidade considerável de calor infravermelho (em granjas, os pintinhos são 

mantidos aquecidos por meio de lâmpadas que permanecem acesas dia e noite). 
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Não se esqueça de resolver do exercício 31 ao 40 de Física na Unidade IV! 

 

Capítulo 5. Princípios de Eletricidade 

 

5.1. Introdução 

 

 O início da história da eletricidade deu-se no 

século VI a.C., por conta de uma descoberta feita por Tales 

de Mileto (640 - 546 a.C.), um matemático e filósofo 

grego. Ele notou que o atrito entre o âmbar, uma resina 

fóssil, e um tecido ou pele de animal fazia com que a 

resina atraísse pequenos pedaços de palha. Em grego, a 

palavra que representa o âmbar é eléktron, que 

posteriormente deu origem às palavras elétron e 

eletricidade. 

 A eletricidade é de fundamental importância para a humanidade e está presente em 

nosso cotidiano não apenas pelo que podemos utilizar, como um celular, um aparelho 

televisor, um ventilador ou um computador, ou até deslocar em automóveis, os quais 

possuem baterias elétricas responsáveis pelo seu funcionamento, mas também pelo ato de 

pensar. As células nervosas transmitem as informações do nosso corpo, como pensamentos e 

contrações musculares, por meio de impulsos elétricos, ou seja, o simples fato de estar vivo já 

associa intimamente o ser humano à eletricidade. 

 

5.2. As Cargas Elétricas 

 

 Os átomos têm três partículas principais: os prótons, os 

elétrons e os nêutrons. Em um experimento de magnetismo, 

passam-se essas três partículas entre os polos de um imã em 

formato de U e observa-se que os prótons e os elétrons desviam 

para lados opostos e os nêutrons não sofrem desvio. Com isso, 

foi visto que os prótons possuem alguma propriedade oposta à 

dos elétrons, ao passo que os nêutrons nem sequer a 

possuem. Essa propriedade foi denominada carga 

elétrica (Q), e convencionou-se que os prótons possuem  

carga positiva e os elétrons possuem carga negativa. Os nêutrons não possuem carga. 

 A unidade de carga elétrica, no Sistema Internacional de Unidades, é o coulomb (C). 

Experimentos posteriores mostraram que o valor da carga de um próton é igual ao da 

carga de um elétron, diferenciando-se apenas no sinal. Tal carga possui um valor de  

  = 1,6 x 10
-19 

C, chamada de carga elétrica elementar, ou seja, a carga correspondente a 

um elétron ou próton. Corpos neutros possuem igual quantidade de elétrons e prótons em sua 

estrutura.  

Vale ressaltar que todo valor de carga é um múltiplo inteiro da carga elementar, o 

que significa dizer que a carga elétrica é quantizada. Logo, podemos escrever a seguinte 
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equação para a cara elétrica:      , em que n é o número de elétrons e e é a carga 

elétrica elementar.  

OBSERVAÇÃO: é muito comum o uso da notação científica para representar, de uma forma 

mais prática, números muito grandes ou então muito pequenos com o auxílio da potência de 

10. Por exemplo: 

1) 1,2 x 10
6
 = 1.200.000 

2) 6,3 x 10
-4

 = 0,00063 

Perceba que quando o expoente da base 10 é positiva, desloca-se a vírgula para a direita em 

quantidade de casas igual ao expoente, completando as casas com zeros. Porém, quando o 

expoente é negativo, desloca-se a vírgula para a esquerda em quantidade de casas igual ao 

módulo do expoente.  

 É importante relembrar as seguintes propriedades de potenciação: 

           

  

  
      

 

5.3. Interação entre Cargas Elétricas 

 

 Experimentos mostram que corpos 

eletrizados com carga de mesmo sinal tendem a 

se afastar, por conta do surgimento de uma força 

repulsiva, ao passo que corpos eletrizados com 

cargas de sinais opostos tendem a se aproximar, por 

conta do surgimento de uma força atrativa. Observe   

a imagem a seguir: 

 

Vale ressaltar que as setas na imagem representam as forças para cada caso e que elas 

constituem um par ação e reação, ou seja, elas possuem mesmo valor, mesma direção e 

sentidos contrários, além de atuarem em corpos diferentes. 

 

Observação: um corpo se eletriza positivamente quando perder elétrons e negativamente 

quando os ganham. Um corpo nunca, num processo eletrização, pode perder ou ganhar 

prótons.  

 

5.4. O Conceito de Corrente Elétrica 

 

 A corrente elétrica (i) é a propriedade física que permite todos os aparelhos elétricos 

presentes no mundo funcionarem. Ela constitui-se de cargas elétricas em movimento. Quando 

elétrons percorrem um determinado objeto, a essa movimentação de cargas define-se um 

fluxo de corrente elétrica, e pode ser calculada pela seguinte relação: 
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Em que Q é quantidade de carga que passa em um intervalo de tempo  t.  

A unidade de medida, no SI, de corrente elétrica é o ampère (A), e equivale a 
   

   
 

Convenciona-se que o fluxo de elétrons tem sentido contrário ao fluxo da corrente 

elétrica. 

Não se esqueça de resolver do exercício 41 ao 50 de Física na Unidade IV! 
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Unidade III: Astronomia 

 

Capítulo 1: A Astronomia 

 

1.1. A Inspiração 

 

 O fascínio pelos mistérios do Universo faz parte da natureza humana desde os 

primórdios das civilizações. Ao mesmo tempo em que admiramos a sua extensão e beleza, 

sentimos o desafio de conhecê-lo e o desejo de descobrir a sua conexão conosco. Ao 

investigarmos o Cosmos, estamos também indagando sobre a nossa própria origem. 

 Os períodos corretos em que se deveria realizar um plantio, a luz e o calor do Sol 

durante o dia, o luar e as estrelas à noite, a necessidade de se orientar em seus percursos de 

uma localidade para outra e de estabelecer uma cronologia para os acontecimentos foram 

motivos suficientes para o homem tentar desvendar o Universo. 

 

1.2. O Conceito de Astronomia 

 

 A palavra astronomia significa lei dos corpos celestes (astro = corpo celeste, como 

estrelas, planetas, satélites etc; nomia = sufixo de origem grega que significa lei, regra etc). 

No passado, ela era utilizada, baseando-se em leis geométricas e matemáticas, para descrever 

a movimentação e o posicionamento de astros. 

 Sua origem provavelmente se deu nas civilizações mais remotas, quando os seres 

humanos olhavam para o céu noturno e estrelado e se perguntavam o que eram aqueles 

pontos brilhantes. O Sol, que naquela época não possuía essa denominação, deu deu às 

pessoas uma primeira noção de tempo, pois as alternâncias entre claro e escuro num dia 

apareciam em intervalos de tempo constantes. Tal noção era de importância fundamental para 

a sobrevivência dos seres humanos, pois permitia a eles saber o momento correto de se 

esconderem de possíveis predadores, ao notar a proximidade da noite, por exemplo. 

 Com o aprimoramento das observações e dos estudos da astronomia antiga, vieram 

benefícios essenciais para sobrevivência das pessoas, como os calendários, que passaram a 

dividir de forma padronizada o tempo; e o entendimento das estações do ano, que 

proporcionou o conhecimento necessário para o plantio e a colheita de alimentos. 

 

Capítulo 2: O Universo 

 

2.1. Como Tudo Começou: O Big Bang! 

 

Uma das teorias de origem e desenvolvimento do Universo 

bastante difundida mundialmente é a que tudo que é conhecido; 

como átomos, partículas e subpartículas atômicas, galáxias, estrelas, 

planetas etc; bem como que ainda há de se conhecer, tenha tido 

início há, aproximadamente, 13,7 bilhões de anos através de, 
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analisando simplificadamente, uma grande explosão (tradução da expressão de língua 

inglesa “big bang” para o português). Vale ressaltar que até mesmo o tempo e o espaço 

originaram-se a partir do big bang. 

Mas por que os cientistas pensariam que o Universo teria tido um início? O telescópio 

Hubble consegue captar a luz de estrelas e, a partir dela, é possível determinar a velocidade 

com que elas estão se afastando ou se aproximando da Terra, sua composição química, idade, 

temperatura, massa, entre outras grandezas.  

Os cientistas, ao analisar detalhadamente a luz 

emitida, descobriram que as galáxias estavam se afastando 

da Terra! Para melhor entendimento do princípio do big 

bang, considere o seguinte experimento: faça várias 

bolinhas de tinta próximas umas das outras com uma 

caneta sobre a borracha de uma bexiga (cuidado para não 

rasgá-la) e comece a soprar no interior dela. Perceba o que 

acontece com a distância entre as marcas de tinta. A análise 

da luz das estrelas mostra que as galáxias estão se 

afastando umas das outras, assim como as marcas feitas na 

bexiga. Isso acontece porque o Universo, como a bexiga  

inflando de nosso exemplo, está se expandindo, segundo a teoria do big bang.  

Porém, se ele está em constante expansão, 

podemos concluir que, no passado as galáxias 

estavam mais próximas. Quanto mais voltarmos no 

tempo, mais próximas elas estavam. Supôs-se então 

um momento em que toda a matéria do Universo 

estava compactada em um único e diminuto ponto, 

infinitamente comprimida e em temperaturas 

 enormes (estima-se que em seu primeiro décimo de 

segundo de existência, o Universo estava a um trilhão de graus Celsius). À medida que o 

Universo se resfriava, as primeiras partículas e consequentemente os primeiros átomos, 

hidrogênio e hélio, se formavam. Com ainda mais diminuição de temperatura formavam-se as 

primeiras estrelas e galáxias do Universo. 
 

2.2. O Ano Luz 

 

 Uma unidade de distância muito importante 

na astronomia é o ano luz, que é a distância 

percorrida pela luz num intervalo de tempo de um 

ano, valendo aproximadamente dez trilhões de 

quilômetros. Levando em consideração que a 

velocidade da luz, comumente representada pela letra 

“c”, é de 300.000 km/s (ou 300.000.000 m/s), são 

estabelecidas outras medidas, como o minuto luz, ou 

a hora luz. Por exemplo, a luz solar leva cerca de 8,5  
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minutos para vir do Sol até a Terra, ou seja, o Sol está a 8,5 minutos luz da Terra, o que 

equivale a em média 150 milhões de km. 

Uma consequência interessante do parágrafo acima é a de que sempre que olhamos 

para um céu noturno estrelado, estamos olhando para o passado. A luz que partiu da 

superfície de uma determinada estrela em observação percorre milhões e milhões de 

quilômetros até chegar ao nosso planeta, mas o que vemos não é o corpo celeste em si, e sim 

apenas a luz que ela emitiu em determinado momento de sua existência. Quando olhamos 

para uma estrela, ou uma galáxia, ela não está mais naquele ponto do espaço; ela pode ter se 

movido para mais perto ou mais longe da Terra, ou pode até mesmo ter deixado de existir. 

 

2.3. As Galáxias 

 

 Começando o estudo dos constituintes do Universo, temos as galáxias, que são 

enormes conjuntos de estrelas, gases, poeira cósmica, planetas e outros corpos celestes 

interligadas pela ação da força gravitacional. 

 Até antes da evolução dos telescópios, que são objetos utilizados na observação de 

objetos a grandes distâncias, em meados do século XX, a discussão sobre o que eram as 

galáxias era puramente filosófica. No século XVIII, o famoso filósofo alemão Immanuel 

Kant (1724 - 1804) definiu as galáxias como sendo universos ilha, por conta da possibilidade 

de se observar algumas galáxias a olho nu, as quais apresentam no céu um aspecto leitoso. 

 

 2.3.1. Classificação das Galáxias 

  

A classificação das galáxias foi criada por Edwin Powell Hubble (1889 - 1953) no 

início do século XX, e leva em consideração o seu formato. São basicamente três: 

➔ Espirais (S): apresentam uma estrutura espiral característica. Possuem um 

núcleo, um disco, um halo e braços espirais. Por exemplo: Via Láctea, 

Andrômeda (M31) 

   

 

  

   

 

 

 

 

 

Existem ainda galáxias que apresentam uma 

estrutura em forma de barra atravessando o núcleo, são 

as chamadas espirais barradas (SB). Por exemplo, a 

constelação da figura ao lado:  
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➔ Elípticas (E): apresentam forma 

esférica ou elipsoidal (semelhante a 

uma esfera achatada). Possuem pouca 

quantidade de gás, de poeira cósmica e 

de estrelas jovens. Por exemplo: 

 

 

 

 

 

➔ Irregulares (I): são classificadas como 

sendo privadas de qualquer simetria 

circular ou rotacional, possuindo uma 

estrutura caótica (desordenada) ou 

irregular, como o próprio nome sugere. 

Por exemplo: 

 

 

2.4. As Estrelas 

  

 Alguns fatores principais são responsáveis pelo nascimento das estrelas, são eles 

enormes massas de gases e poeira cósmica presentes no espaço, que formam as nebulosas. 

Em algumas estruturas, as massas gasosas passam a ocupar um volume cada vez menor, 

concentrando-se e, ao diminuir seu volume, os gases chegam ao ponto de atrair para si a 

matéria ao redor. Nesse processo, a massa das camadas externas fica tão grande que a pressão 

e temperatura atingem altíssimos valores. Em um determinado momento, passam a ocorrer 

reações químicas que transformam átomos de hidrogênio em átomos de hélio, energia e 

outras partículas atômicas, nascendo, portanto, uma estrela. 

 O tempo de vida das estrelas é bastante longo se comparado com as nossas escalas 

mais habituais. O nosso Sol, por exemplo, está em atividade há cerca de cinco bilhões de 

anos e estima-se que ele continuará brilhando por mais cinco bilhões de anos. A vida das 

estrelas aproxima-se do fim quando as reações de transformação de átomos estão perto de se 

esgotar; nesse momento, algumas as estrelas aumentam bastante o seu volume para em 

seguida diminuí-lo rapidamente, deixando uma parte da matéria que a constituía nos seus 

arredores no espaço. O Sol do nosso Sistema Solar provavelmente terá um fim parecido e, ao 

aumentar de volume, engolirá alguns planetas no processo, possivelmente também a Terra. 

Porém, não se preocupe, caso isso ocorra, será apenas daqui a aproximadamente cinco 

bilhões de anos. 
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2.4.1. A Luz e a Coloração das Estrelas 

   

Parte da grande quantidade de energia produzia pelas reações químicas 

ocorridas das estrelas é convertida em luz, fazendo com que as estrelas possuam luz 

própria se sejam classificadas como astros luminosos, diferentemente dos planetas ou 

satélites que, por não possuir luz própria, são denominados astros iluminados.  

Já a cor das estrelas depende da 

energia que é convertida em calor e tem 

relação direta com a sua temperatura. As 

estrelas com superfície mais quente 

apresentam cores variando entre o 

branco e o azul, ao passo que as menos 

quentes têm cores em tons 

avermelhados. Para visualizar com 

nitidez a cor de uma estrela, necessita-se de um 

telescópio, pois a quantidade de luz que nos chega a olho é muito pequena, 

impossibilitando a determinação da cor. Nas estrelas menos quentes, a temperatura da 

superfície chega a cerca de 3.500 ºC, enquanto que nas mais quentes a temperatura 

supera 33.000 ºC. O Sol tem a cor amarelada e, comparado com as outras estrelas, 

possui uma temperatura média. 

 

2.4.2. A classificação das Estrelas 

   

 As estrelas podem ser classificadas quanto: 

 

➔ À cor e à temperatura: 

   
  Fig. 11 Tabela ilustrativa da classificação das estrelas quanto à cor e à temperatura 

http://www.geocities.ws/CapeCanaveral/Hall/1018/Astrofisica.html 
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➔ Ao tamanho: 

Classe Nome Exemplo 

Ia Supergigantes 

Superluminosas 

Rígel 

Ib Supergigantes Betelgeuse 

II Gigantes Luminosas Antares 

III Gigantes Aldebarã 

IV Subgigantes Alpha Crucis 

V Anãs Sirius 

 

Vale ressaltar que todos os elementos químicos presentes nos seres vivos são sintetizados nas 

estrelas, como o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, entre outros. Os seres humanos, bem 

como outros animais e vegetais, mantém uma conexão atômica com o restante do Universo.  

 

2.5. As Constelações 

 

 As constelações são representações de figuras imaginadas no céu usando o 

alinhamento de estrelas, de regiões claras e escuras da nossa galáxia, por exemplo. 

 Algumas constelações importantes são: 

 

1) Constelação do Cruzeiro do Sul: 

 

A estrela alfa dessa constelação, ou seja, a mais 

brilhante, é a Estrela de Magalhães 

 

 

 
 

 

Fig. 13 Constelação do Cruzeiro do Sul 

 

 

2) Constelação doe Cão Maior: 

 

A estrela alfa dessa constelação é a Sirius, e encontra-se 

destacada na figura ao lado. 

 

 
 

 

Fig. 13 Constelação de Cão Maior  
ABC da Astronomia 
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3) Constelação do Triângulo Austral: 

 

A estrela alfa dessa constelação é a Atria, como mostrada 

na figura ao lado. 

 

 

 

 
Fig. 14 Constelação do Triângulo Austral 
http://fluks.dvrlists.com/triangulum-australe 

 

 

 

 

4) Constelação de Escorpião: 

 

A estrela alfa dessa constelação é a Antares, e encontra-

se marcada na figura ao lado. 

 

 

 
 

 

 

Fig. 15 Constelação de Escorpião 
ABC da Astronomia 

 

 

5) Constelação de Órion: 

 

A estrela alfa dessa constelação, marcada com um “X” na figura, é a 

Betelgeuse. 

 

 

 

 

 
Fig. 16 Constelação de Órion 
http://www.observatorio.ufmg.br/dicas05.htm 

 

 

 

6) Constelação de Sagitário 

 

A estrela alfa dessa constelação, marcada na figura, é a Rukbat. 

 

 

 
Fig. 17 Constelação de Sagitário 
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Vale ressaltar que as posições das estrelas são com as mostradas nas constelações acima 

apenas se observadas da perspectiva da Terra. Se viajássemos ao espaço, à medida que 

fossemos nos aproximando de uma das estrelas constituintes da constelação do Cruzeiro do 

Sul, por exemplo, veríamos que as demais estrelas ocupam posições diferentes das posições 

vistas em nosso planeta. 

 

Capítulo 3: Mais Próximo de onde Vivemos 

 

3.1. O Sistema Solar 

 

 O nosso Sistema Solar é um conjunto corpos celestes que orbitam em torno de uma 

estrela em comum, o Sol, sob o seu domínio gravitacional. Cada corpo celeste se mantém em 

sua respectiva órbita por conta da intensa força gravitacional exercida pelo astro, que possui 

massa muito maior que a de qualquer outro planeta. 

 Observe a figura ao lado. Nela, estão 

presentes, fora de escala, os principais componentes 

do Sistema Solar além do Sol, os oito planetas. Da 

esquerda para direita são: Mercúrio, Vênus, Terra, 

Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 

 É importante salientar que os planetas não 

orbitam em torno do Sol em trajetórias circulares, e 

sim em  

órbitas elípticas (formato semelhante ao de uma 

circunferência achatada) com o Sol  

ocupando um dos focos da elipse. Observe a imagem a seguir: 

 
Fig. 19 Órbitas elípticas dos planetas em torno do Sol 

http://geoblogado.blogspot.com.br/2014/06/o-sistema-solar.html 

 

 O Sol e o Sistema Solar originaram-se há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, a partir 

de uma nuvem de gás e poeira cósmica que rotacionava em torno de si mesma. Devido à 

pressão gerada pela sua própria massa, essa nuvem entrou em colapso se achatou, formando-

se, no centro, o Sol. Iniciou-se um processo de aglomeração de materiais sólidos, que, ao 

sofrerem colisões entre si, produziram corpos celestes cada vez maiores, os planetas.  
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A composição dos planetas possuía relação direta com a distância entre eles e o Sol. 

Longe da estrela, onde a temperatura é mais baixa, os planetas possuem muito mais matéria 

na fase gasosa do que na fase solida líquida, como é o caso de Júpiter, Saturno, Urano e 

Netuno. Os planetas mais próximos do Sol, por outro lado, grandes quantidades de rochas, 

metais e líquidos, como é o caso de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. 

 

3.2. O Sol 

 

 Já falado anteriormente, o Sol é a estrela do nosso sistema 

planetário. Vale ressaltar que ele concentra aproximadamente 99,8 % 

de toda a massa do Sistema Solar. A temperatura na sua superfície é 

de aproximadamente 5.500 ºC, ao passo que em seu núcleo a 

temperatura alcança incríveis  

15.000.000 ºC. 

 A energia irradiada pelo Sol é de uma magnitude tal que, se a 

Terra não possuísse atmosfera, a vida seria inexistente, pois a 

temperatura na superfície terrestre seria altíssima. A produção de energia das estrelas é 

consequência das reações que ocorrem em seu núcleo, onde acontece a transformação de 

átomos em outros, chamadas de reações termonucleares.  

 Observações científicas mostram que o Sol é uma estrela de luminosidade e tamanho 

médios e, por conta desse motivo, a vida na terra se fez possível, pois a quantidade de energia 

produzida pelo Sol na forma de luz e calor são a medida certa para a existência de vida na 

Terra. 

 

 3.2.1. A Composição Solar 

   

O Sol é uma enorme esfera de gás incandescente composta principalmente por 

átomos de hidrogênio e hélio, tendo um diâmetro de 1,4 milhões de quilômetros. O 

volume do Sol é tal que em seu interior caberiam mais de um milhão de planetas 

Terra. 

Em termos numéricos, o Sol é constituído por 74 % de hidrogênio, 25 % de 

hélio e 1 % de outros elementos. Por conta da elevada temperatura, esses elementos 

encontram-se num estado da matéria denominado plasma. 

 

Capítulo 4: A Terra 

 

4.1. Considerações Iniciais 

 

 A União Astronômica Internacional estabeleceu, em 2006, que para um corpo celeste 

ser considerado um planeta em nosso Sistema Solar, ele deve obedecer três condições: estar 

em órbita do Sol, ter massa suficientemente grande para assumir um formato 

aproximado de uma esfera e ter limpado seus arredores de modo a não deixar nenhum 

outro corpo significativo muito próximo de si.  
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 A somatória desses três critérios acima afastou Plutão da 

antiga condição de planeta, passando a assumir inicialmente a 

classificação de planeta anão. Em seguida, ele foi o pioneiro de um 

novo grupo denominado plutóides. 

  Vale ressaltar que os planetas são corpos celestes iluminados, 

ou seja, não possuem luz própria, dependo da luz do Sol para obter 

iluminação.  

 

4.2. Origem da Terra 

  

 A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol, o mais 

denso e o quinto maior dentre os oito planetas do Sistema Solar, sendo 

também o único corpo celeste onde é conhecida a existência de vida. 

Estima-se que nosso planeta tenha se formado há 4,56 bilhões de anos 

e que as primeiras formas de vida tenham surgido um bilhão de anos 

após sua formação. 

 Como já foi falado no tópico 3.1, os planetas foram formados a 

partir da aglomeração contínua de materiais sólidos e gases. No momento 

da formação, esses corpos celestes apresentavam temperatura bastante elevada que, com o 

passar dos anos, foi diminuindo. A Terra resfriou-se ao ponto de proporcionar existência de 

vida em sua superfície. 

 

4.3. Estrutura da Terra 

 

 4.3.1. Externamente 

 

Inicialmente, podemos dividir a 

Terra em três linhas imaginárias, como na 

figura ao lado. As linhas das extremidades 

são denominadas Trópico de Câncer e 

Trópico de Capricórnio, localizados 

respectivamente ao norte e ao sul da Linha 

do Equador (linha central). Do Trópico de 

Câncer para cima, localiza-se o Norte 

Geográfico da Terra, assim como do Trópico 

de Capricórnio para baixo localiza-se o Sul Geográfico. 

O formato da Terra é aproximadamente esférico, pois em ambos os polos o 

planeta apresenta-se achatado, recendo a denominação de geoide.  

O eixo de rotação da Terra (reta imaginária que atravessa o planeta 

internamente, passando pelos seus dois polos) é inclinado de 23,5 º em relação ao Sol. 

Vale ressaltar que todos os outros planetas do sistema solar e Plutão também 

apresentam eixo de rotação inclinado, como é possível observar na figura abaixo. 
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Fig. 24 Inclinação dos eixos de rotação dos planetas de Plutão 
http://www.sobiologia.com.br/figuras/Universo/planetas1.jpg 

 

 4.3.2. Internamente 

   

Internamente, Terra é 

dividida em camadas definidas 

pelas suas propriedades químicas 

e físicas. A camada mais exterior 

da Terra é denominada crosta, 

sólida, quimicamente distinta, 

composta principalmente por 

basalto e granito. Abaixo dela 

encontra-se o manto. Sob o 

manto está o núcleo externo, composto 

basicamente por ferro no estado líquido, pois a 

temperatura da Terra vai sempre aumentando à medida que se aproxima do seu 

núcleo, onde ela é bastante elevada. Sob do núcleo externo está o núcleo interno, 

composto por ferro, e é a camada mais interna do nosso planeta, encontrando-se no 

estado sólido porque, apesar da alta temperatura, a pressão no centro da Terra também 

é bastante elevada, fazendo com que o material líquido se solidifique. 

 

4.4. Movimento de Rotação 

 

 Rotação é o movimento que um corpo celeste 

executa quando ele realiza uma volta completa em torno 

de seu eixo de rotação. Esse movimento é responsável 

pela alternância entre dia e noite para todos os planetas 

do Sistema Solar, uma vez que o formato 

aproximadamente esférico desses astros faz com que 

uma porção receba a luz solar, enquanto a outra não. 

 Uma rotação completa da Terra dura 24 

horas, ou seja, o dia terrestre dura 24 horas, 

sendo o sentido de rotação é de oeste para leste, 

denominado sentido direto. Alguns planetas, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crosta_terrestre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manto
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_externo
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_externo
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_externo
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_externo
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como Vênus e Urano e o plutoide Plutão, apresentam rotação de leste para oeste, 

denominado sentido retrógrado. 

 Vale ressaltar que cada planeta tem sua própria duração do dia, o que depende da sua 

distância em relação ao Sol. 

 

4.5. Movimento de Translação 

 

 Translação, ou revolução, é quando 

um planeta executa uma volta completa em 

torno do Sol, definindo a unidade de tempo 

muito utilizada chamada ano. Um ano na 

Terra, ou seja, uma rotação completa realizada 

pela Terra em torno do Sol dura 

aproximadamente 365,25 dias e, por esse 

motivo, a cada quatro anos, temos um ano com 

366 dias, diferentemente dos usuais 365 dias, 

denominado ano bissexto, sendo o dia 

adicional 29 de fevereiro.  

 Os dois movimentos em conjunto são 

responsáveis pelo que chamamos de estações 

do ano: verão, outono, inverno e primavera. Por conta da translação e da inclinação do 

eixo da Terra, cada hemisfério fica, alternadamente, mais exposto aos raios solares durante 

um período do ano. 

 O Hemisfério Sul, localizado ao sul da linha do Equador, nos meses de dezembro a 

março, fica mais exposto ao Sol; isso ocorre quando uma maior quantidade dos raios solares 

incide perpendicularmente sobre alguns pontos do Hemisfério Sul. Durante esse período, é 

verão nesse hemisfério.  

Após seis meses, nos meses de junho a setembro, a Terra já percorreu metade da sua 

órbita. Agora, o Hemisfério Norte, localizado ao norte da linha do Equador, fica mais exposto 

ao Sol e, assim, uma maior quantidade de raios solares incide perpendicularmente sobre 

alguns pontos desse hemisfério. Portanto, é verão no Hemisfério Norte. 

 Em duas épocas do ano há posições da Terra em que os dois hemisférios são 

iluminados igualmente, de março a junho e de setembro a dezembro. Nesses dois períodos 

ocorrem, de forma alternada nos dois hemisférios, as estações primavera e outono. 

 Nas áreas próximas à linha do Equador, em ambos os hemisférios, ocorre 

constantemente a incidência dos raios solares, o que mantém a alta temperatura dessas 

regiões durante todo o ano, havendo apenas as estações de chuvas e de seca.  

Devido ao formato da Terra e da inclinação do seu eixo de rotação em relação ao seu 

plano de órbita, os polos recebem raios de Sol bastante inclinados. Durante uma grande parte 

do ano, os raios solares não iluminam os polos; esse é o motivo para essas regiões serem tão 

frias. Para os habitantes dessas áreas, existem apenas duas estações:  uma chamada inverno, 

em que os raios solares não atingem o polo; e outra chamada verão, quando não acontece o 

pôr-do-sol durante meses. 
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Capítulo 5: Outros Astros Importantes 

 

5.1. A Lua 

 

 A nossa Lua é o satélite natural da Terra, sendo também o 

astro mais próximo ao nosso planeta, localizando-se a 

aproximadamente 384.400 km de distância. Vale ressaltar que satélite 

natural é um astro que não possui luz própria e encontra-se orbitando ao 

redor de um planeta por conta da atração gravitacional exercida por 

este. Algumas das características mais marcantes desse satélite são a 

ausência de atmosfera, as crateras na sua superfície, que resultam das 

colisões entre a Lua e outros corpos. 

 Outros planetas do Sistema Solar também podem possuir luas, que nada mais são do 

que satélites naturais em suas órbitas. Por exemplo, Júpiter possui 63 luas, por ser bastante 

massivo e exercer grande atração gravitacional em corpos nos seus arredores. 

 Os principais movimentos da Lua são os de translação ao redor da Terra e de 

rotação sobre seu próprio eixo. Eles possuem aproximadamente o mesmo tempo de duração 

de 27 dias e 8 horas. Por esse motivo, a Lua mantém sempre o mesmo lado voltado para a 

Terra, correspondendo a cerca de 60 % do território lunar. 

  

 5.1.1. Fases da Lua 

 

São aspectos visuais que se podem 

visualizar do nosso satélite que dependem 

da sua própria posição no espaço, da do 

Sol e da posição da Terra. 

Os diferentes aspectos visuais, 

denominadas fases da Lua, são: Lua 

Nova, Quarto Crescente, Lua Cheia e 

Quarto Minguante. A fase de Lua Nova 

é quando a sua face iluminada está do lado 

oposto à Terra. Apenas o lado não 

iluminado está voltado para a Terra, 

não sendo possível de visualizar o 

satélite num céu escuro nessa fase.  

À medida que a Lua se move ao redor da Terra, uma parte iluminada começa a 

se mostrar visível. Após cerca de sete dias, ela está na sua fase de Quarto Crescente, 

em que aproximadamente metade da metade (por isso um quarto) da Lua aparece 

iluminado.  

A Lua continua movimentando-se em sua órbita e a cada dia aumenta a sua 

região iluminada vista da Terra. Quando a Lua está em posição oposta à posição do 

Sol em relação à Terra, após outros sete dias, a face da Lua voltada para a Terra 

apresenta-se completamente iluminada, caracterizando a fase de Lua Cheia. 
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Com o passar dos dias, podemos observar que a parte iluminada da Lua 

começa a diminuir até que só a metade da sua face é vista. Após aproximadamente 

mais sete dias, a Lua chega à sua fase de Quarto Minguante, até que ela volte 

novamente a sua fase de Lua Nova, completando o ciclo. As quatro fases da Lua 

acontecem em ciclos contínuos, num período de cerca de 29 dias e 12 horas. 

 

5.1.2. Eclipses 

  

Os eclipses são bloqueios de parte da luz solar que ilumina a Terra ou a Lua.  

Eles ocorrem devido às posições relativas entre o Sol, a Terra e a Lua. 

Os eclipses podem ser de dois tipos: 

➔ Eclipse Solar: 

ocorre quando a 

Lua fica entre o Sol 

e a Terra, o que 

acontece na fase de 

Lua Nova e os três  

ficam bem 

alinhados. Nesse 

eclipse, a Lua, 

bloqueia os  

raios solares que 

iluminam parte da Terra. O  

eclipse solar pode ser 

parcial para algumas regiões.  

Esse fenômeno ocorre pelo menos duas vezes ao ano; no entanto ocorre 

raramente num mesmo local da Terra. 

 

➔ Eclipse Lunar: 

ocorre na ocasião 

em que a Terra fica 

entre o Sol e a Lua, 

que passa pela 

região da sombra da 

Terra, o que 

acontece na fase de 

Lua Cheia. Nesse 

eclipse, a Terra bloqueia os  

raios solares  

que iluminam a Lua.  

A sombra da Terra se projeta na Lua, cobrindo-a parcial (eclipse parcial) ou 

totalmente (eclipse total). 
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 5.1.3. O Fenômeno das Marés 

   

A Lua é a principal causa dos fenômenos das 

marés, pois a atração que ela exerce sobre a Terra é 

evidenciada sobretudo nas camadas líquidas do nosso 

planeta, onde estão os oceanos e mares. A subida das águas 

causada pela atração lunar e solar (essa em menores 

proporções) é a maré alta, ou a preamar, ao passo que a 

descida é a maré baixa, ou a baixa-mar.  

As marés ocorrem por conta de a força 

gravitacional ser maior no lado da Terra mais próximo 

da Lua do que no lado oposto, mais afastado. 

 

5.2. Asteroides 

 

 Os asteroides são corpos rochosos e 

metálicos, medindo apenas algumas centenas de 

quilômetros, e descrevem órbita definida ao 

redor do Sol. Alguns asteroides podem até 

possuir luas. 

 Os asteroides estão concentrados entre 

as órbitas de Marte e Júpiter, numa região 

chamada Cinturão de Asteroides.  

 

5.3. Meteoros 

 

 Meteoro é qualquer fenômeno de caráter luminoso ou até mesmo acústico que ocorre 

em nossa atmosfera. Ao contrário que se possa parecer, eles não objetos específicos, e sim 

acontecimentos.  

 Corpos celestes de tamanhos variados, 

de micro fragmentos a rochas com alguns 

metros de diâmetro, prestes a adentrar nossa 

atmosfera são denominados meteoroides e, ao 

adentrá-la, passam a viajar em altas velocidades, 

fazendo com que o forte atrito entre os gases 

constituintes da atmosfera e os átomos do corpo 

em questão produzam uma incandescência, que 

é a luminosidade característica dos meteoros.  

 Muitas vezes os meteoroides não chegam à 

superfície terrestre, pois o forte atrito com a atmosfera acaba desintegrando-os. Porém, caso 

eles sejam grandes o suficiente, consigam “sobreviver” à atmosfera e chegar à superfície da 

Terra, eles são chamados de meteoritos. 

 As chuvas de meteoros são o resultado da passagem do nosso planeta por áreas que 

contém fragmentos de cometas. 
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5.4. Cometas 

 

 Os cometas são corpos celestes que possuem tamanho variando de algumas centenas 

de metros até dezenas de quilômetros. São formados por uma espécie de “gelo sujo”, ou seja, 

a mistura entre grãos de materiais sólidos, gás carbônico e água solidificados por conta da 

baixa temperatura, compondo o núcleo do cometa. 

 À medida que um cometa se 

aproxima do Sol, a radiação solar faz com 

que os gases dentro do cometa sejam 

ejetados do núcleo, carregando poeira junto 

com ela. Os fluxos de poeira e gás liberados 

formam uma grande atmosfera em torno do 

cometa, chamada de coma, e a força 

exercida na coma pela pressão da radiação 

solar, bem como o vento solar, fazem com 

que se forme a cauda, que sempre aponta 

para longe do Sol. 

  
      Fig. 35 Representação esquemática de um cometa 

      http://pt.slideshare.net/RitaGalrito/asterides-cometas-e-meteorides 

 

Capítulo 6: Noções de Astronáutica 

 

 Astronáutica é o ramo da ciência que estuda máquinas projetadas para operarem fora 

da atmosfera terrestre, sejam elas tripuladas ou não-tripuladas. Em outras palavras, é a ciência 

e a tecnologia do voo espacial. 

 

6.1. Um Brasileiro no Espaço: A Missão Centenário 

 

 A Missão Centenário nasceu de um acordo entre a Agência 

Espacial Brasileira (AEB) e a Agência Espacial da Federação 

Russa (Roscosmos) em 18 de outubro de 2005. O principal 

objetivo deste tratado seria enviar o primeiro brasileiro ao espaço, 

o Tenente Coronel Aviador Marcos Pontes. 

 O nome da missão é uma referência à comemoração do 

centenário do primeiro voo tripulado de uma aeronave, o 14 Bis de 

Santos Dumont, na Paris de 23 de outubro de 1906. 

O veículo utilizado para o lançamento da missão 

foi a nave Soyuz TMA-8, da Roscosmos, e o seu 

lançamento aconteceu em 30 de março de 2006 

(23h30min horário de Brasília) no Centro de Lançamento de Baikonur (Cazaquistão), tendo 

como destino a Estação Espacial Internacional (ISS). 
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Em 30 de março de 2006 (23h30min do horário de Brasília e 8h30min do dia 1 de 

abril no horário do Cazaquistão), foi lançada a nave Soyuz TMA-8 com o tenente-coronel 

Marcos Pontes. Além do astronauta brasileiro, faziam parte da tripulação o russo Pavel 

Vinogradov e o americano Jeffrey Williams, sendo estes dois membros da Expedition 13. A 

nave acoplou-se à Estação Espacial Internacional (ISS) na madrugada de sábado, dia 1 de 

abril. 

A Nave Soyuz TMA-7 trouxe na noite de 8 de abril 

de 2006 no horário de Brasília, o Ten. Cel. Marcos Pontes e 

mais outros dois astronautas da Expedition 12 (o russo 

Valery Tokarev e o americano William McArthur) que já 

estavam na ISS. O ponto de aterrissagem foi Cazaquistão. 

Para o resgate foram utilizados nove helicópteros 

russos MI-8, e a área do pouso foi no entorno da cidade 

Arclalic, num raio de 60 a 80 km de distância desta. Após o 

retorno, os três astronautas passaram por um período 

de readaptação à gravidade.  

Como celebração desta missão ter sido a 

primeira a levar um astronauta brasileiro ao espaço, assim como ser uma homenagem ao 

centenário do primeiro voo de uma aeronave mais pesada que o ar de Santos Dumont, foram 

lançados selos e uma medalha. 

 

(http://principiosdaastronomia.blogspot.com.br/2010/08/astronautica-missao-centenario.html) 

 

6.2. Foguetes e Satélites Artificiais: O que são e para que servem? 

 

 Os foguetes e satélites tiveram inevitável 

importância no desenvolvimento da astronomia 

moderna (assim como em outras ciências), e sem 

dúvida continuarão a ter por um longo tempo. Eles 

continuarão dominando o lançamento de objetos ao 

espaço por um tempo inimaginável, pois as novas 

tecnologias de propulsão em desenvolvimento se 

aplicam melhor a naves espaciais: objetos colocados no 

espaço pelos foguetes, para de lá seguirem seu caminho pelo espaço e  

em conjunto com os satélites, eles são poderosos instrumentos de observação espacial e 

terrestre, além de terem muitas outras aplicações, por sua localização privilegiada. Esses 

objetos estão entre as invenções mais espetaculares do século XX.  

Os foguetes servem para enviar objetos ao espaço, sejam eles sondas, satélites, naves 

espaciais e até mesmo o ser humano. Os satélites artificiais são utilizados para observar a 

Terra ou o espaço ou para realizar experiências em micro-gravidade. Os satélites de 
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observação da Terra permitem estudar as mudanças climáticas, para estudar os recursos 

naturais, para observar fenômenos naturais, para o mapeamento de cidades e até para a 

espionagem (alguns foto-satélites tem o poder de aproximação de 1 m de dimensão, mas 

existem especulações de satélites secretos com 

maior poder de aproximação). Na Astronomia, 

os satélites são enviados para captar fotografias 

e estudar o Universo, os planetas e outros astros 

de uma maneira mais próxima. 

 

(http://principiosdaastronomia.blogspot.com.br/

2010/08/foguetes-e-satelites-o-que-sao-pra-

que.html) 

 

 

 

 

6.3. Os Satélites Artificiais Brasileiros 

 

 Eles monitoram o desmatamento, as áreas agrícolas e o desenvolvimento urbano. 

Confira os principais satélites lançados pelo Programa Espacial Brasileiro ao longo de 20 

anos.  

 

1) SCD-1 

O Satélite de Coleta de Dados 1 foi o primeiro satélite 

brasileiro a operar em órbita. Ele foi lançado do Centro Espacial 

Kennedy, na Flórida, com o foguete Pegasus, em 9 de fevereiro 

de 1993. Seu projeto, construção e operação foram realizados 

pelo Inpe. Apesar de ainda estar em funcionamento, ele foi 

projetado para durar um ano e coletar dados 

ambientais.  

 

 

2) SCD-2 

Cinco anos depois, em 22 de outubro de 1998, foi lançado o 

Satélite de Coleta de Dados 2, também do Cabo Canaveral, na Flórida. 

Assim como o antecessor, ele teve a função de coletar dados 

ambientais. Com isso foi possível conhecer o nível e a 

quantidade de água em rios e represas, o volume 

pluviométrico, a pressão atmosférica, a intensidade da 

radiação solar, a temperatura do ar, entre outros. 
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3) CBERS-1 

O CBERS-1 foi lançado em 14 de outubro de 

1999, de Taiyuan, na China. Em 1988, o Brasil assinou 

um acordo de cooperação para o desenvolvimento de 

satélites com os chineses. Assim, o Inpe e a Academia 

de Tecnologia Espacial da China (Cast, na sigla em 

inglês) desenvolveram o programa CBERS (Satélite 

Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres, da 

sigla em inglês). Esses satélites também 

tiveram a missão de coletar dados e foram 

fundamentais para monitorar o desmatamento, 

as áreas agrícolas e o desenvolvimento urbano. O Programa CBERS popularizou o 

sensoriamento remoto no país.  

 

4) CBERS-2 

Este satélite foi lançado em 21 de outubro de 2003, também pelo Centro de Taiyuan, 

na China. Ele entrou em operação para substituir o modelo anterior. O CBERS-2 deu 

continuidade ao programa de coleta de dados ambientais e fez do Brasil o maior distribuidor 

de imagens orbitais no mundo. Produziu aproximadamente 175 mil imagens em pouco mais 

de cinco anos de operação. 

 

5) CBERS-2B 

A versão 2B desses satélites foi montada com peças remanescentes do projeto 

CBERS-2. Foi lançada em 19 de setembro de 2007 e operou concomitantemente à versão 

anterior. Além de China e do Brasil, o CBERS-2 captou milhares de imagens de outros países 

da América do Sul e África. O satélite operou até 2010 e, agora, a parceria China-Brasil 

pretende iniciar a segunda fase: CBERS -3 e CBERS-4. 

 

6) CBERS 3 e 4 

 Os satélites CBERS-3 e 4 representam uma evolução em relação aos satélites 

CBERS-1, 2 e 2B. Para os CBERS-3 e 4, são utilizadas no módulo carga útil quatro câmeras 

(Câmera Pancromática e Multiespectral - PAN, Câmera Multiespectral Regular - MUX, 

Imageador Multiespectral e Termal - IRS, e Câmera de Campo Largo - WFI) com 

desempenhos geométricos e radiométricos melhorados. 

 

(https://noticias.terra.com.br/ciencia/top-5-principais-satelites-

brasileiros,ecc621bd679dc310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html) 

(http://www.cbers.inpe.br/sobre_satelite/descricao_cbers3e4.php) 

 Não se esqueça de resolver todos os exercícios de Astronomia na Unidade IV! 
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Unidade IV: Biologia  

 
Um método de estudar o mundo muito comum na ciência é descrever as teorias 

da forma mais simples possível. Isto é:  todo campo de estudo científico busca 

escrever suas teorias na linguagem de um campo científico mais simples. Por 

exemplo, os químicos tentam escrever suas teorias em função dos conceitos da 

física. O nosso estudo nessa pequena introdução a algumas áreas da biologia, 

portanto, tentará resumir alguns conceitos da biologia do ensino fundamental nos 

termos da química ou nos termos biológicos mais simples possíveis.   

   Serão abordados os seguintes tópicos:  

1. Ciclos biogeoquímicos (ciclo dos elementos)  

2. Ecologia   

Seguindo a proposta introdutória de estudar a biologia usando a química, 

devemos nos perguntar o que é comum a todas as formas de vida que conhecemos 

que pode ser descrito pela química. Uma resposta possível é a Energia e a 

Matéria. Todo ser vivo tem massa e ocupa um lugar no espaço, portanto todo ser 

vivo é feito de matéria. Além disso, todo ser vivo é movido por energia. No planeta 

Terra, existe uma diferença muito grande entre energia e matéria. A matéria, na 

Terra, é cíclica, isto é: a matéria não é dissipada ou gasta, mas sim reutilizada ciclo 

após ciclo. Na média, não há troca de matéria entre o planeta e o resto do universo. 

Por isso, uma molécula de água que existia faz muito tempo atrás, digamos na 

época dos dinossauros, muito provavelmente ainda está como uma molécula de 

água na Terra. Logo, existe uma grande possibilidade que uma molécula de água 

que você bebeu hoje foi bebida (muito tempo atrás) por um dinossauro e/ou por 

uma preguiça gigante. A energia, por outro lado, não é cíclica. Nosso planeta troca 

constantemente energia com o resto do universo. A energia entra, principalmente, 

por meio da radiação luminosa do Sol. A energia sai devido à dissipação de calor 

da Terra para o resto do universo. O motivo dessa dissipação de energia por calor 

será estudado pelo aluno no seu ensino médio pelo nome de entropia, esse conceito 

específico, por hora, não é prioridade para o aluno.  

Como a matéria é cíclica, é possível fazer um estudo bem detalhado desses 

ciclos. Seguindo nossa proposta original, estudaremos, então, os ciclos dos 

elementos mais relevantes para a vida  da Terra. Esse estudo chama-se estudo dos:   
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 Capítulo 1. Ciclos Biogeoquímicos  

Carbono:  

 

O  carbono  forma  as moléculas orgânicas através dos 

seres produtores (autotróficos) por meio da fotossíntese, na qual o 

gás carbônico é absorvido, fixado e transformado em matéria 

orgânica (geralmente glicose). O carbono volta ao ambiente 

através do gás carbônico por meio da respiração. OBS: Todo o ser 

vivo aeróbico respira, inclusive as plantas!!!  

  

Oxigênio:  

O gás oxigênio é produzido durante a construção de 

moléculas orgânicas pela fotossíntese e é consumido quando essas 

moléculas orgânicas, junto às moléculas O2, são usadas na 

respiração para gerar energia.  

  

 Água:  

A energia solar possui um papel importante no ciclo da água, 

pois ela permite que a água em estado líquido sofra evaporação. O 

vapor de água, nas camadas mais altas e frias, condensa-se e forma 

nuvens que, posteriormente, precipitam-se na forma de chuva, e a 

água dessa chuva retorna ao solo formando rios, lagos, oceanos ou 

ainda se infiltrando no solo e formando os lençóis freáticos.  

 

Nitrogênio:  

 
O ciclo do nitrogênio é um dos ciclos mais importantes nos ecossistemas terrestres. O 

nitrogênio é usado pelos seres vivos para a produção de moléculas complexas necessárias 

ao seu desenvolvimento tais como aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos. O principal 

repositório de nitrogênio é a atmosfera (78% desta é composta por nitrogênio) onde se 

encontra sob a forma de gás (N2). Outros repositórios consistem em matéria orgânica, nos 

solos e oceanos. Apesar de extremamente abundante na atmosfera o nitrogênio é 

frequentemente o nutriente limitante do crescimento das plantas. Isto acontece porque as 

plantas apenas conseguem usar o nitrogênio sob três formas sólidas: íon de amônio (NH4
+
), 

íon de nitrito (NO2
-
) e íon de nitrato (NO3

-
), cuja existência não é tão abundante. Estes 

compostos são obtidos através de vários processos tais como a fixação e nitrificação. A 

maioria das plantas obtém o nitrogênio necessário ao seu crescimento através do nitrato, 

uma vez que o íon de amônio lhes é tóxico em grandes concentrações. Os animais recebem 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nitrog%C3%AAnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nitrog%C3%AAnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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o nitrogênio que necessitam através das plantas e de outra matéria orgânica, tal como outros 

animais (vivos ou mortos)." Wikipédia.  

  
 

Capítulo 2. Ecologia 

Já aprendemos no capítulo anterior como os elementos químicos que são 

relacionados com a vida circulam no nosso planeta. Agora é hora de aprender mais 

precisamente como os seres vivos se relacionam com esses ciclos e entre eles. Dois 

conceitos importantes para a compreensão da ecologia são os conceitos de cadeia e 

de teia alimentar. 

Cadeia alimentar:  

Uma cadeia alimentar representa uma sequência temporal e unidimensional de 

eventos de transmissão de energia e matéria entre seres vivos.  Ela tem, portanto, 

início e fim bem definidos. O início de toda cadeia alimentar é um ser denominado 

produtor. Esse geralmente transforma a energia solar em energia química por meio 

da fotossíntese. O fim de toda cadeia são os seres decompositores, esses ganham a 

vida decompondo os corpos dos seres que morreram e devolvendo sua matéria para 

o meio-ambiente. Perceba que, como estudado no capítulo anterior, a matéria no 

final do ciclo é exatamente igual, em quantidade, do que no início do ciclo, mas 

parte da energia é perdida, isto é: a matéria é cíclica, já a energia não. Os seres 

entre as extremidades do ciclo são chamados de consumidores. Se um ser vivo for o 

primeiro consumidor na cadeia de eventos ele é chamado de consumidor primário, 

se for o segundo, secundário, e assim por diante.  

Exemplos de cadeias alimentares:  
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Teia alimentar:  

Na natureza, diferentes animais de uma espécie podem participar de várias 

cadeias alimentares diferentes. Portanto, as cadeias alimentares têm interseções. 

Um modelo melhor que a cadeia alimentar de representar os fluxos de energia e 

matéria na natureza são as teias alimentares, essas reúnem várias cadeias ao mesmo 

tempo.   

Exemplos de teias alimentares:  
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Unidade V: Exercícios 
 

Parte 1: Química 

 

1. Considere as seguintes tarefas realizadas no dia-a-dia de uma cozinha e indique aquelas 

que envolvem transformações químicas. 

1) Aquecer uma panela de alumínio. 

2) Acender um fósforo. 

3) Ferver água. 

4) Queimar açúcar para fazer caramelo. 

5) Fazer gelo. 

 

a) 1, 3 e 4 b) 2 e 4  c) 1, 3 e 5 d) 3 e 5 e) 2 e 3 

 

2. Em quais das passagens grifadas abaixo está ocorrendo transformação química? 

1) “O reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembrava-lhe os cabelos de seu 

amado.” 

2) “A chama da vela confundia-se com o brilho nos seus olhos.” 

3) “Desolado, observava o gelo derretendo em seu corpo e ironicamente comparava-o ao seu 

coração.” 

4) “Com o passar dos tempos começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujando no 

fundo da gaveta.” 

Estão corretas apenas: 

a) 1 e 2  b) 2 e 3 c) 3 e 4  d) 2 e 4 e) 1 e 3 

 

3. A alternativa que contém um fenômeno físico observado no dia-a-dia é: 

a) a queima de um fósforo. 

b) o derretimento do gelo. 

c) a transformação do leite em coalhada. 

d) o desprendimento de gás, quando se coloca sal de frutas em água. 

e) o escurecimento de um objeto de cobre. 

 

4.  Apesar de um relativo declínio nas últimas décadas, esse recurso natural continua sendo a 

mais importante fonte de energia da atualidade. Trata-se de uma fonte não renovável e que 

atua na produção de eletricidade, combustíveis e na constituição de matérias-primas para 

inúmeros produtos, como a borracha sintética e o plástico. A descrição acima refere-se: 

a) ao gás natural b) ao xisto betuminoso c) à água d) ao petróleo 

e) ao carvão mineral 

 

5. A energia eólica passou a ser utilizada de forma sistemática para produção de eletricidade a 

partir da década de 1970, na Europa e depois nos Estados Unidos. No Brasil, essa energia: 

a) apresenta um forte potencial no litoral nordestino. 

b) é largamente concentrada na Amazônia. 

c) representa cerca de 10% da matriz energética. 

d) tem maior produção concentrada no Sudeste. 
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e) concorre diretamente com fontes tradicionais como o carvão. 

 

6. Marque a alternativa que indica as principais fontes ou tipos de energias renováveis. 

a) Petróleo, biomassa, eólica e solar. 

b) Gás natural, petróleo, nuclear e hidroelétrica. 

c) Biomassa, eólica, petróleo e gás natural. 

d) Eólica, hidroelétrica, solar e biomassa. 

e) Hidroelétrica, solar, petróleo e gás natural. 

 

7. A energia renovável presente nos ciclos naturais e que também pode ser gerada a partir do 

metano, como produto da decomposição de resíduos orgânicos, é denominada de 

a) energia geotérmica.  b) energia eólica. c) energia de biomassa. 

d) energia hidráulica. 

 

8. Cíntia acordou de manhã e escovou os dentes mantendo a torneira aberta. Ligou o chuveiro 

para esquentar a água, pois queria tomar um banho quente. Após o banho, penteou o cabelo. 

Não conseguiu pentear bem porque o espelho estava embaçado. Saiu do banheiro deixando 

a luz acesa e foi para a cozinha. Acendeu o fogão a gás. A queima do gás forneceu energia 

para a fervura da água. Fez o café. Colocou açúcar no café com leite e pôs uma fatia de pão 

na torradeira – mas o pão queimou. Tomou, então, só café com leite e saiu correndo para 

trabalhar. 

 

Adaptado de: Gewandsznajder, F. Ciências - Matéria e Energia. 8a série. São Paulo. Ed. 

Ática. 2006. p 27. 

 

No texto, em negrito, estão indicadas transformações físicas e transformações químicas. 

Destas transformações, o número de transformações químicas é igual a:  

a) 1.      b) 2.      c) 3.      d) 4.      e) 5.     

 

9. Considerando-se as transformações: 

A água líquida é obtida a partir do gelo ao se fornecer energia na forma de calor: 

 

As chuvas ácidas transformaram a superfície do mármore de estátuas gregas em gesso 

macio e sujeito à erosão: 

 

Uma poção de ferro interage com o oxigênio em presença da umidade, transformando-se 

em ferrugem: 

 

É correto afirmar que os fenômenos ocorridos são identificados, respectivamente, como: 

a) Físico, químico, físico. b) Físico, químico, químico. 

c) Físico, físico, químico. d) Químico, químico, físico. 

e) Químico, físico, físico. 



Autor: Profº José Marques  Organizador: David A. Holanda 
 

 

10. A elevação da temperatura de um sistema produz, geralmente, alterações que podem ser 

interpretadas como sendo devidas a processos físicos ou químicos. 

Medicamentos, em especial na forma de soluções, devem ser mantidos em recipientes 

fechados e protegidos do calor para que se evite: 

I. a evaporação de um ou mais de seus componentes; 

II. a decomposição e consequente diminuição da quantidade de composto que constitui o 

princípio ativo; 

III. a formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. 

Cada um desses processos – I, II, III – corresponde a um tipo de transformação classificada, 

respectivamente, como: 

a) física, física e química b) física, química e química 

c) química, física e física d) química, física e química 

e) química, química e física 

 

11. A matéria pode se apresentar, basicamente, em três estados físicos: sólido, líquido e 

gasoso. Sabemos que a matéria pode mudar de estado, dependendo do fornecimento ou 

retirada de energia. Assinale a alternativa CORRETA. Quando uma substância está no estado 

líquido e muda para o gasoso, dizemos que ela sofreu  

a) sublimação.  b) liquefação.   c) fusão.  d) vaporização.  

e) condensação 

 

12. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições 

climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas 

transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a 

água ou a umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido 

calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para 

começar a subir para a atmosfera. 

Disponível em: http://www.keroagua.blogspot.com. Acesso em: 30 mar. 2009 (adaptado). 

 

A transformação mencionada no texto é a  

a) fusão.    b) liquefação.     c) evaporação.    d) solidificação.    

e) condensação.    

 

13. Os processos envolvidos nas mudanças de estado físico da matéria, conforme figura a 

seguir, envolvem transferência de calor. 

 

 
 

Dentre esses processos, os que envolvem, respectivamente, absorção e liberação de calor são:  

a) solidificação e condensação     b) sublimação e solidificação    

c) fusão e vaporização      d) vaporização e fusão    

e) condensação e sublimação    
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14. Analise a tabela abaixo, considerando os pontos de fusão (PF) e ebulição (PE), a 1 atm de 

pressão, das substâncias a seguir: 

 

Substância PF ( C)  PE ( C)  

Cloro 101,0  34,6  

Flúor 219,6  188,1  

Bromo 7,2  58,8  

Mercúrio 38,8  356,6  

Iodo 113,5  184  

 

Sendo assim, é correto afirmar que, a 50 C,  encontram-se no estado líquido:  

a) cloro e flúor.    b) cloro e iodo.    c) flúor e bromo.    d) bromo e mercúrio.    

e) mercúrio e iodo.    

 

15. Podemos determinar o estado físico de uma substância, observando sua temperatura de 

fusão e de ebulição. Observe o quadro abaixo: 

 

Substâncias Fusão ( C)  Ebulição ( C)  

Oxigênio 218,4  183,0  

Amônia 77,7  33,4  

Metanol 97,0  64,7  

Alumínio 660,0  2056,0  

 

Assinale a alternativa CORRETA.  

a) É possível determinar se uma substância é sólida, apenas pelo seu ponto de ebulição.    

b) O alumínio é sólido nas condições ambientes, pois apresenta baixo ponto de fusão.    

c) A 70 C  o metanol é líquido.    

d) A amônia apresenta alto ponto de fusão e ebulição.    

e) A 25 C  o oxigênio é gasoso.    

 

16. Dado o diagrama de aquecimento de um material: 

 

A alternativa correta é: 

a) o diagrama representa o resfriamento de uma substância pura. 

b) a temperatura no tempo zero representa o aquecimento de um líquido. 

c) 210°C é a temperatura de fusão do material.  
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d) a transformação de X para Y é um fenômeno químico. 

e) 80°C é a temperatura de fusão do material. 

 

17. De acordo com os gráficos de mudanças de estado abaixo, podemos afirmar corretamente 

que I, II e III correspondem, respectivamente, a: 

 

 
 

a) substância pura, mistura e mistura eutética.  

b) mistura azeotrópica, substância pura e mistura eutética.  

c) mistura, substância pura e mistura azeotrópica.  

d) mistura, mistura azeotrópica e substância pura.  

e) substância pura, mistura eutética e mistura azeotrópica. 

 

18. Indique a alternativa FALSA:  

a) A água, o açúcar e o sal (dissolvidos) constituem um sistema monofásico.  

b) Uma amostra que apresenta ponto de fusão constante, com certeza corresponde a uma 

substância pura.  

c) Ozônio é uma substância simples do elemento oxigênio.  

d) O granito constitui um sistema heterogêneo, pois apresenta três fases.  

e) A água mineral filtrada (sem gás) é uma mistura homogênea. 

 

19. Considere uma mistura de três gases A, B e C, que possuem os seguintes pontos de 

liquefação (PL): 

 Gás A: PL = 0°C 

 Gás B: PL = – 25°C. 
 Gás C: PL = – 40°C. 

 

Pode-se afirmar que: 

a) A mistura das três substâncias, a 10°C, será heterogênea. 

b) Se a mistura for esfriada a – 30°C, apenas o gás A irá liquefazer. 

c) Efetuando-se a liquefação total a mistura e a destilação fracionada, a substância C destilará 

em primeiro lugar. 

d) Abaixando-se gradativamente a temperatura, o gás C irá liquefazer em primeiro lugar. 

e) A mistura, na temperatura de – 60°C, certamente estará no estado gasoso. 
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20. Considere os seguintes sistemas 

 

I- Nitrogênio e oxigênio; 

II- Etanol hidratado; 

III- Mercúrio e água; 

 

Indique a alternativa correta: 

 

a) O sistema I é homogêneo e formado por duas substâncias; 

b) Os três sistemas são homogêneos; 

c) O sistema II é homogêneo formado por uma única substância; 

d) O sistema III é heterogêneo formado por três substâncias; 

e) O sistema III é uma solução formada por água e mercúrio; 

 

21. Para que uma experiência tenha valor científico, é necessário seguir um conjunto de 

etapas que abranjam todas as condições do experimento. Com relação às etapas que fazem 

parte do método científico, assinale a alternativa correta: 

a) O problema a investigar depende antes da elaboração das hipóteses. 

b) Após a execução das experiências, podem-se notar quais as regularidades observadas e, a 

partir delas, enunciar uma lei. 

c) As observações só podem ser qualitativas. 

d) Nenhuma teoria, depois de criada, pode ser modificada ou adaptada. 

 

22. Sobre as informações abaixo, escolha a alternativa correta. 

I.    As leis científicas partem de observações casuais; 

II.  Teoria científica explica uma lei utilizando modelo físico ou matemático; 

III. Método científico é uma sequência formal de passos que seguimos; 

IV. Quando uma teoria é submetida à verificação e explica satisfatoriamente fatos 

conhecidos, esta passa a ser denominada hipótese. 

 

Estão corretas as alternativas: 

a) I, II e IV. b) I, II e III. c) I, III e IV. d) II e III. 

 

23. Para a formulação de hipóteses, não é necessário: 

a) Fazer observações relativas ao fenômeno natural. 

b) Raciocínio indutivo e dedutivo de fatos relacionados ao fenômeno natural. 

c) Formulação de teorias absolutas, inquestionáveis. 

d) Fazer previsões sobre fenômenos que ainda vão ocorrer. 

 

24. Com respeito à teoria científica, marque a alternativa verdadeira: 

a) Teorias são verdades absolutas, não podendo ser modificadas nem aperfeiçoadas. 

b) A criação de teorias leva a formulação de hipóteses que, ao serem comprovadas, tornam-se 

Leis Científicas. 

c) As teorias podem se tornar imprecisas ou não explicar novos fatos observados, podendo 

ser melhoradas, parcialmente corrigidas ou abandonadas. 

d) Teoria científica é uma generalização que relaciona os dados que foram estudados, sem 

considerar o teste das hipóteses. 
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25. O atual modelo do sistema solar é descrito da seguinte maneira: o centro é representado 

pelo sol e ao seu redor giram os planetas, mas nem sempre foi pensado assim. Achava-se, no 

início, que a Terra seria o centro do Universo. Para provar que a Terra não era o centro do 

Universo, foi necessário fazer experimentos. Com relação à realização de experimentos 

baseados no método científico, assinale a alternativa falsa: 

a) A hipótese serve de orientação para planejar outros experimentos. 

b) A observação é o primeiro passo do método científico, na qual se coletam informações. 

c) A teoria é uma explicação dos princípios gerais de certos fenômenos que têm ponderável 

suporte de prova e de fatos. 

d) O método científico não tem uma abordagem geral dos problemas que envolvem 

observações controladas, a busca de padrões nas observações e a formulação de hipótese para 

explicar as observações. 

 

26. Em qual das seguintes situações não é necessário aplicar o método científico? 

a) Descoberta de novos remédios para a cura da AIDS. 

b) Diagnóstico de traqueostomia a ser realizado em um paciente. 

c) Construção da biblioteca de sua escola. 

d) Processos de obtenção de gás natural para veículos. 

 

27. O tema “teoria da evolução” tem provocado debates em certos locais dos Estados Unidos 

da América, com algumas entidades contestando seu ensino nas escolas. Nos últimos tempos, 

a polêmica está centrada no termo teoria que, no entanto, tem significado bem definido para 

os cientistas. Sob o ponto de vista da ciência, teoria é: 

a) Sinônimo de lei científica, que descreve regularidades de fenômenos naturais, mas não 

permite fazer previsões sobre eles. 

b) Sinônimo de hipótese, ou seja, uma suposição ainda sem comprovação experimental. 

c) Uma ideia sem base em observação e experimentação, que usa o senso comum para 

explicar fatos do cotidiano. 

d) Uma ideia, apoiada no conhecimento científico, que tenta explicar fenômenos naturais 

relacionados, permitindo fazer previsões sobre eles. 

e) Uma ideia, apoiada pelo conhecimento científico, que, de tão comprovada pelos cientistas, 

já é considerada uma verdade incontestável. 

 

28. O tempo de oscilação de um pêndulo não depende do peso do corpo suspenso na 

extremidade do fio. Com base neste conhecimento, Galileu, antes mesmo de realizar seu 

famoso experimento da torre de Pisa, afirmou que uma pedra leve e outra pesada, quando 

abandonadas livremente de uma mesma altura, deveriam levar o mesmo tempo para chegar 

ao solo. Tal afirmação é um exemplo de: 

a) lei;  b) teoria; c) modelo; d) hipótese. 

29. A aventura humana na Terra tem-se caracterizado, com o passar dos tempos, por um 

esforço contínuo rumo a novas descobertas. Considerando algumas características desse 

esforço, julgue os itens adiante como verdadeiros ou falsos. 

(0) A Biologia, tal qual as outras ciências, segue o procedimento geral do método científico: 

não possui técnicas particulares nem evolução própria. 

(1) Leis e teorias podem ser corrigidas, aperfeiçoadas e até substituídas, à medida que se 

descobrem novos fatos ou se realizam novas experiências. 

(2) Embora não empregue testes controlados, o conhecimento comum descreve a aparência 

dos fenômenos, examinando seus efeitos. 
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30. Leia o texto a seguir com atenção.  

"No esforço para entender a realidade, somos um homem que tenta compreender o 

mecanismo de um relógio fechado. Ele vê o mostrador e os ponteiros, escuta o tique-taque, 

mas não tem como abrir a caixa. Sendo habilidoso, pode imaginar o mecanismo responsável 

pelo que ele observa, mas nunca estará seguro de que sua explicação é a única possível."  

(Essas palavras foram ditas pelo cientista Albert Einstein, referindo-se ao caminho das 

descobertas científicas, e extraídas do livro FAVARETO, J. A. "Biologia." 1 ed. São Paulo: 

Moderna. v. único, p. 2.)  

Em relação à ciência e ao método científico, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 

(01) A ciência pode ser entendida como um contingente aleatório e estático do conhecimento, 

baseado em observação, experimentação e generalização. 

(02) Uma vez levantada, por indução, uma hipótese para explicar um fenômeno, os cientistas 

fazem uma dedução, prevendo o que pode acontecer se sua hipótese for verdadeira. 

(04) Os experimentos, capazes de testar as hipóteses formuladas, devem lidar com uma parte 

do problema de cada vez e ser cuidadosamente controlados. 

(08) Confirmados os resultados, eles devem ser publicados em jornais diários locais, de 

grande circulação, para que possam ser analisados e criticados pela população em geral, 

constituindo-se, então, em leis científicas. 

(16) As conclusões do método científico são universais, ou seja, sua aceitação não depende 

do prestígio do pesquisador, mas de suas evidências científicas. 

Soma (   ) 

31. Assinale a opção que nomeia o cientista responsável pela descoberta do oxigênio. 

a) Dalton  b) Mendeleev   c) Gay-Lussac  d) Lavoisier  

e) Proust 

 

32. Na reação de neutralização do ácido clorídrico pelo hidróxido de magnésio, sabe-se que 

73 g do ácido reage com 58 g do hidróxido com formação de 36 g de água. Baseado nessas 

informações e utilizando a Lei de Lavoisier, determine a massa do outro produto dessa 

reação, o cloreto de magnésio. 

 

33. Considere os seguintes dados: 

Átomo Prótons Nêutrons Elétrons 

I 40 40 40 

II 42 38 42 

Os átomos I e II: 

a) são isótopos. b) são do mesmo elemento.      c) são isóbaros 

d) são isótonos. e) têm o mesmo número atômico 

 

34. O número de prótons, nêutrons e elétrons representados por     
   2+

 é, respectivamente: 

a) 56, 82 e 56.  b) 56, 82 e 54.  c) 56, 82 e 58.  d) 82, 138 e 56 

e) 82, 194 e 56. 

 

35. Considere três átomos A, B e C. Os átomos A e B são isótonos, os átomos B e C são 

isóbaros e os átomos A e C são isótopos. Sabe-se ainda que o átomo A tem número de massa 
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igual a 41 e 20 prótons e que o átomo C tem 22 nêutrons. Determine o número atômico e o 

número de massa de A, B e C. 

 

36. Durante a formação de pepitas de ouro, a elas se incorporam vários elementos, como 

cadmio, chumbo, telúrio e zinco. As quantidades e os tipos de impurezas desses elementos, 

na amostra de ouro, variam de acordo com o local de onde o ouro foi extraído. Essas 

informações podem ser utilizadas para investigar roubo ou falsificação de objetos de ouro 

apresentados como antiguidade. Indique a opção que apresenta corretamente o símbolo dos 

elementos citados 

a) Ca, Cm, Te e Zn.  b) Cd, Pb, Te e Zn. c) Cm, Sb, Tl e Sn. d) Cm, Pb, Tl e Zn.  

e) Cd, Pd, Te e Sn. 

 

37. Na representação abaixo, os círculos de uma mesma cor representam átomos de um 

mesmo elemento.  

 
A equação química que poderia corresponder a esta representação de esferas é:  

a) Cl2 + O2 → 2 ClO   b) N2 + O2 → 2 NO   c) 2 SO2 + O2 → 2 SO3  

d) N2 + 2 O2 → 2 NO2 

 

38. A queima do álcool no motor de um automóvel é representada assim: 

C2H6O + 3O2 → 2CO2 + 3H2O 

Mediante o exposto, julgue as alternativas abaixo: 

(  ) CO2 é um elemento químico. 

(  ) O2 representa a molécula de oxigênio, um gás incolor, existente no ar e indispensável à 

respiração dos animais. 

(  ) “C” representa o símbolo do elemento carbono. 

(  ) A fórmula química do álcool queimado no motor do automóvel é C2H6O 

 

39. Qualquer que seja a procedência ou processo de preparação do NaCl, podemos afirmar 

que sua composição é sempre 39,32% de sódio e 60,68% de cloro, com base na lei de:  

a) Lavoisier.  b) Dalton.  c) Proust.  d) Richter.  e) Avogadro. 

 

40. Foram analisadas três amostras (I, II e III) de óxidos de enxofre, procedentes de fontes 

distintas, obtendo-se os seguintes resultados: 

 

Amostra Massa de enxofre 

(g) 

Massa de oxigênio 

(g) 

Massa da amostra 

(g) 

I 0,32 0,32 0,64 

II 0,08 0,08 0,16 

III 0,32 0,48 0,80 

 

Estes resultados mostram que: 

a) as amostras I, II e III são do mesmo óxido. 
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b) apenas as amostras I e II são do mesmo óxido. 

c) apenas as amostras II e III são do mesmo óxido. 

d) apenas as amostras I e III são do mesmo óxido. 

e) as amostras I, II e III são de óxidos diferentes. 

 

Parte 2: Física 

 

1. Calcule, minutos, o resultado da seguinte expressão: 1,2.h + 
 

 
.h + 300.s 

 

2. Um automóvel aproxima-se de um paredão, como ilustra a figura: É incorreto afirmar que:  

 
a) o automóvel está em movimento em relação ao paredão.  

b) o paredão está em movimento em relação ao automóvel. 

c) o paredão está em repouso em relação ao solo. 

d) o motorista está em repouso em relação ao automóvel, mas em movimento em relação à 

superfície da Terra.  

e) o paredão está em repouso em relação ao automóvel. 

 

3. A respeito dos conceitos de movimento e repouso, indique a alternativa falsa: 

a) O Sol está em movimento em relação à Terra. 

b) É possível que um móvel esteja em movimento em relação a um referencial e em repouso 

em relação a outro referencial 

c) Se um móvel está em movimento em relação a um sistema de referência, então ele estará 

em movimento em relação a qualquer outro referencial. 

d) Se um corpo A está em repouso em relação a outro B, então o corpo B estará em repouso 

em relação a A. 

e) É possível um corpo A está em movimento em relação a outros dois corpos B e C e termos 

o corpo B em repouso em relação a C. 

 

4. Um homem caminha com velocidade VH = 3,6 km/h, uma ave, com velocidade VA = 30 

m/min e um inseto, com velocidade VI = 60 cm/s. Essas velocidades satisfazem a relação: 

a) VI > VH > VA b) VA > VI > VH c) VH > VA > VI d) VA > VH > VI 

e) VH > VI > VA 

 

5. Um professor, ao aplicar uma prova a seus 40 alunos, passou uma lista de presença. A 

distância entre cada dois alunos é de 1,2 m e a lista chegou cerca de 13 minutos para que 

todos assinassem. Qual a velocidade média dessa lista de presença? 

 

6. Uma partícula, realizando um movimento retilíneo, desloca-se segundo a equação  

x = -2 - 4t + 2t
2
, em que x é medido em metros e t em segundos. Qual é o módulo da 

velocidade média, em m/s, dessa partícula entre os instantes t = 0 e t = 4 s? 

 

7. Sobre uma reta orientada, são dados ordenadamente os pontos A, B e C, tais que AB = BC 

= d. Um ponto material move-se nessa reta com velocidade escalar média    de A a B e com 
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velocidade escalar média    de B a C. Demonstre que a velocidade escalar média desse ponto 

material de A a C é dada por    
    

      
. 

 

8. A função horária do espaço para o movimento de um ponto material é:         (SI). 

Determine: 

a) a função horária da velocidade; 

b) o valor da velocidade no instante 2 s. 

Dica: compare a equação dada com a terceira equação do tópico 1.4 para determinar os 

valores s0, v0 e a. 

 

9. Os espações s de uma partícula variam com o tempo t, de acordo com a função:  

          
Determine: 

a) a função horária da velocidade; 

b) o valor da velocidade no instante 5 s. 

 

10. A distância percorrida por um automóvel que viaja a 40 km/h, após a ação dos freios, até 

que pare, é de 8 metros, admitindo-se constante sua aceleração devido à freada. Com a 

velocidade do automóvel igual a 80 km/h, e supondo as mesmas condições anteriores, o 

espaço percorrido pelo automóvel após a freada será de: 

a) 08 m.  b) 16 m.  c) 24 m.  d) 32 m.   

e) 40 m. 

 

11. Indique a alternativa que está em desacordo com o Princípio da Inércia. 

a) A velocidade de uma partícula só pode ser variada se esta estiver sob a ação de uma força 

resultante não-nula. 

b) Se a resultante das forças que agem em uma partícula é nula, dois estados cinemáticos são 

possíveis: repouso ou movimento retilíneo e uniforme. 

c) Uma partícula livre da ação de uma força externa resultante é incapaz de vencer suas 

tendências inerciais. 

d) Numa partícula em movimento circular e uniforme, a resultante das forças externas não 

pode ser nula. 

e) Uma partícula pode ter movimento acelerado sob força resultante nula. 

 

12. Uma bolinha descreve uma trajetória circular 

sobre uma mesa horizontal sem atrito, presa a um 

prego por um cordão. Quando a bolinha passa pelo 

ponto P, o cordão arrebenta. Descreva, então, a 

trajetória descrita pela bolinha sobre a mesa. 
 

13. Um homem, no interior de um elevador, está jogando dardos em um alvo fixado na 

parede interna do elevador. Inicialmente, o elevador está em repouso, em relação à Terra, 

suposta um Sistema Inercial e o homem acerta os dardos bem no centro do alvo. Em seguida, 

o elevador está em movimento retilíneo e uniforme em relação à Terra. Se o homem quiser 

continuar acertando o centro do alvo, como deverá fazer a mira, em relação ao 

seu procedimento com o elevador parado? 

a) mais alto; 

b) mais baixo; 

c) mais alto se o elevador está subindo, mais baixo se descendo; 
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d) mais baixo se o elevador estiver descendo e mais alto se descendo; 

e) exatamente do mesmo modo. 

 

14. Aplica-se a mesma força resultante em duas partículas A e B de massas respectivamente 

iguais a M e 4M. Qual a relação entre as intensidades das acelerações adquiridas por A e B? 

 

15. Para que um carrinho de massa m adquira certa aceleração a, é necessário que a força 

resultante tenha módulo F. Qual é o módulo da força resultante para um carrinho de massa 

2m adquirir uma aceleração de valor 3a? 

 

16. Na Terra, um fio de cobre é capaz de suportar, em uma de suas extremidades, massas 

suspensas de até 60 kg sem se romper. Considere a aceleração da gravidade, na Terra, igual a 

10 m/s
2
 e, na Lua, igual a 1,5 m/s

2
. 

a) Qual a intensidade da força máxima que o fio poderia suportar na Lua? 

b) Qual a maior massa de um corpo suspenso por esse fio, na Lua, sem que ele se rompa? 

 

17. Um asteroide A é atraído gravitacionalmente por um planeta P. Sabe-se que a massa de P 

é maior do que a massa de A.  

Considerando apenas a interação entre A e P, conclui-se que: 

a) o valor da aceleração de P é menor do que o valor da aceleração de A.     

b) o valor da aceleração de P é maior do que o valor da aceleração de A.     

c) o valor da aceleração de P é igual ao valor da aceleração de A.       

d) a intensidade da força que P exerce sobre A é maior do que a intensidade da força que A 

exerce sobre P.      

e) a intensidade da força que P exerce sobre A é menor do que a intensidade da força que A 

exerce sobre P 

 

18. O princípio da ação e reação explica o fato de que: 

a) algumas pessoas conseguem tirar a toalha de uma mesa puxando-a rapidamente, de modo 

que os objetos que estavam sobre a toalha permaneçam em seus lugares sobre a mesa. 

b) um corpo, ao ser lançado verticalmente para cima, atinge o ponto mais alto da trajetória e 

volta ao ponto de lançamento. 

c) quando atiramos uma pedra em qualquer direção no espaço, se nenhuma força atuar nela, a 

pedra seguirá seu movimento sempre com a mesma velocidade e na mesma direção. 

d) a força de atração do Sol sobre a Terra é igual, em intensidade e direção, à força de atração 

da Terra sobre o Sol. 

 

19. Após estudar a Terceira lei de Newton, um estudante concluiu que um cavalo, ao tentar 

puxar uma carroça, não deveria sair do lugar, já que o cavalo faz uma força sobre a carroça e 

vice-versa. A respeito dessa observação, marque a alternativa correta. 

a) O estudante está correto, sendo esse um tipo de problema que Newton não conseguiu 

resolver. 

b) O estudante está errado, pois a força de atrito entre as patas do cavalo e o solo é a 

responsável pelo movimento. 

c) O estudante está correto e não há uma lei da Física que possa explicar esse fato. 

d) O estudante está errado, pois as forças aplicadas são de mesma intensidade, mas atuam em 

corpos diferentes. Sendo assim, não haverá equilíbrio, e a carroça movimentar-se-á. 

 

20. Existem na natureza apenas quatro tipos de forças citadas a seguir em ordem decrescente 

de intensidade: 
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1. Força nuclear forte: atua em escala nuclear, tendo, portanto, um alcance extremamente 

pequeno. É esse tipo de força que mantém os quarks unidos para formarem os prótons e 

nêutrons e mantém os prótons e nêutrons no núcleo de um átomo. 

2. Força eletromagnética: é a força que existe entre partículas dotadas de carga elétrica; pode 

ser atrativa ou repulsiva. 

3. Força nuclear fraca: atua em escala nuclear com alcance ainda menor que o da força 

nuclear forte; é responsável pelo processo de emissão radioativa. 

4. Força gravitacional: é a força atrativa que existe entre partículas dotadas de massa. 

Baseado no texto, assinale a alternativa contendo a natureza da força de atrito. 

a) é de natureza diferente das quatro forças citadas; 

b) é de natureza gravitacional; 

c) é de natureza eletromagnética; 

d) é de natureza nuclear forte; 

e) é de natureza nuclear fraca 

21. A equação da velocidade de um móvel de 20 quilogramas é dada por  

v = 3,0 + 0,2t (SI). Podemos afirmar que a energia cinética desse móvel, no instante t = 10 s, 

vale: 

a) 45 J.  b) 1,0 . 10
2
 J.         c) 2,0 . 10

2
. d) 2,5 . 10

2
.    e) 2,0 . 10

3
 J. 

 

22. Três corpos A,B e C têm as características indicadas na tabela a seguir. Sendo EA, EB e 

EC, respectivamente, as energias cinéticas de A, B e C, aponte a alternativa correta: 

 

- A B C 

Massa M M/2 2M 

Velocidade v 2v v/2 

 

a) EA = EB = EC b) EA = 2EB = 4EC c) EB = 2EA = 4EC d) EC = 2EA = 4EB  

e) EA = EB = 8EC  

 

23. Se uma pessoa conseguisse levantar um haltere de massa 75 kg, a uma altura de 2,0 m em 

um local onde g = 10 m/s
2
, qual a energia potencial que ele estaria transferindo para o 

haltere? 

 

24. Uma pequena pedra de massa 2,0 kg acha-se no fundo de um poço de 10 m de 

profundidade. Sabendo que, no local, a aceleração da gravidade vale 10 m/s
2
, indique a 

alternativa que traz o valor correto da energia potencial de gravidade da pedra em relação à 

borda do poço. 

a) -2,0 . 10
2
 J.  b) 2,0 . 10

2
 J.  c) -20 J. d) 20 J. 

 

25. Um corpo de massa m e velocidade v0 possui energia cinética E0. Se o valor da 

velocidade aumentar em 20%, a nova energia cinética do corpo será: 

a) 1,56E0 a) 1,44E0 a) 1,40E0 a) 1,20E0 a) 1,10E0 
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26. (EXERCÍCIO RESOLVIDO) Um corpo de massa m parte do 

repouso do ponto A, a uma altura H, do plano inclinado da figura a 

seguir e desce sem sofrer ação de atritos ou da resistência do ar. 

Sendo a altura do ponto B igual a h e o valor da aceleração da 

gravidade igual a g, calcule a velocidade do corpo, em função dos 

parâmetros acima: 

a) no ponto B;  b) no ponto C. 

 

Resolução 
 

a) Adotaremos o solo como referencial de altura igual a zero. Como o sistema é conservativo, 

podemos conservar a energia de A para C: 

                         
   

 

 
     

   
 

 
     

Já que o corpo partiu do repouso em A,     . Cancelando m dos dois lados, teremos: 

   
  

 

 
      

                      

b) Como C está no solo, a altura é zero. Logo, conservando a energia de A para C: 

    
   

 

 
         

 

27. Um corpo de massa m = 30 kg parte do repouso do ponto A do 

plano inclinado, como mostrado na figura, e desce, sem sofrer a 

ação de atritos ou da resistência do ar, em direção ao ponto C. 

Sabendo que H = 20 m, h = H/3, e que g = 10 m/s
2
, calcule:  

a) A energia cinética do corpo ao passar pelo ponto B; 

b) A intensidade de sua velocidade ao atingir o ponto C. 

 

 

28. A pista vertival representada é um quadrante de circunferência 

de 1,0 m de raio. Adotando g = 10 m/s
2
 e considerando desprezíveis 

as forças dissipativas, um corpo lançado em A com velocidade igual 

6 m/s desliza pela pista, chegando ao ponto B com velocidade: 

a) 6,0 m/s a) 4,0 m/s a) 3,0 m/s a) 2,0 m/s a) nula  

 

 

29. Analise as proposições seguintes: 

I. O aumento da energia potencial de uma partícula implica, necessariamente, a diminuição 

de sua energia cinética. 

II. Se uma partícula se movimenta com velocidade constante, sua energia mecânica é 

constante. 

III. Para uma partícula cuja energia mecânica é constante, a energia cinética é inversamente 

proporcional à potencial. 

a) Todas são corretas.  b) Todas são incorretas. c) Somente II e III são corretas. 

b) Somente I é correta. e) Somente I e III são corretas.  
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30. Numa montanha-russa, um carrinho com 

300 kg de massa é abandonado do repouso de 

um ponto A, que está a 5,0 m de altura. 

Supondo que os atritos sejam desprezíveis e 

que g = 10 m/s
2
, calcule: 

a) o valor da velocidade do carrinho no ponto 

B; 

b) a energia cinética do carrinho no ponto C, que está a 4,0 m de altura 

  

31. Num laboratório, dois termômetros, um graduado em Celsius e outro em Fahrenheit, são 

colocados no interior de um freezer. Após algum tempo, verificou-se que os valores lidos nos 

dois termômetros eram iguais. Qual a temperatura medida, em graus Celsius? 

 

32. Dois termômetros, um graduado na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit, são 

mergulhados em um mesmo líquido. A leitura em Fahrenheit supera 100 unidades a leitura 

em Celsius. Qual era a temperatura desse líquido? 

 

33. Um pesquisador verifica que certa temperatura obtida na escala Kelvin é igual ao 

correspondente valor na escala Fahrenheit acrescido de 15 unidades. Qual o valor dessa 

temperatura na escala Celsius? 

 

34. Um pesquisador, ao realizar a leitura da temperatura de determinado sistema, obteve o 

valor – 450. Considerando as escalas usuais (Celsius, Fahrenheit e Kelvin) podemos afirmar 

que o termômetro utilizado certamente não poderia estar graduado:  

a) apenas na escala Celsius.   b) apenas na escala Fahrenheit.  

c) apenas na escala Kelvin.   d) nas escalas Celsius e Kelvin.  

e) nas escalas Fahrenheit e Kelvin.  

 

35. No café-da-manhã, uma colher metálica é colocada no interior de uma caneca que contém 

leite em alta temperatura. A respeito desse acontecimento, são feitas três afirmativas: 

I. Após atingirem o equilíbrio térmico, a colher e o leite estão a uma mesma temperatura. 

II. Após o equilíbrio térmico, a colher e o leite passam a conter quantidades iguais de calor. 

III. Após o equilíbrio térmico, cessa o fluxo de calor que existia do leite (mais quente) para a 

colher (mais fria) 

Podemos afirmar que: 

a) somente a afirmativa I é correta;  b) somente a afirmativa II é correta; 

c) somente a afirmativa III é correta;  d) as afirmativas I e III são corretas; 

e) as afirmativas II e III são corretas; 

 

36. Ao colocar a mão sob um ferro elétrico quente, sem tocar na sua superfície, sentimos a 

mão “queimar”. Isso ocorre porque a transmissão de calor entre o ferro elétrico e a mão se 

deu principalmente através de: 

a) radiação.   b) condução.   

c) convecção.    d) condução e convecção. 

e) convecção e radiação.  

 

37. Ao contrário do que se pensa, a garrafa térmica não foi criada originalmente para manter 

o café quente. Esse recipiente foi inventado pelo físico e químico inglês James Dewar (1842–

1923) para conservar substâncias biológicas em bom estado, mantendo-as a temperaturas 

estáveis. Usando a observação do físico italiano Evangelista Torricelli (1608– 1647), que 
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descobriu ser o vácuo um bom isolante térmico, Dewar criou 

uma garrafa de paredes duplas de vidro que, ao ser lacrada, 

mantinha vácuo entre elas. Para retardar ainda mais a 

alteração de temperatura no interior da garrafa, ele espelhou 

as paredes, tanto nas faces externas como nas faces internas. 

Dewar nunca patenteou sua invenção, que considerava um 

presente à Ciência. Coube ao alemão Reinhold Burger, um 

fabricante de vidros, diminuir o seu tamanho, lançando-a no 

mercado em 1903. A respeito do texto acima, indique a 

alternativa correta. 

a) Na garrafa térmica, o vácuo existente entre as paredes 

duplas de vidro tem a finalidade de evitar trocas de calor por convecção.  

b) As paredes espelhadas devem evitar que as ondas de calor saiam ou entrem por condução.  

c) Apesar de o texto não se referir ao fato de que a garrafa deve permanecer bem fechada, 

isso deve ocorrer para evitar perdas de calor por convecção.  

d) O vácuo existente no interior das paredes duplas de vidro vai evitar perdas de calor por 

radiação.  

e) As paredes espelhadas não têm função nas trocas de calor; foram apenas uma tentativa de 

tornar o produto mais agradável às pessoas que pretendessem comprá-lo. 
 

38. Na cidade de São Paulo, em dias de muito frio é possível observar o fenômeno conhecido 

como inversão térmica, que provoca um aumento considerável nos índices de poluição do ar 

(tem-se a impressão de que os gases poluentes não conseguem subir para se dispersar). Nos 

dias quentes, ocorre o oposto: os gases poluentes sobem e são dispersados pelas correntes de 

ar. Esse processo de movimentação de massas gasosas, a temperaturas diferentes, ocorre 

devido à: 

a) elevação da pressão atmosférica.  b) convecção térmica.  

c) radiação térmica.    d) condução térmica. 

e) criogenia. 

 

39. Na praia, você já deve ter notado que, durante o dia, a areia esquenta mais rápido que a 

água do mar e, durante a noite, a areia esfria mais rápido que a água do mar. Isso ocorre 

porque o calor específico da água é maior que o da areia (a água precisa receber mais calor, 

por unidade de massa, para sofrer o mesmo aquecimento da areia). Esse fato explica a 

existência da brisa: 

a) do mar para a praia, à noite;  b) da praia para o mar, durante o dia; 

c) do mar para a praia, durante o dia;  d) sempre do mar para a praia; 

e) sempre da praia para o mar. 

 

40. Na região litorânea, durante o dia sopra a brisa marítima, à noite sopra a brisa terrestre. 

Essa inversão ocorre porque: 
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a) o ar aquecido em contato com a terra sobe e produz uma região de baixa pressão, aspirando 

o ar que está sobre o mar, criando assim correntes de convecção e, à noite, ao perder calor, a 

terra se resfria mais do que o mar, invertendo o processo.  

b) o mar não conserva temperatura e, enquanto está em movimento, faz deslocar a brisa para 

a terra.  

c) o ar aquecido em contato com a terra sobe e produz uma região de alta pressão, resultando 

em uma diminuição da temperatura do ar que vem do mar por condução.  

d) a terra aquece-se durante a noite e faz com que o mar se aqueça também, movimentando as 

correntes terrestres.  

e) a terra e o mar interagem, pois o calor específico da terra, sendo muito maior que o da 

água, não permite que ela (terra) se resfrie mais rápido que o mar, permitindo, assim, que se 

formem correntes de convecção, que são responsáveis pelas brisas marítimas e terrestres. 

 

41. Duas cargas elétricas Q1 e Q2 atraem-se quando colocadas próximas uma da outra. 

a) O que se pode afirmar sobre os sinais de Q1 e Q2? 

b) A carga Q1 é repelida por uma terceira carga, Q3, positiva. Qual é o sinal de Q2? 

 

42. Dois corpos “x” e “y” são eletrizados por atrito, tendo o corpo “x” cedido elétrons para o 

corpo “y”. Em seguida, outro corpo “z”, inicialmente neutro, é eletrizado por contato com o 

corpo “x”. No final dos processos citados, as cargas elétricas de “x”, “y” e “z” são 

respectivamente: 

a) negativa, negativa e positiva. b) positiva, negativa e negativa. 

c) positiva, negativa e positiva. c) negativa, positiva e negativa. 

d) positiva, positiva e positiva. 

 

43. Duas pequenas esferas suspensas por fios isolantes estão eletrizadas negativamente e 

repelem-se mutuamente. Observe que, com o tempo, a distância entre elas diminui 

gradativamente. Pode-se afirmar que isso ocorre porque as esferas, através do ar: 

a) recebem prótons.  b) perdem prótons.  c) recebem elétrons.  

d) trocam prótons e elétrons. e) perdem elétrons. 

 

44. Um corpo possui 5 x 10
19

 prótons e 4 x 10
19

 elétrons. Considerando a carga elementar 

igual a 1,6 x 10
-19

 C, este corpo está: 

a) carregado negativamente com uma carga igual a 1 x 10
-19

 C. 

b) neutro. 

c) carregado positivamente com uma carga igual a 1,6 C. 

d) carregado negativamente com uma carga igual a 1,6 C. 

e) carregado positivamente com uma carga igual a 1 x 10
-19

 C. 

 

45. Um átomo de cálcio perde dois elétrons para dois átomos de cloro; um elétron para cada 

átomo de cloro. Forma-se, assim, o composto iônico        
  (cloreto de cálcio). Calcule, 

em coulomb, a carga de cada íon: 

a)      b)     

 

46. Num fio de cobre passa uma corrente contínua de 20A. Isso quer dizer que, em 5,0s, 

passa por uma secção reta do fio um número de elétrons igual a: (e = 1,6. 10
-19

 C). 

a) 1,25. 10
20 

b) 3,25. 10
20 

c) 4,25. 10
20 

d) 6,25. 10
20 

e) 7,00. 10
20 

 

47. A corrente elétrica nos condutores metálicos é constituída de: 
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a) Elétrons livres no sentido convencional. 

b) Cargas positivas no sentido convencional. 

c) Elétrons livres no sentido oposto ao convencional. 

d) Cargas positivas no sentido oposto ao convencional. 

e) Íons positivos e negativos fluindo na estrutura cristalizada do metal. 

 

48. Uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 A percorre um fio condutor. Determine o 

valor da carga que passa através de uma secção transversal em 1 minuto. 

 

49. Em um fio metálico, a aplicação de uma d.d.p. entre seus extremos provoca, nele, uma 

corrente de 10A durante 10 minutos. O número de elétrons que chegam ao pólo positivo, 

nesse tempo, é, aproximadamente:  

a) 3,75 x 10
22

   b) 2,67 x 10
22

   c) 2,67 x 10
19

   d) 3,75 x 10
16

 

 

50. O filamento incandescente de uma válvula eletrônica, de comprimento igual a 5 cm, 

emite elétrons numa taxa constante de 2 . 10
16

 elétrons por segundo e por centímetro de 

comprimento. Sendo o módulo da carga do elétron igual a 1,6 . 10
-19

C,  qual intensidade da 

corrente emitida? 

 

Parte 3: Astronomia   

 

ATENÇÃO! Os exercícios a seguir são todos da Olimpíada Brasileira de 

Astronomia e Astronáutica (OBA), e eles complementam a teoria desse material. 

Leia todos os enunciados com atenção para extrair informações também dele e 

sempre leia as resoluções em seguida para maximizar o seu aprendizado.  

 

1. (OBA - 2000 - Nível II) Vamos supor que por alguma mágica qualquer a Terra parasse de 

girar em torno do próprio eixo dela. Neste caso, pense e responda:  

a) Como seria o dia e noite na Terra, isto é, quanto tempo duraria o dia e a noite?  

b) Tem gente que pensa que seria sempre dia de um lado da Terra e sempre noite do outro 

lado da Terra. Explique por que isso não seria verdade. 

 

2. (OBA - 2000 - Nível II) Esperamos que você tenha o hábito de olhar para a Lua, pois 

afinal, ela é muito bonita e muda de aparência toda noite. Esperamos que você tenha 

observado isso. Se não observou, esperamos que passe a observar mais a Lua. A aparência 

(ou forma aparente) da Lua é chamada de fase e como já dissemos cada noite ela tem uma 

fase (aparência) diferente. Contudo, existem quatro noites em particular para as quais damos 

nomes para a fase (aparência) da Lua.  

a) Quais são os nomes das fases da Lua nas quatro noites em que damos nomes especiais para 

as fases da Lua?  

b) Qual é a aparência da Lua Nova, isto é, como a vemos? 

 

3. (OBA - 2000 - Nível II) As distâncias entre os corpos celestes são muito grandes. Por 

exemplo, a distância média entre o Sol e a Terra é de 149.600.000 km. Por isso os 

astrônomos usam uma outra forma de medir distância, que é o chamado ano luz. A luz tem 

uma altíssima velocidade: 300.000 km/segundo (trezentos mil quilômetros por segundo). 

Assim, um ano luz é igual à distância que a luz caminha durante um ano.  
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a) Se a luz caminha 300.000 km num segundo, quantos quilômetros ela caminha em 5 

segundos?  

b) Para sabermos quantos segundos a luz demora para ir da Terra à Lua basta dividirmos a 

distância entre a Terra e Lua (384.000 km) pela velocidade da Luz, ou seja: 384.000/300.000 

= 1,28 segundos. Quantos segundos gasta a luz para vir do Sol até a Terra? 

 

4. (OBA - 2000 - Nível II) Como já escrevemos acima, nosso planeta, a Terra, gira ao redor 

do Sol. Cada volta se completa em um ano terrestre, sobre um caminho, trajetória ou rota 

espacial chamada órbita. Durante todo esse tempo somos iluminados permanentemente pela 

potente luz solar. À medida que os dias passam, essa iluminação vai mudando de intensidade 

nas diferentes regiões da Terra. Essas diferentes iluminações, provocam diferenças no clima 

das regiões, as quais se fazem notar, principalmente, quatro vezes ao ano e que chamamos de 

Estações do Ano.  

a) Quais são os nomes dados a estas quatro estações do ano?  

b) Qual é a explicação para ocorrerem as 4 estações do ano? 

 

5. (OBA - 2001 - Nível II) Aqui está uma pergunta que para 

responder você precisa ter observado o céu, ou melhor, a Lua, 

durante o período da fase crescente. Numa certa noite chamada 

“noite de Lua Quarto Crescente” ela tem o formato da figura 1, mas 

não necessariamente essa posição no céu em relação ao horizonte. Sete noites depois ela tem 

o formato da figura 2, quando ela fica toda iluminada.  

a) Qual é o nome dado para a noite em que a Lua tem a aparência da figura 2?  

b) Desenhe pelo menos três figuras que mostrem como a Lua fica quando ela passa da 

aparência da figura 1 até chegar a ter a aparência da figura 2. 

 

6. (OBA - 2001 - Nível II) Aproveitando que estamos falando sobre eclipses, aqui está mais 

uma pergunta sobre eclipse, ou melhor, sobre a falta deles. Como você já sabe, a Lua gira ao 

redor da Terra, e a cada 14,75 dias (=29,5/2) ocorre uma Lua Cheia e uma Lua Nova. Mas se 

é assim, por que não há um eclipse da Lua e outro do Sol todo mês? 

 

7. (OBA - 2001 - Nível II) Como já dissemos é importante ser um observador atento da 

natureza. Esperamos que você tenha o hábito de observar o céu. Constelação é um conjunto 

de estrelas formando figuras no céu; a proximidade aparente de algumas estrelas, na maior 

parte das vezes, nada tem a ver com sua distância real. Existem constelações de estrelas que 

são vistas principalmente no verão e outras principalmente no inverno.  

a) A constelação de Orion (aquela que tem as “Três Marias” ) é de inverno ou verão?  

b) A constelação do Escorpião (aquela que de fato parece um escorpião) é de inverno ou 

verão? 

 

8. (OBA - 2001 - Nível II) O diâmetro 

do Sol é de, aproximadamente,      = 

1.400.000 km e o diâmetro da Lua é 

de, aproximadamente,      = 3.500 km, 

contudo, os dois astros possuem o 

mesmo diâmetro angular no céu. A 

distância da Terra à Lua é de 

aproximadamente     = 400.000 km. 

Esperamos que você já tenha aprendido o capítulo de triângulos semelhantes na matemática. 

Usando as relações dos triângulos semelhantes determine a distância da Terra ao Sol (    ). 
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Para que a sua resposta fique mais próxima do valor correto, por favor, subtraia da sua 

resposta 10.000.000 km, uma vez que fizemos alguns arredondamentos nos números acima.  

 

9. (OBA - 2002 - Nível II) Você ainda não era nascido, mas um dos grandes feitos da 

humanidade no século passado foi levar o homem à superfície da Lua. Um foguete chamado 

Apolo 11 foi lançado no dia 16 de julho de 1969 em direção ao nosso satélite natural, a Lua. 

O foguete percorreu cerca de 384.000 km até chegar na Lua e levou cerca de 4 dias para 

chegar lá. Assim, em 20 de julho de 1969 o astronauta Neil Armstrong tornou-se o primeiro 

homem a pisar na Lua. Chegando lá, ele viu que a Lua era um mundo muito diferente da 

Terra. Por exemplo: não tinha vento, não chovia, não tinha árvores ou plantas, ninguém 

morava lá e não tinha ar. Ainda bem que ele levou ar engarrafado para respirar, senão teria 

morrido, não é mesmo? Ele também viu que o céu da Lua era preto mesmo durante o dia. 

Muito estranho isso, não? Ele também sentiu que quase não tinha peso, pois ele dava um 

pulinho e ia longe, como se tivesse dado um pulão.  

a) A Terra vista da Lua é menor, maior ou igual à Lua vista da Terra? Por quê?  

b) Por que o Neil Armstrong ia longe quando dava só um pulinho?  

 

10. (OBA - 2002 - Nível II) a) Dois planetas possuem só uma Lua cada um. Escreva o nome 

deles. Mais uma ajudazinha: um deles é o menor e mais distante de todos os planetas. 

b) Todos os planetas do Sistema Solar possuem nomes de deuses da mitologia greco-romana. 

Por exemplo, Plutão era o deus dos mundos subterrâneos. Relacione as duas colunas na tabela 

abaixo: 

  

 

 

11. (OBA - 2002 - Nível II) a) Você já deve ter reparado que o Verão começa no dia, ou 

melhor, no período diurno, mais longo do ano, não? Se não tinha reparado, repare da próxima 

vez. Se reparou nisto, deve ter reparado também que o Inverno começa, claro, na noite mais 

longa do ano. Pois bem. Outra coisa que tem acontecido no Brasil já de uns anos para cá é a 

adoção do horário de Verão, que significa adiantar os relógios de uma hora, aproveitando 

exatamente o fato dos períodos diurnos serem mais longos numa dada época. Pois bem, por 

que em geral o Horário de Verão começa no meio da Primavera e termina no meio do Verão? 

Explique!  

b) Esta é mais difícil: podem existir períodos diurnos e noturnos maiores do que 24 horas? 

Por que? Caso existam, em que região da Terra? 

 

12. (OBA - 2003 - Nível II) Geralmente os livros didáticos descrevem o sistema solar como 

tendo nove planetas. Muitas pessoas acabam pensando que além de Plutão, não existe mais 

nada. Na verdade, depois de Plutão o sistema solar ainda continua. Só que lá não tem planetas 

grandes ou pequenos como Plutão. Depois de Plutão existe uma região chamada “Cinturão de 

Kuiper”. Chamamos de “Cinturão” por que eles são como “cintas” (destas usadas para a calça 

não cair), mas são bem largas. Neste “Cinturão de Kuiper” já foram identificados dezenas de 

asteroides. Deste cinturão vem a maioria dos cometas que ficam quase no mesmo plano das 

órbitas dos planetas. 

a) Tem um outro cinturão de asteroides bem mais perto da Terra e que geralmente é 

representando nos livros didáticos. Deste cinturão conhecemos milhares de asteroides e 

vários até já foram fotografados em detalhes. Qual é a localização deste cinturão de 

asteroides? Isto é, ele fica entre as órbitas de quais planetas? 

b) Você acha que já existe alguma foto com detalhes da superfície dos asteroides do 

“Cinturão de Kuiper”? Pense bem! Eles são pequeníssimos e estão depois de Plutão. 
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13. (OBA - 2003 - Nível II) Apesar de Plutão ser o menor e mais distante planeta do sistema 

solar já temos bastante informações sobre ele. Por exemplo, sabemos que ele tem só uma lua, 

a qual chamamos de Caronte e foi descoberta em 1978 por James W. Christy e Robert S. 

Harrington. Caronte tem algo de muito interessante. Caronte fica sempre com a mesma face 

virada para Plutão e Plutão também fica sempre com a mesma face virada para Caronte. Se 

você morasse em Plutão na face (ou hemisfério) que fica virada para Caronte, toda noite você 

veria Caronte no mesmo lugarzinho no céu (céu de Plutão, claro!). Por outro lado, se você 

morasse em Plutão na face oposta àquela virada para Caronte, você nunca veria Caronte a 

menos que viajasse até o outro hemisfério de Plutão. 

a) Tem um outro planeta, o qual, tal qual Plutão, também só tem um lua (ou satélite natural) e 

esta lua também fica sempre com a mesma face virada para o planeta, mas diferentemente de 

Plutão, este planeta não fica sempre com a mesma face virada para esta sua lua. Pergunta: 

Qual é o nome deste planeta? 

b) Qual é o nome da lua deste planeta? 

 

14. (OBA - 2003 - Nível II) Esperamos que você tenha o hábito de ler as provas anteriores 

das OBAs e seus respectivos gabaritos, pois esta questão já caiu na IV OBA realizada em 

2001. Além disso na V OBA realizada em 2002 fizemos várias questões mostrando as 

evidências quanto à verdadeira forma da trajetória da Terra ao redor do Sol. Esperamos que 

neste ano você acerte esta questão. Você sabe que toda vez que faz aniversário é porque se 

passou mais um ano para você, certo? Isto significa que o planeta Terra deu mais uma volta 

ao redor do Sol desde o seu último aniversário. Muito bem, esperamos que você já tenha 

estudado a forma do movimento da Terra ao redor do Sol. Uma das figuras abaixo é a que 

melhor representa o movimento da 

Terra ao redor do Sol. 

a) Pinte (de qualquer cor) a figura 

abaixo, que na sua opinião, melhor 

representa o movimento da Terra ao 

redor do Sol. 

b) Na figura que você escolher no item a) desta pergunta desenhe o Sol (basta fazer um 

ponto) no lugar que melhor representa o lugar que ele deve ocupar. Observação: Não existe 

nenhum efeito de perspectiva nas figuras. 

 

15. (OBA - 2003 - Nível 

II) Relacione as duas 

colunas escrevendo nos 

parênteses o número que 

melhor relaciona as duas 

colunas. 

 

16. (OBA - 2004 - Nível III) Como você já deve saber o sistema solar é constituído pelo Sol, 

nove planetas, muitas luas, pelo cinturão de asteróides entre Marte e Júpiter, cometas, pelo 

cinturão de Kuiper e pela Nuvem de Oort (sobre estes dois últimos comentamos na OBA de 

2003). Nenhum objeto foi descoberto na hipotética região chamada Nuvem de Oort, mas 

provavelmente é de lá que vem alguns dos cometas. Por outro lado, mais de 500 objetos já 

foram identificados no cinturão de Kuiper. No dia 14/11/2003 os astrônomos Michael E. 

Brown, Chadwick Trujillo e David Rabinowitz descobriram mais um planetinha, chamado 

2003 VB12, e popularmente chamado Sedna girando ao redor do Sol, mas estando dentro 



Autor: Profº José Marques  Organizador: David A. Holanda 
 

deste cinturão de Kuiper. Este planetinha está a uma distância, atualmente, de cerca de 100 

UA (UA = Unidade Astronômica e é igual à distância Sol-Terra). 

a) A distância média do Sol a Plutão é de aproximadamente 40 UA. Qual é a distância atual 

entre Sedna e Plutão (supondo que eles estejam alinhados)? Dê sua resposta usando Unidades 

Astronômicas, ou seja, UA. 

b) Este planetinha ou planetoide, Sedna, é rochoso tal como outros 5 planetas do sistema 

solar. Isto é, eles têm chão assim como a Terra, enquanto outros 4 planetas (os maiores) são 

gasosos, ou seja, não possuem um chão como a Terra. Escreva os nomes dos 5 planetas 

rochosos. 

 

17. (OBA - 2004 - Nível III) Tudo na superfície da Terra tem peso. O 

peso é a força com que a Terra atrai tudo para o centro dela. A bola ao 

lado representa o planeta Terra. Sobre ela tem 4 pessoas. Uma está no 

pólo norte (ponto A), outra no pólo Sul (ponto C), uma no Brasil (ponto 

B) e outra na Nova Guiné (ponto D). Cada pessoa segura uma pedra na 

mão e todas vão soltá-las no mesmo instante. Desenhe o caminho 

seguido pelas quatro pedras. Os bonecos estão fora de escala em 

relação ao planeta Terra, claro! 

 

18. (OBA - 2005 - Nível III) Em 1981 foi inaugurado o maior telescópio brasileiro instalado 

no Brasil. Ele está localizado no Observatório do Pico dos Dias, entre os municípios mineiros 

de Brasópolis e Piranguçu, a 1.864 m de altitude, 900 m acima do nível médio da região, a 37 

km de Itajubá, 300 km do Rio de Janeiro e a 250 km de São Paulo. Lá tem um telescópio cujo 

espelho tem 1,6 m de diâmetro e outros dois com 60 cm de diâmetro cada um. Todos 

astrônomos do Brasil podem usar estes telescópios e as Escolas podem agendar para visitá-

los. 

a) Aproximando os espelhos dos telescópios por discos planos, e lembrando que a área de um 

disco é dada por     , onde π vale aproximadamente 3 e R é o raio do disco, pergunta-se: 

quantas vezes a área do espelho do telescópio de 1,6 m de diâmetro é maior do que a área do 

espelho do telescópio de 60 cm de diâmetro? Ajuda: Se tivéssemos perguntado quantas vezes 

a sua professora é mais pesada do que você, então seria necessário dividir o peso da sua 

professora pelo seu peso, certo? A ideia é a mesma. Gostou da ajuda? 

b) Em 2004 foi inaugurado o telescópio SOAR, o qual foi construído por brasileiros e norte 

americanos. Ele está instalado na montanha Cerro Pachón, nos Andes Chilenos, numa 

altitude de 2.700 metros acima do nível do mar. O espelho dele tem 4,1 m de diâmetro e o 

telescópio tem tecnologia de última geração. Quanto maior o diâmetro do espelho, mais luz 

ele capta e, portanto, melhor é o telescópio. Aproximando o espelho do SOAR também por 

um disco plano, pergunta-se: quantas vezes a área do espelho do SOAR é maior do que a área 

do espelho do telescópio que está no Brasil e tem 1,6 m de diâmetro? 

 

19. (OBA - 2005 - Nível III) Para todos as escolas 

participantes da VII OBA (2004) enviamos, junto com os 

certificados, medalhas, CDs, livros, livretos, cartazes, 

revistas, etc, a cópia de um artigo chamado “O problema 

do Ensino da órbita da Terra”, o qual foi publicado na 

Revista Física na Escola, volume 4, nº 2, páginas 12 a 16, 

em 2003 (http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol4/Num2/v4 

n2a06.pdf). A figura 4 do referido artigo está ao lado. 

Nela vemos 14 elipses com excentricidades (e) (ou 

achatamento) variando desde e = 0,0 até e = 0,999. Você 
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sabe que as órbitas dos planetas são elípticas, certo? Esta é, aliás, a chamada 1ª Lei de Kepler. 

O ponto no centro de cada elipse marca o centro dela. O ponto à direita do centro é um dos 

focos da elipse e é a posição ocupada pelo Sol, caso algum astro gire ao redor dele com 

aquela órbita. 

a) A órbita da Terra, apesar de elíptica, é quase circular. A órbita de Plutão é a mais 

excêntrica (achatada) de todos os planetas e vale e = 0,2482. Pinte (de qualquer cor) a elipse 

que melhor representa a órbita de Plutão e faça um X sobre a posição ocupada pelo Sol. 

b) Diferentemente dos planetas, os cometas em geral têm órbitas bastante excêntricas, ou seja 

achatadas. A órbita do cometa Halley, por exemplo, tem excentricidade e = 0,967. Escreva 

HALLEY sobre a figura que melhor representar a órbita deste cometa e faça um X sobre a 

posição ocupada pelo Sol. 

 

20. (OBA - 2005 - Nível III) Sobre o globo terrestre são colocadas algumas linhas 

imaginárias, como por exemplo: Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Equador terrestre, 

Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Pois bem, na Rodovia dos Trabalhadores, 

no Estado de São Paulo, tem uma placa que diz: “Aqui passa o Trópico de Capricórnio”. 

Claro que ele passa ali e em todos os pontos da Terra que estão à mesma latitude, ou seja, à 

mesma distância angular do equador. Na verdade esta linha cruza 3 continentes e 11 países. O 

Brasil é tão grande que tem outra linha imaginária que passa por ele. Mas sobre ela faremos 

perguntas na IX OBA em 2006. 

a) Veja a coincidência: num certo dia eu estava dirigindo pela Rodovia dos Trabalhadores e 

quando passei pela dita placa vi que ela não tinha nenhuma sombra! E era um dia ensolarado! 

Qual era a hora solar verdadeira quando eu passei pela placa “Aqui passa o Trópico de 

Capricórnio”? Que ângulo o Sol fazia com o horizonte naquele instante? 

b) Naquele dia estava ocorrendo um Solstício de Inverno ou de Verão? Afinal, em qual 

latitude fincaram aquela placa? 

 

21. (OBA - 2005 - Nível III) A Astronáutica é a ciência que trata da construção e operação de 

veículos espaciais, como os satélites e os foguetes. Os satélites são lançados ao espaço por 

meio de foguetes, como os desenvolvidos pelos cientistas do Instituto de Aeronáutica e 

Espaço (IAE), órgão do Centro Técnico Aeroespacial (CTA). A partir das informações 

coletadas pelos satélites desenvolvidos no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 

os cientistas brasileiros estudam o meio ambiente e o desmatamento das florestas. O Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica (ITA), instituição de ensino e pesquisa no setor aeroespacial, 

também pertence ao CTA. O CTA/IAE, o CTA/ITA e o INPE estão localizados na cidade de 

São José dos Campos, SP. Para coordenar as atividades espaciais brasileiras, existe a Agência 

Espacial Brasileira (AEB), sediada em Brasília, que, por meio do Programa AEB Escola, 

promove atividades educacionais em escolas do Brasil.  

Para efeitos práticos, admite-se que a atmosfera terrestre tenha 

uma espessura de 100 km. Acima desta altitude pode-se 

considerar a existência de vácuo, ou seja, a ausência de matéria. 

Se a Terra fosse uma laranja, a espessura da atmosfera seria 

equivalente à espessura da sua casca. A atmosfera terrestre é 

constituída principalmente de nitrogênio e oxigênio. Em menor 

quantidade, o ozônio, o dióxido de carbono e o vapor d´água 

também se fazem presentes. O ozônio filtra parte da radiação 

solar ultravioleta. No entanto, por causa de uma diminuição da 

quantidade de ozônio (provocada por poluição atmosférica) e 

excesso de exposição ao Sol, estima-se que a radiação solar ultravioleta será responsável por 

mais de 100 mil casos de câncer de pele no Brasil em 2005. Portanto, apesar de fina, quando 
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comparada ao raio da Terra (6.378 km), é esta “frágil” camada que permite a preservação da 

vida na Terra. 

 Para a conclusão da montagem da Estação Espacial Internacional (ISS), a qual o 

Brasil ajuda a construir, que orbita a 350 km acima da superfície da Terra, será necessário 

que alguns astronautas saiam da estação para efetuar o que se chama atividade extraveicular. 

Considerando estes fatos, assinale, dentre as alternativas abaixo, quais são verdadeiras (V) e 

quais são falsas (F):  

a) ( ) Tendo em vista que estará executando atividade física fora da ISS, é de se supor que o 

astronauta transpire e se sinta cansado. Nessa situação, nada impede que ele remova o 

capacete para tomar um “ar fresco”.  

b) ( ) Como o som não se propaga no vácuo, astronautas executando atividade extraveicular 

devem fazer uso de dispositivos especiais para se comunicarem.  

c) ( ) Devido à falta de filtragem da radiação solar ultravioleta pela atmosfera, os astronautas 

em atividade extraveicular devem usar capacete com visor especial, que filtre e reflita a 

radiação solar nociva. 

 

22. (OBA - 2005 - Nível III) Os satélites precisam de 

energia elétrica para funcionar, assim como os automóveis e 

os equipamentos elétricos e eletrônicos que temos em casa. 

Se eles tivessem apenas baterias para fornecer a energia de 

que necessitam, elas acabariam logo e os satélites parariam 

de funcionar.  

 Para evitar esse problema, muitos satélites geram 

energia elétrica a partir da luz solar. A luz é convertida em eletricidade por um equipamento 

chamado painel solar. Os painéis solares são grandes placas recobertas com pequenas lâminas 

chamadas células solares. Essas células absorvem a luz solar e produzem a eletricidade, que é 

conduzida para o satélite por meio de fios elétricos.  

 A energia elétrica produzida pelos painéis solares varia com a distância até o Sol. Este 

fenômeno é semelhante os planetas mais próximos ao Sol, como Mercúrio e Vênus, a 

intensidade da radiação solar é mais forte. Para os depende da quantidade de energia contida 

na luz solar. Quanto mais energia na luz, mais eletricidade é gerada. A energia contida na luz 

solar ao que ocorre quando aproximamos ou afastamos nossa mão de uma lâmpada ou de 

uma vela. Se chegarmos muito perto, nossa mão poderá ser queimada. De uma grande 

distância, nós nem sentiremos o calor.  

 Nos planetas mais próximos ao Sol, como Mercúrio e Vênus, a intensidade da 

radiação solar é mais forte. Para os planetas mais distantes, como Netuno e Plutão, o Sol é 

pouco mais que uma estrela comum, como as que vemos no céu durante a noite. A energia 

total gerada pelos painéis também depende do seu tamanho. Quanto maior, mais energia. 

Quanto menor, menos energia. 

Considerando estes fatos, assinale entre as alternativas abaixo quais são verdadeiras (V) e 

quais são falsas (F):  

a) ( ) A figura acima mostra um satélite e indica duas partes diferentes de seu corpo (A e B). 

Os painéis solares do satélite estão na parte indicada com a letra A.  

b) ( ) Suponha que dois satélites idênticos sejam construídos, e que ambos requeiram a 

mesma quantidade de energia elétrica para funcionar. Se um deles for enviado para o planeta 

Mercúrio, então seus painéis solares deverão ser maiores que os do satélite que ficará em 

órbita da Terra, caso contrário ele não terá energia suficiente para funcionar.  

c) ( ) Se um satélite for mandado para fora do Sistema Solar, ele precisará substituir os 

painéis solares por um equipamento diferente para produzir eletricidade, já que a distância até 

o Sol será tão grande que a luz solar será insuficiente para as suas necessidades. 
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Gabarito 

 

Parte 1: Química 

 

1. b) - 2. d) - 3. b) - 4. d) - 5. a) - 6. d) - 7. c) - 8. b) - 9. b) - 10. b) - 11. d) - 12. d) - 13. b) - 

14. d) - 15. e) - 16. e) - 17. c) - 18. b) - 19. c) - 20. a) - 21. b) - 22. b) - 23. c) - 24. c) - 25. d) - 

26. c) - 27. d) - 28. d) - 29. (F)(V)(V) - 30. (22) - 31. d) - 32. 95 g - 33. c) - 34. b) - 35.    
   

   
      

   - 36. b) - 37. d) - 38. (F) (V) (V) (V) 

39. c) - 40. b) 

 

Parte 2: Física 
 

1. 122 min - 2. e) - 3. c) - 4. e) - 5. 6 cm/s - 6. 4 - 7. Demonstração - 8. a) v = 4t b) 8 m/s  

9. a) v = 8t - 2 b) 38 m/s - 10. d) - 11. e) - 12.  - 13. e) - 14. 
  

  
 = 4  

15. 6F - 16. a) 600 N b) 400 kg - 17. a) - 18. d) - 19. b) - 20. c) - 21. d) - 22. c) - 23. 1500 J 

24. a) - 25. b) - 27. a) 4000 J b) 20 m/s - 28. b) - 29. b) - 30. a) 10 m/s b) 3000 J - 31. -40 ºC  

32. 85 ºC ou 185 ºF - 33. 120 ºC - 34. d) - 35. d) - 36. a) - 37. c) - 38. b) - 39. c) 40. a) - 41. a) 

São opostas b) Q1 é positiva   Q2 é negativa - 42. c) - 43. e) - 44. c) - 45. a) 3,2 x 10
-19

 C b) 

1,6 x 10
-19

 C - 46. d) - 47. c) - 48. 300 C - 49. a) - 50. 0,016 A 

 

Parte 3: Astronomia 
 

1. a) O dia e a noite durariam 6 meses cada; b) Para que seja sempre dia de um mesmo lado 

da Terra, digamos o lado em que fica o Brasil, na verdade esse lado teria que estar sempre 

virado para o Sol, mas neste caso a Terra teria que estar girando sobre ela mesma, só que tão 

devagarinho que num ano ela daria somente uma volta sobre ela mesma. 

 

2. a) Lua cheia, lua quarto minguante, lua nova e lua quarto crescente; b) Não a vemos. 

Observação. Não é correto afirmar que cada fase da Lua dura 7 dias pois como dissemos 

acima, cada noite a Lua tem uma aparência, de modo que ninguém a vê 7 noites cheia, ou 7 

noites de exatamente quarto minguante, etc. 

 

3. Multiplicando 300.000 km/s por 5 segundos, obtemos 1.500.000 km; b) Dividindo-se a 

distância entre a Terra e o Sol (149.600.000 km) pela velocidade da luz, obtemos 

aproximadamente 498,6 segundos. 

 

4. a) Os nomes das quatro estações do ano são: Primavera, Verão, Outono e Inverno; b) O 

motivo das estações do ano, é a inclinação de 23,5 graus do eixo de rotação terrestre em 

relação à perpendicular ao plano da órbita da Terra ao redor do Sol em conjunto com o 

movimento de translação da Terra ao redor do Sol. 
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5. a) Lua Cheia; b) Três figuras parecidas com estas que estão ao 

lado. 

 

6. Não ocorre um eclipse da Lua a cada Lua Cheia e um eclipse do Sol a cada Lua Nova 

porque o plano da órbita da Lua em torno da Terra é um pouco inclinado em relação ao plano 

da órbita da Terra em torno do Sol. 

 

7. a) Orion é uma constelação de verão (para o hemisfério sul); b) Escorpião é uma 

constelação de inverno (também para o hemisfério sul). 

 

8. 
    

    
 

    

    
            

    

    
         

       

    
                          

 

9. a) Maior. A Terra tem um diâmetro maior do que o da Lua e está à mesma distância da Lua 

que a Lua da Terra. Logo a Terra vista da Lua é maior do que a Lua vista da Terra. Esta é 

uma pergunta que envolve um conhecimento básico (noções sobre os tamanhos relativos da 

Terra e da Lua) e imaginação (a capacidade de se colocar num ponto de vista não cotidiano).  

b) A resposta correta é porque a atração da gravidade é menor na Lua do que na Terra. Como 

a maior parte dos candidatos deste nível ainda não tiveram uma apresentação formal do 

campo gravitacional da Terra e da Lua é aceitável como resposta qualquer resposta que 

traduza isto de maneira mais simples: ele sente menos peso, ele se sente mais leve, a Lua atrai 

ele menos na sua superfície do que ele é atraído na superfície da Terra, etc. 

 

10. a) Plutão e a Terra; b)  

 

 

 

11. .a) O Verão começa no dia mais longo do ano no Hemisfério Sul, ou melhor, no dia em 

que o período diurno é mais longo. O Horário de Verão aproveita exatamente os dias com 

maior período diurno que se distribuem igualmente antes e depois do dia mais longo. É por 

isso que ele começa ainda na Primavera e termina no meio do Verão. O nome do dia mais 

longo no Hemisfério Sul é Solstício de Dezembro, mas a menção a este nome não é 

necessária para que ao aluno seja atribuído o ponto completo desta questão. Basta ele ter a 

noção de que o Verão começa no dia com maior período diurno. Observe o esquema abaixo: 
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b) As regiões contidas entre os círculos polares Ártico e Antártico e os respectivos polos 

permanecem iluminadas ou não iluminadas por seis meses, pois situam-se exatamente entre o 

polo e a faixa que permanece iluminada ou não entre o Equinócios. 

 

12. a) O cinturão de asteroides fica entre as órbitas de Marte e de Júpiter; b) Não existe foto 

com detalhes da superfície dos asteroides do cinturão de Kuiper. 

 

13. a) Terra; b) Lua (ou Selene). 

 

14. A órbita da Terra é quase um círculo, logo o primeiro desenho da esquerda para a direita é 

o que melhor representa a órbita da Terra; b) A posição do Sol na primeira figura da esquerda 

para a direita é quase no centro. 

 

15.  

 

 

 

 

 

16. a) É a diferença 100 UA – 40 UA = 60 UA; b) Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Plutão 

(serve qualquer ordem). 

 

17. Em qualquer posição sobre o planeta Terra, se você soltar uma 

pedra ela vai cair verticalmente no seu pé, conforme ilustra as 

linhas tracejadas entre a pedra e o pé do boneco na figura da 

direita. 

 

 

 

 

18. a) Note que no enunciado foram dados os diâmetros dos espelhos e na equação da área do 

círculo foi usado o raio, assim sendo, deveríamos, inicialmente, dividir os diâmetros por dois 

e obter: 0,8 m para o telescópio grande e 0,3 m para o telescópio pequeno. Observe que é 

necessário transformar 60 cm para 0,6 m, para que dividido por dois se obtenha 0,3 m. 

Qualquer resultado muito próximo de 7 é aceitável.  

[3 x (0,8)
2
 ] / [3 x (0,3)

2
 ] = [8 / 3]

2
 = 64 / 9 = 7,11... ou [3 x (0,8)

2
 ] / [3 x (0,3)

2
 ] = [8 / 3]

2
 = 

[2,66...]
2
 = 7,07...; b) Novamente temos que dividir por dois os diâmetros dos espelhos para 

obter os seus raios, ou seja, 2,05 m para o telescópio SOAR e 0,8 m para o telescópio que 

está em Minas Gerais. Pode-se aceitar qualquer resultado próximo de 6,5. 

[3 x (2,05)
2
 ] / [3 x (0,8)

2
 ] = [20,5 / 8]

2
 = 420,25 / 64 = 6,56... ou [3 x (2,05)

2
 ] / [3 x (0,8)

2
 ] 

= [20,5 / 8]
2
 = [2,56...]

2
 = 6,55... 

 

19. a) O aluno deve ter pintado a elipse com excentricidade e = 0,2 e deve ter 

colocado um X sobre o ponto à direita do ponto central da elipse, conforme 

ilustra a figura abaixo. Obs. Se o aluno escolheu a elipse com e = 0,3 ganha só 

metade dos pontos. 

b) O aluno deveria ter escolhido a elipse com a excentricidade e = 0,98 

mas se usou a que tem a excentricidade e = 0,95 também vamos aceitar. 

O Sol, como sempre, está num dos focos e na figura da direita colocamos 

um X onde está o Sol. 
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20. a) Hora solar verdadeira: 12 horas. Ângulo com o horizonte: 90 graus; b) Solstício de 

verão. Latitude: aproximadamente 23 graus Sul ou -23 graus ou só 23 graus. 

 

21. a) (F) O enunciado da questão informa que acima de 100 km de altitude, pode-se 

considerar a existência de vácuo, ou seja, a ausência de matéria. Portanto, se o astronauta 

remover o seu capacete, ele morrerá em função da ausência de oxigênio; b) (V) O enunciado 

da questão informa que acima de 100 km de altitude, pode-se considerar a existência de 

vácuo. Na frase acima, é afirmado que o som não se propaga no vácuo. Consequentemente, o 

astronauta efetuando atividade extraveicular necessitará de um dispositivo especial para se 

comunicar com o outro astronauta. c) (V) O enunciado da questão informa que acima de 100 

km de altitude, pode-se considerar a existência de vácuo. Posteriormente, é informado que a 

atmosfera da Terra possui, dentre outros, o ozônio, sendo a sua existência essencial para 

filtrar a radiação solar ultravioleta (nociva ao ser humano). Por conseguinte, o visor do 

astronauta deve evitar que a radiação ultravioleta não passe através do visor do capacete do 

astronauta, atingindo o seu rosto e os seus olhos. 

 

22. a) (V) Além de assumir que o aluno saiba reconhecer um satélite, o enunciado da questão 

informa que os painéis solares são grandes placas; b) (F) O enunciado da questão claramente 

informa que: i) a energia contida na luz solar varia com a distância até o Sol; ii) Nos planetas 

mais próximos ao Sol, como Mercúrio e Vênus, a intensidade solar é mais forte; iii) A 

energia total gerada pelos painéis também depende do seu tamanho. Quanto maior, mais 

energia. Quanto menor, menos energia. Baseado nessas informações, o aluno deverá ser 

capaz de deduzir que, como Mercúrio está mais próximo ao Sol do que a Terra, os painéis 

solares do satélite em órbita de Mercúrio deverão ser menores do que os do satélite que orbita 

em torno da Terra; c) (V) O enunciado da questão claramente informa que para os planetas 

mais distantes, como Netuno e Plutão, o Sol é pouco mais que uma estrela comum, como as 

que vemos no céu durante a noite. Portanto, se um satélite for enviado para fora do Sistema 

Solar, o mesmo necessitará de uma fonte alternativa de energia (energia nuclear, por 

exemplo). 

 


