
 Natal, 04 de abril de 2011 



Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias - Física 



É muito comum observarmos nas fachadas de edifícios em construção andaimes constituídos 

por uma tábua horizontal sustentada por cordas que passam por roldanas presas no topo da 

edificação. O fato de um dos operários se deslocar sobre o andaime em direção ao outro, por 

exemplo, quando vai entregar alguma ferramenta ao companheiro, afeta a distribuição de forças 

sobre as cordas. Nesse sentido, considere a situação mostrada na Figura abaixo. Nela, um dos 

operários se encontra na extremidade esquerda do andaime, enquanto o outro, após ter 

caminhado em direção a ele, conduzindo uma marreta, encontra-se parado no meio do 

andaime.  

 

 

 

 

 

 

 

Considerando a situação mostrada na Figura, pode-se afirmar que a  

A) força resultante sobre o andaime é diferente de zero e a tensão na corda Y é maior que 

na corda X.  

B) força resultante sobre o andaime é igual a zero e a tensão na corda Y é maior que na 

corda X.  

C) força resultante sobre o andaime é diferente de zero e a tensão na corda X é maior que 

na corda Y.  

D) força resultante sobre o andaime é igual a zero e a tensão na corda X é maior que na 

corda Y. 



(%) de respostas na alternativa: 01 D 

A 5,7 

B 6,1 

C 54,3 

D 33,9 

DUPLAS OU BRANCAS  0,0 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              33,9 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



A partir do final da década de 1950, a Terra deixou de ter apenas seu 

único satélite natural – a Lua –, e passou a ter também satélites artificiais, 

entre eles os satélites usados para comunicações e observações de 

regiões específicas da Terra. Tais satélites precisam permanecer sempre 

parados em relação a um ponto fixo sobre a Terra, por isso são chamados 

de “satélites geoestacionários”, isto é, giram com a mesma velocidade 

angular da Terra.  

Considerando tanto a Lua quanto os satélites geoestacionários, pode-se 

afirmar que 

A) as órbitas dos satélites geoestacionários obedecem às Leis de 

Kepler, mas não obedecem à Lei de Newton da Gravitação Universal.  

B) a órbita da Lua obedece às Leis de Kepler, mas não obedece à Lei 

de Newton da Gravitação Universal.  

C) suas órbitas obedecem às Leis de Kepler e à Lei de Newton da 

Gravitação Universal.  

D) suas órbitas obedecem às Leis de Kepler, mas não obedecem à 

Lei de Newton da Gravitação Universal. 



(%) de respostas na alternativa: 02 C 

A 22,3 

B 12,3 

C 47,6 

D 17,7 

DUPLAS OU BRANCAS  0,1 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              47,6 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



Uma característica da profissão de carteiro é que ele anda muito através das ruas, fazendo 

diversos percursos ao longo do seu dia de trabalho. Considere a situação do mapa 

representado pela Figura abaixo, na qual um carteiro que se encontra no ponto A, localizado na 

Av. Amintas Barros, se desloca 400m até atingir o cruzamento desta com a Av. Xavier da 

Silveira, ambas as avenidas situadas em Natal (RN). Em seguida, a partir daquele cruzamento, 

o carteiro se desloca por mais 300m nesta última avenida até chegar ao endereço procurado, 

localizado no ponto B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Google.map  

Considerando o percurso e as orientações indicadas no mapa, pode-se afirmar que o módulo, a 

direção e o sentido do vetor deslocamento do carteiro são, respectivamente,  

A) 700m, L-O e para L.  

B) 500m, O-L e para O.  

C) 500m, O-L e para L.  

D) 700m, L-O e para O. 



(%) de respostas na alternativa: 03 C 

A 35,3 

B 5,5 

C 45,9 

D 13,1 

DUPLAS OU BRANCAS  0,2 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              45,9 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



No mundo atual, é muito difícil viver sem a eletricidade e seus benefícios. No entanto, o seu uso 

adequado envolve o domínio técnico associado a conceitos e princ ípios físicos. Neste sentido, 

considere um ramo de um circuito residencial montado por estudantes em uma aula prática de 

eletricidade, composto pelos seguintes elementos : um disjuntor (D), uma lâmpada (L), um 

interruptor (I), o fio neutro e o fio fase.  

O circuito que está corretamente montado é o representado pela opção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(%) de respostas na alternativa: 
04 

B 

A 13,4 

B 36,8 

C 27,3 

D 22,3 

DUPLAS OU BRANCAS  0,1 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              36,8 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



A existência da água em seus três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, torna nosso Planeta 

um local peculiar em relação aos outros Planetas do Sistema Solar. Sem tal peculiaridade, a 

vida em nosso Planeta seria possivelmente inviável. Portanto, conhecer as propriedades físicas 

da água ajuda a melhor utilizá-la e assim contribuir para a preservação do Planeta.  

Na superfície da Terra, em altitudes próximas ao nível do mar, os estados físicos da água estão 

diretamente relacionados à sua temperatura conforme mostrado no Gráfico ao lado. Esse 

Gráfico representa o comportamento de uma massa de 1,0 g de gelo a uma temperatura inicial 

de - 50oC, colocada em um calorímetro que, ligado a um computador, permite determinar a 

temperatura da água em função da quantidade de calor que lhe é cedida.  

Observando-se o Gráfico, pode-se concluir que a quantidade de calor necessária para 

liquefazer a massa de 1,0g de água e elevar sua temperatura de 0oC até 100oC é, 

respectivamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 105 cal e 80 cal.  

B) 105 cal e 100 cal.  

C) 80 cal e 105 cal.  

D) 100 cal e 105 cal. 



(%) de respostas na alternativa: 05 B 

A 6,8 

B 55,8 

C 20,3 

D 16,9 

DUPLAS OU BRANCAS  0,1 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              55,8 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



Os carros modernos usam diferentes tipos de espelhos retrovisores, de modo que o motorista 

possa melhor observar os veículos que se aproximam por trás dele. As Fotos 1 e 2 abaixo 

mostram as imagens de um veículo estacionado, quando observadas de dentro de um carro, 

num mesmo instante, através de dois espelhos: o espelho plano do retrovisor interno e o 

espelho externo do retrovisor direito, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 Foto 2  

A partir da observação dessas imagens, é correto concluir que o espelho externo do retrovisor 

direito do carro é  

A) convexo e a imagem formada é virtual. C) convexo e a imagem formada é real.  

B) côncavo e a imagem formada é virtual. D) côncavo e a imagem formada é real. 



(%) de respostas na alternativa: 06 A 

A 35,7 

B 18,5 

C 26,6 

D 19,3 

DUPLAS OU BRANCAS  0,0 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              35,7 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



O inglês Michael Faraday (1791 – 1867) pode ser considerado 

um dos mais influentes cientistas de todos os tempos e seus 

trabalhos científicos ainda hoje têm repercussão na sociedade 

científico-tecnológica. Um dos mais importantes desses 

trabalhos é a lei de indução eletromagnética que leva seu nome 

– Lei de Faraday –, que trata de uma situação experimental 

envolvendo o ímã e uma espira. Essa Lei pode ser enunciada 

como: “a força eletromotriz induzida em uma espira fechada é 

proporcional à variação do fluxo magnético que a atravessa e 

inversamente proporcional ao intervalo de tempo em que 

ocorre essa variação”.  

Em relação à Lei referida no texto, é correto afirmar que a força eletromotriz 

induzida na espira  

 

 

A) depende do produto da variação do fluxo magnético através da espira pelo 

intervalo de tempo.  

B) não depende do movimento relativo entre o imã e a espira.  

C) depende do movimento relativo entre o imã e a espira.  

D) não depende da razão entre a variação do fluxo magnético através da 

espira pelo intervalo de tempo. 



(%) de respostas na alternativa: 07 C 

A 46,2 

B 6,7 

C 39,2 

D 7,8 

DUPLAS OU BRANCAS  0,1 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              39,2 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



Uma das tecnologias modernas que mais se difunde na sociedade é a dos 

aparelhos celulares. Com eles pode-se falar com qualquer pessoa em, 

praticamente, todas as regiões do Planeta. Ao usar-se o celular para 

conversar com alguém, o aparelho emite ondas que são captadas através 

das antenas receptoras e depois retransmitidas até chegar à antena do 

celular do interlocutor.  

Pode-se afirmar que, durante a conversa, as ondas emitidas e captadas 

entre os celulares se propagam  

 

 

A) apenas na direção da antena receptora e são de natureza sonora.  

B) em todas as direções e são de natureza eletromagnética.  

C) apenas na direção da antena receptora e são de natureza 

eletromagnética.  

D) em todas as direções e são de natureza sonora. 



(%) de respostas na alternativa: 08 B 

A 10,6 

B 47,1 

C 32,9 

D 9,3 

DUPLAS OU BRANCAS  0,1 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              47,1 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



Considere um grande navio, tipo transatlântico, movendo-se em linha reta 

e com velocidade constante (velocidade de cruzeiro). Em seu interior, 

existe um salão de jogos climatizado e nele uma mesa de pingue-pongue 

orientada paralelamente ao comprimento do navio. Dois jovens resolvem 

jogar pingue-pongue, mas discordam sobre quem deve ficar de frente ou 

de costas para o sentido do deslocamento do navio. Segundo um deles, 

tal escolha influenciaria no resultado do jogo, pois o movimento do navio 

afetaria o movimento relativo da bolinha de pingue-pongue.  

Nesse contexto, de acordo com as Leis da Física, pode-se afirmar que  

 

 

A) a discussão não é pertinente, pois, no caso, o navio se comporta 

como um referencial não inercial, não afetando o movimento da bola.  

B) a discussão é pertinente, pois, no caso, o navio se comporta como 

um referencial não inercial, não afetando o movimento da bola.  

C) a discussão é pertinente, pois, no caso, o navio se comporta como 

um referencial inercial, afetando o movimento da bola.  

D) a discussão não é pertinente, pois, no caso, o navio se comporta 

como um referencial inercial, não afetando o movimento da bola. 



(%) de respostas na alternativa: 09 D 

A 24,7 

B 7,5 

C 23,8 

D 44,0 

DUPLAS OU BRANCAS  0,0 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              44,0 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



O calor e suas formas de propagação se manifestam em diversas 

situações tanto na Natureza quanto nas atividades humanas. Assim, 

fenômenos aparentemente muito diferentes são semelhantes, quando 

analisados mais detidamente.  

Veja-se, por exemplo: A energia do Sol que aquece nosso Planeta e a 

energia emitida pelo magnetron do forno de microondas, que aquece os 

alimentos colocados em seu interior, são fenômenos que envolvem 

propagação de calor.  

Pode-se afirmar que as formas de propagação de energia entre o Sol e a 

Terra e entre o magnetron e os alimentos são, respectivamente  

 

A) convecção e condução.  

B) convecção e convecção.  

C) condução e radiação.  

D) radiação e radiação. 



(%) de respostas na alternativa: 10 D 

A 13,0 

B 4,9 

C 21,5 

D 60,5 

DUPLAS OU BRANCAS  0,1 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              60,5 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



O Meio Ambiente é repleto de situações nas quais a variação de temperatura pode provocar 

belas mudanças na paisagem. Por exemplo, a placidez da superfície da água de um lago muda 

completamente para a rigidez da superfície de gelo quando uma frente fria provoca o 

congelamento da água. Nessa situação, algo ainda mais curioso acontece: a água fica 

congelada na superfície formando uma camada de gelo, mas continua no estado líquido abaixo 

dessa camada, permitindo assim a preservação da vida aquática. Tal fenômeno deve-se ao 

comportamento anômalo da densidade desse precioso líquido, mostrado no Gráfico abaixo. 

 

O processo de troca de calor no interior do lago, entre as 

temperaturas inicial de 10oC e final de 0oC, permite entender o 

motivo pelo qual se forma uma camada de gelo na superfície 

enquanto, abaixo dela, a água permanece em estado líquido.  

Destas informações, é correto concluir que:  

A) entre 4oC e 0ºC, à medida que a temperatura diminui, a 

densidade da água diminui também, impedindo a troca de 

calor por convecção e permitindo o resfriamento da água por 

condução.  

B) entre 4oC e 0ºC, à medida que a temperatura diminui, a 

densidade da água aumenta, permitindo a troca de calor por 

convecção e impedindo o resfriamento da água por condução.  

C) entre 10oC e 4ºC, à medida que a temperatura diminui, a densidade da água diminui 

também, impedindo a troca de calor por condução e permitindo o resfriamento da água 

por convecção.  

D) entre 10oC e 4ºC, à medida que a temperatura diminui, a densidade da água aumenta, 

permitindo a troca de calor por condução e impedindo o resfriamento da água por 

convecção. 



(%) de respostas na alternativa: 11 A 

A 35,2 

B 20,4 

C 13,3 

D 31,0 

DUPLAS OU BRANCAS  0,1 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              35,2 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



Num jogo de futebol, os jogadores exercem forças de contato sobre a 

bola, as quais são detectadas pelos seus efeitos, como deformação da 

bola e modificações do seu estado de repouso ou de movimento.  

Quando o jogador chuta a bola, aplica-lhe uma força de intensidade 

variável e há uma interação entre o pé e a bola durante um curto intervalo 

de tempo.  

Com os recursos tecnológicos de que se dispõe atualmente, é possível 

determinar tanto a força média exercida pelo pé quanto o tempo de 

contato entre o pé e a bola.  

Considerando que a força média multiplicada pelo tempo de contato é o 

impulso exercido sobre a bola, pode-se afirmar que este produto é igual à 

variação da  

A) quantidade de movimento angular da bola devido ao chute.  

B) energia cinética da bola devido ao chute.  

C) energia potencial da bola devido ao chute.  

D) quantidade de movimento linear da bola devido ao chute. 



(%) de respostas na alternativa: 12 D 

A 17,3 

B 26,2 

C 28,0 

D 28,4 

DUPLAS OU BRANCAS  0,1 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              28,4 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 

(%) de 

respostas 

na 

alternativa: 

NÚMERO DA QUESTÃO   ALTERNATIVA CORRETA                

01 

D 

02 

C 

03 

C 

04 

B 

05 

B 

06 

A 

07 

C 

08 

B 

09 

D 

10 

D 

11 

A 

12 

D 

A 5,7 22,3 35,3 13,4 6,8 35,7 46,2 10,6 24,7 13,0 35,2 17,3 

B 6,1 12,3 5,5 36,8 55,8 18,5 6,7 47,1 7,5 4,9 20,4 26,2 

C 54,3 47,6 45,9 27,3 20,3 26,6 39,2 32,9 23,8 21,5 13,3 28,0 

D 33,9 17,7 13,1 22,3 16,9 19,3 7,8 9,3 44,0 60,5 31,0 28,4 

DUPLAS OU 

BRANCAS  
0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 

ÍNDICE DE 

ACERTO (%)              
33,9 47,6 45,9 36,8 55,8 35,7 39,2 47,1 44,0 60,5 35,2 28,4 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



PROVA DISCURSIVA DE FÍSICA 



Durante a preparação para uma competição de patinação no gelo, um casal de patinadores pretendia 

realizar uma acrobacia que exigia uma colisão entre eles. Para tanto, eles resolveram executar a 

seguinte sequência de movimentos: Inicialmente, o patinador ficaria em repouso, enquanto sua 

companheira se deslocaria em linha reta, em sua direção, com velocidade constante igual 10m/s e, em 

um dado instante, ela colidiria com ele, que a tomaria nos braços e os dois passariam a se deslocar 

juntos com determinada velocidade, como previsto pala Lei de Conservação da Quantidade de 

Movimento. A Figu ra acima ilustra as situações descritas no texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considere que a massa do patinador é igual a 60kg e a da patinadora é igual a 40kg e que, para executar 

a acrobacia planejada, após a colisão eles deveriam atingir uma velocidade de 5,0m/s. Considere ainda 

que o atrito entre os patins e a pista de patinação é desprezível.  

Diante do exposto:  

A) Identifique qual o tipo de colisão que ocorre entre o casal de patinadores e justifique sua 

resposta.  

B) A partir do cálculo da velocidade do casal após a colisão, explique se é ou não possível a 

realização da acrobacia planejada por eles. 



COMPETÊNCIA: Apropriar-se de conhecimentos da Física para, em situações-

problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas.  

 

HABILIDADE/SUB-HABILIDADE: Caracterizar causas ou efeitos dos 

movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes.  

 

CONTEÚDO CONCEITUAL: O movimento, o equilíbrio e a descoberta de leis 

físicas .  



A) Como após a colisão os dois permanecem unidos, então trata-se de um 

choque perfeitamente inelástico. OU  

Como o coeficiente de restituição e=0, logo o choque é inelástico.  

 

B) Pela Lei de Conservação da Quantidade de Movimento (momento linear), a 

quantidade de movimento inicial é igual à final, logo a velocidade do casal após 

a colisão será determinada a partir de:  

 

 

 

 

 Portanto vab=4,0 m/s. E, assim, conclui-se que não será possível a realização 

da acrobacia imaginada pelo casal, uma vez que seria necessária uma 

velocidade final mínima de 5,0 m/s.  
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NOTA NA QUESTÃO 9
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Média =        3.5 

D. Padrão =  3.82 

Mínimo =      0 

Máximo =     10 

Provas =     10388
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32.5 % ( 3381 )

16.2 % ( 1680 )

6.8 % ( 702 )

4 % ( 417 )

3 % ( 315 ) 2.9 % ( 300 )

2.1 % ( 217 )

12.7 % ( 1319 )

2 % ( 204 )
2.5 % ( 258 )

15.4 % ( 1595 )

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 

A análise do gráfico deverá ser 

feita  da seguinte forma: 

Para a primeira barra, o valor 

acumulado é a nota 0. A 

segunda barra o valor 

acumulado é a nota 1, e assim 

sucessivamente para o eixo X.  



NÚMERO DA QUESTÃO - -> 
QUESTÃO 09 

Nº de candidatos (%) 

Nota: 0,00 (zero) 3381 32,5 

Nota: 0,01 - 0,25 2534 24,4 

Nota: 0,26 - 0,50 880 8,5 

Nota: 0,51 - 0,75 1620 15,6 

Nota: 0,76-1,0 1973 19,0 

NOTA MÉDIA 0,35 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



Durante a visita a uma concessionária de veículos, um cliente que possui um carro de 80 cv 

(cavalo vapor) se interessou por adquirir um carro de maior potência. A partir dos folhetos 

de propaganda disponíveis na concessionária, ele ficou interessado em um modelo 

equipado com um motor 2.3 (ou seja, 2.300 centímetros cúbicos).  

Em conversa com o vendedor, o cliente ficou sabendo que tal motor, funcionando a 3000 

rpm (rotações por minuto), apresentava, em cada ciclo, uma variação do volume do cilindro 

de combustão de 2,3 x10-3 m3 , devido ao movimento do pistão, com uma pressão média 

no interior do cilindro igual a 6,4x105 N/m2.  

Conversaram ainda que, para determinar a potência de um motor, é necessário conhecer o 

trabalho realizado por ele durante um ciclo e que tal trabalho pode ser determinado através 

do cálculo do produto da variação do volume pela pressão média no interior do cilindro. 

 

 

 

Para as condições de funcionamento descritas na conversa entre o vendedor e o cliente, 

determine  

A) o trabalho realizado pelo motor em funcionamento durante um ciclo.  

B) o intervalo de tempo, em segundos, necessário para o motor realizar um ciclo.  

C) se o carro de 2.300 centímetros cúbicos que o cliente se interessou por adquirir 

desenvolve maior, menor ou a mesma potência que o seu carro de 80 cv. 



COMPETÊNCIA: Entender métodos e procedimentos próprios das ciências 

naturais e aplicá-los em diferentes contextos.  

 

HABILIDADE/SUB-HABILIDADE; Relacionar informações apresentadas em 

diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, 

químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações 

matemáticas ou linguagem simbólica .  

 

CONTEÚDO CONCEITUAL: Energia, trabalho e potência; O calor e os 

fenômenos térmicos. 
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NOTA NA QUESTÃO 10

Nota
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Mínimo =      0 

Máximo =     10 

Provas =     10388

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0
.0

0
0

.0
5

0
.1

0
0

.1
5

0
.2

0
0

.2
5

0
.3

0
31.4 % ( 3261 )

19.8 % ( 2061 )

10.2 % ( 1055 )

14 % ( 1453 )

6.7 % ( 700 )

2.6 % ( 265 )

3.3 % ( 338 )

2.3 % ( 244 )

0.7 % ( 70 )
1.2 % ( 120 )

7.9 % ( 821 )

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 

A análise do gráfico deverá ser 

feita  da seguinte forma: 

Para a primeira barra, o valor 

acumulado é a nota 0. A 

segunda barra o valor 

acumulado é a nota 1, e assim 

sucessivamente para o eixo X.  



NÚMERO DA QUESTÃO - -> 
QUESTÃO 10 

Nº de candidatos (%) 

Nota: 0,00 (zero) 3261 31,4 

Nota: 0,01 - 0,25 3325 32,0 

Nota: 0,26 - 0,50 2209 21,3 

Nota: 0,51 - 0,75 609 5,9 

Nota: 0,76-1,0 984 9,5 

NOTA MÉDIA 0,25 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



A conversão da energia potencial gravitacional da água armazenada em uma represa em energia elétrica é denominada de 

“hidreletricidade” e os sistemas que fazem essas conversões em larga escala são as hidrelétricas, conforme ilustrado a 

seguir : 

Numa hidrelétrica, a água da represa escoa continuamente por meio de dutos 

até a turbina, quando sua energia cinética de translação é transformada em 

energia cinética de rotação, que , por sua vez, é transformada, por um gerador, 

em energia elétrica. Uma vez que tal processo ocorre continuamente, é 

conveniente calcular a energia disponível por unidade de tempo, isto é, a 

potência elétrica que pode ser gerada, ou seja, PE. Tal potência pode ser 

determinada pela expressão: 

 

 

Onde, ηG é a eficiência global do sistema de produção, h, a altura da água da barragem em relação à turbina e QD , a 

vazão disponível (volume de água que pode ser utilizado por unidade de tempo), dada em metros cúbicos por segundo 

(m3/s).  

Considere que poderia ter sido construída uma hidrelétrica na Barragem do Açu (RN) utilizando-se uma vazão de 15 m3/s 

com um desnível de 20 metros entre o nível da água e o local onde seria instalada a turbina, e com uma eficiência global 

do sistema de produção instalado (turbin a, gerador) igual a 0,80.  

Considere, ainda, que uma residência típica da região onde a hidrelétrica seria construída tem o perfil diário de consumo 

de energia elétrica descrito pela Tabela abaixo . 

 

 

 

 

 

Com base nestas informações:  

A) Calcule a potência, em kW, que pode ser gerada por essa hidrelétrica.  

B) Calcule a energia elétrica, em kWh, que pode ser produzida, em um dia, por essa hidrelétrica.  

C) Quantas residências típicas da região poderiam ser supridas de energia elétrica por tal hidrelétrica? 



COMPETÊNCIA: Associar intervenções que resultam em degradação 

ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a 

instrumentos ou ações científico -tecnológicos.  

 

HABILIDADE/SUB-HABILIDADE: Identificar etapas em processos de 

obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, 

energéticos ou matérias -primas, considerando processos biológicos, 

químicos ou físicos neles envolvidos.  

 

CONTEÚDO CONCEITUAL: Fenômenos Elétricos e Magnéticos  

Respostas 
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NOTA NA QUESTÃO 11
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Média =        3.6 

D. Padrão =  3.47 

Mínimo =      0 

Máximo =     10 

Provas =     10388
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22.2 % ( 2308 )

14.9 % ( 1544 ) 14.7 % ( 1523 )

6 % ( 625 ) 6.2 % ( 645 )

5.2 % ( 537 ) 5.2 % ( 536 )

6.4 % ( 670 )

3.6 % ( 372 ) 3.5 % ( 363 )

12.2 % ( 1265 )

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 

A análise do gráfico deverá ser 

feita  da seguinte forma: 

Para a primeira barra, o valor 

acumulado é a nota 0. A 

segunda barra o valor 

acumulado é a nota 1, e assim 

sucessivamente para o eixo X.  



NÚMERO DA QUESTÃO - -> 
QUESTÃO 11 

Nº de candidatos (%) 

Nota: 0,00 (zero) 2308 22,2 

Nota: 0,01 - 0,25 3301 31,8 

Nota: 0,26 - 0,50 1573 15,1 

Nota: 0,51 - 0,75 1406 13,5 

Nota: 0,76-1,0 1800 17,3 

NOTA MÉDIA 0,36 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 





COMPETÊNCIA: Apropriar-se de conhecimentos da Física para, em 

situações-problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções 

científico-tecnológicas.  

 

HABILIDADE/SUB-HABILIDADE: Utilizar leis físicas e (ou) químicas 

para interpretar processos naturais ou tecnológicos inseridos no 

contexto da termodinâmica e(ou) do eletromagnetismo  

 

CONTEÚDO CONCEITUAL: Oscilações, ondas, óptica e radiação, 

Interação da radiação com a matéria. 
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NOTA NA QUESTÃO 12
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Média =        2.13 

D. Padrão =  2.84 

Mínimo =      0 

Máximo =     10 

Provas =     10388
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10.6 % ( 1101 )
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18.7 % ( 1938 )

6 % ( 622 )

2.9 % ( 297 ) 2.8 % ( 286 )

1.4 % ( 147 ) 1 % ( 108 )

2.1 % ( 215 )

5.6 % ( 578 )

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 

A análise do gráfico deverá ser 

feita  da seguinte forma: 

Para a primeira barra, o valor 

acumulado é a nota 0. A 

segunda barra o valor 

acumulado é a nota 1, e assim 

sucessivamente para o eixo X.  



NÚMERO DA QUESTÃO - -> 
QUESTÃO 12 

Nº de candidatos (%) 

Nota: 0,00 (zero) 4646 44,7 

Nota: 0,01 - 0,25 2013 19,4 

Nota: 0,26 - 0,50 2395 23,1 

Nota: 0,51 - 0,75 462 4,4 

Nota: 0,76-1,0 872 8,4 

NOTA MÉDIA 0,21 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



NÚMERO DA 

QUESTÃO - -> 

QUESTÃO 09 QUESTÃO 10 QUESTÃO 11 QUESTÃO 12 

Nº de 

candidatos 
(%) 

Nº de 

candidatos 
(%) 

Nº de 

candidatos 
(%) 

Nº de 

candidatos 
(%) 

Nota: 0,00 (zero) 3381 32,5 3261 31,4 2308 22,2 4646 44,7 

Nota: 0,01 - 0,25 2534 24,4 3325 32,0 3301 31,8 2013 19,4 

Nota: 0,26 - 0,50 880 8,5 2209 21,3 1573 15,1 2395 23,1 

Nota: 0,51 - 0,75 1620 15,6 609 5,9 1406 13,5 462 4,4 

Nota: 0,76-1,0 1973 19,0 984 9,5 1800 17,3 872 8,4 

NOTA MÉDIA 0,35 0,25 0,36 0,21 

Nota média na prova (por item): 0,29 

Nota média na prova (total):1,17   

Total de candidatos: 10.388      

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



NÚMERO DA 

QUESTÃO - -> 

QUESTÃO 09 QUESTÃO 10 QUESTÃO 11 QUESTÃO 12 

Nº de 

candidatos 
(%) 

Nº de 

candidatos 
(%) 

Nº de 

candidatos 
(%) 

Nº de 

candidatos 
(%) 

Nota: 0,00 (zero) 3381 32,5 3261 31,4 2308 22,2 4646 44,7 

Nota: 0,01 - 0,25 2534 24,4 3325 32,0 3301 31,8 2013 19,4 

Nota: 0,26 - 0,50 880 8,5 2209 21,3 1573 15,1 2395 23,1 

Nota: 0,51 - 0,75 1620 15,6 609 5,9 1406 13,5 462 4,4 

Nota: 0,76-1,0 1973 19,0 984 9,5 1800 17,3 872 8,4 

NOTA MÉDIA 0,35 0,25 0,36 0,21 

Nota média na prova (por item): 0,29 

Nota média na prova (total):1,17   

Total de candidatos: 10.388      

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 
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NOTA NA PROVA
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Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 

A análise do gráfico deverá ser 

feita  da seguinte forma: 

Para a primeira barra, o valor 

acumulado é a nota 0. A 

segunda barra o valor 

acumulado é a nota 1, e assim 

sucessivamente para o eixo X.  


