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A P R E S E N T A Ç Ã O 

 

 

 

Prezado(a) Professor(a),  

 

Este material foi construído para ser usado diretamente com os seus alunos. É um material que 

poderá ajudá-los a aprender muitas coisas novas sobre Energia. Foi construído para desafiar os 

estudantes, pois as atividades propostas exigem muita atenção e reflexão. As experiências, além de 

muito interessantes, permitem aos alunos perceber como funcionam certos equipamentos sofisticados. 

São situações que provavelmente farão sentido para os alunos e, portanto, facilitarão sua 

aprendizagem. 

Desejamos que o uso do material seja útil para o desenvolvimento de suas aulas. 

 

 

 

 

 

Professores  

Márcia Frank de Rodrigues 

Flávia Maria Teixeira dos Santos 

Fernando Lang da Silveira 
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I. APRESENTAÇÃO DOS MÓDULOS DE ENSINO: ENERGIA 

 

 Ao abordarmos o assunto energia, normalmente lembramos-nos de energia elétrica. Nosso 

primeiro pensamento nos remete a ela, pois é graças à sua distribuição que podemos assistir televisão, 

tomar banho quente e, em dias de temperatura elevada, utilizar o ventilador ou o condicionador de ar.   

 Sabemos que é muito difícil sobreviver sem a energia elétrica. Tente imaginar como os avós de 

seus avós faziam para conservar os alimentos perecíveis, ou se comunicar com pessoas em outras 

cidades, ou então viajar. 

 O bem-estar e o progresso da humanidade dependem da capacidade do ser humano em gerar, 

controlar e distribuir energia. 

 Podemos obter a energia que utilizamos através de muitas fontes, como por exemplo: das 

águas dos rios nas usinas hidrelétricas (veja Figura 1), da queima de combustíveis fósseis ou 

renováveis nas termelétricas, a partir da biomassa, da radiação solar, dos ventos, das marés, dos 

núcleos dos átomos, entre outras. 

 

 

Figura 1: Usina hidrelétrica de Itaipu 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_hidrel%C3%A9trica 

 

 A crescente demanda de energia torna necessário adotar medidas para que esta seja usada de 

forma econômica. No Brasil, com o risco de um novo apagão, o governo faz campanhas publicitárias 

tentando conscientizar a população para o uso racional da energia e adota, há muitos anos, o horário 

de verão. Mas só isso não basta, pois ao utilizarmos combustíveis fósseis que são o petróleo, o carvão 

mineral e o gás natural, estamos emitindo para o meio ambiente dióxido de carbono que é responsável 

pelo aquecimento global e mudanças climáticas. Além disso, o estoque desses combustíveis acabará 

nas próximas décadas.  

 Portanto, existe a necessidade de investirmos em formas de captação de energia que além de 

não agredir a natureza sejam renováveis como, por exemplo, o aproveitamento dos ventos através  

 

de Aerogeradores. Estes dispositivos podem ser encontrados no Parque Eólico da cidade de Osório, 

no litoral norte do estado do Rio Grande do Sul (veja Figura 2).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_hidrel%C3%A9trica_de_Itaipu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_hidrel%C3%A9trica
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/ItaipuAerea2AAL.jpg
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Figura 2: Parque Eólico de Osório 

(Foto: Márcia Frank de Rodrigues) 

 

 De nada adianta tanto investimento e pesquisa em fontes alternativas, não poluentes do nosso 

planeta e viáveis economicamente, se a população não apresentar uma mudança em seu 

comportamento, pois o sucesso desses projetos também depende de se evitar o desperdício de 

energia em nossas casas. 

 Já se percebe alterações nos hábitos dos brasileiros. Segundo pesquisa do IBGE publicada em 

Zero Hora em 18 de setembro de 2007, referente aos bens de consumo presentes nas residências, o 

freezer tem perdido o seu espaço já que é preciso economizar energia (por causa do apagão de 2001) 

e não é mais necessário estocar comida em casa, graças à estabilização dos preços e ao aumento de 

pontos de venda fora dos grandes centros. 
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II. MÓDULO I: ENERGIA ELÉTRICA 

 

1. QUESTÃO DE PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL:  

 

 - A partir da leitura do texto introdutório qual a importância da energia? Seria possível a 

sociedade moderna se adaptar a uma vida sem energia elétrica, sem combustível? 

 

 2. ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO:   

  

A. Experimento 1: Circuito elétrico simples 

 

Circuito elétrico composto por uma fonte de energia (associação de pilhas), uma resistência 

(lâmpada) e uma chave interruptora, (veja Figura 3). 

 

Figura 3: Circuito elétrico simples 

(Foto: Márcia Frank de Rodrigues) 

 

 

 

a. Elementos do circuito elétrico 

  

Percebemos ao observar o experimento 1 que para a corrente elétrica se estabelecer no circuito 

elétrico, é necessário que este seja composto no mínimo por: 

1. uma fonte de energia elétrica; 

2. um aparelho que converta energia elétrica em outras formas de energia; 

3. fios de ligação (condutores) conectando os terminais do aparelho aos terminais da fonte. 

 

 

b. Atividade 1 
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 1. Identifique no circuito elétrico mostrado no experimento a fonte de energia e o aparelho que 

converte a energia elétrica em energia luminosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Em que outra forma de energia o aparelho do circuito do experimento transforma a energia 

elétrica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Em nossas casas, os circuitos elétricos possuem outros elementos além dos que já foram 

mencionados. Esses elementos facilitam o uso e o controle da eletricidade. Cite-os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c. Atividade 2 – Conhecendo os aparelhos de uma residência 
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 1. Em grupos de 4 alunos, classifique os aparelhos elétricos abaixo quanto aos efeitos 

observados durante o seu funcionamento, tais como: produção de aquecimento, movimento, 

comunicação e outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colombo.com.br, http://www.lojasherval.com.br 

 

 

 

 2. Com as figuras dos aparelhos elétricos fornecidos, confeccione um cartaz apresentando a 

classificação feita em seu grupo no exercício anterior. 

B. Classificação dos aparelhos quanto ao seu funcionamento 

http://www.colombo.com.br/
http://www.colombo.com.br/produtoDetalhe.do?produto=112758&descricao=Chapinha_Easy_2_Taiff
http://www.colombo.com.br/produtoDetalhe.do?produto=127961&descricao=Secador_Style_1900W_Sp2200_Britania
http://www.colombo.com.br/produtoDetalhe.do?produto=132681&descricao=Aspirador_Po_Asp1000_Britania
http://www.colombo.com.br/produtoDetalhe.do?produto=126234&descricao=Fogao_4_bocas_Ative_BF650_Brastemp
http://www.colombo.com.br/produtoDetalhe.do?produto=131875&descricao=Sanduicheira_Belo_Pane_3_Britania
http://www.colombo.com.br/produtoDetalhe.do?produto=101943&descricao=Liquidificador_4_Vel._Magiclean_MAGF_Arno
http://www.colombo.com.br/produtoDetalhe.do?produto=134062&descricao=Lavadora_de_Roupas_11kg_Ative_BWL11_Brastemp
http://www.colombo.com.br/produtoDetalhe.do?produto=124598&descricao=DVD_Player_Karaoke_Game_USB_Britania
javascript:abreImagem('http://www.defesacivil.rs.gov.br/comunicacao/noticia/20070207-175306/pilhas.jpg',377+20,480+5)
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 Pensando no que os aparelhos elétricos produzem enquanto funcionam podemos classificá-los 

em 4 grupos. São eles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a. Aparelhos resistivos: 

 

 São todos aqueles aparelhos que produzem aquecimento, ou seja, transformam a energia 

elétrica fornecida por uma fonte em energia térmica. 

 Estes aparelhos possuem um pedaço de fio em forma de espiral que recebe o nome de 

resistor. 

 Quando o aparelho está funcionando o resistor se aquece, daí o nome aparelhos resistivos. 

 Exemplos:__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 b. Motores elétricos: 

 

 São todos aqueles aparelhos que produzem movimento, ou seja, transformam a energia 

elétrica fornecida por uma fonte em energia mecânica. 

 Estes aparelhos são chamados de motores elétricos, pois são usados para realizar diversos 

trabalhos: furar, picar, moer, secar, lustrar, ventilar, entre outros. 

 Exemplos:__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

  

 c. Fontes de energia elétrica: 

 

 São todos aqueles aparelhos que transformam outras formas de energia em energia elétrica. 

 

 Todos os aparelhos elétricos para funcionarem precisam ser “alimentados” por uma fonte de 

energia elétrica. 

 

 



 

TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA, IF-UFRGS – RODRIGUES, MÁRCIA FRANK, et al.- v.21 n.5 2010 

 

11 

 Exemplos___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

  

d. Elementos de comunicação e informação: 

  

São todos aqueles aparelhos que permitem a comunicação entre uma ou mais pessoas ou 

guardam informações. 

 Estes aparelhos, assim como outros, são constituídos por muitos componentes elétricos e 

eletrônicos, tais como fios, ímãs, bobinas, resistores, diodos, transistores,leds, botões interruptores, 

entre outros. 

 Exemplos:__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

  

e. Tarefa para casa: 

 

 1.Lembrando da explicação dada em sala de aula, liste 6 aparelhos elétricos encontrados em 

sua casa e procure conhecer as condições de funcionamento desses aparelhos, através das 

informações fornecidas pelos fabricantes e que estão impressas no próprio aparelho (parte inferior ou 

posterior) ou em folhetos com instruções de uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Atividade 3 

 

1. Com os dados já coletados por você na realização da tarefa para casa, liste os aparelhos 

elétricos e suas respectivas informações na tabela abaixo: 
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Aparelho Tensão 

 (V) 

Potência (W) Frequência(Hz) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 C. Grandezas elétricas 

 

 Ao coletar as informações fornecidas pelos fabricantes nos aparelhos elétricos, você verificou 

que todos os números encontrados estavam acompanhados por letras. 

 Lembrando da explicação dada em sala de aula com o auxílio de uma cafeteira para que você 

não tivesse dúvidas em como realizar a tarefa para casa, obtivemos as seguintes informações: 220 V, 

60 Hz e 625 W. 

Estes dados dizem respeito às grandezas elétricas mais importantes para o bom 

funcionamento dos aparelhos. 

 

 

 

a. Tensão elétrica ou voltagem 

 

Uma característica importante de uma fonte de energia é a sua tensão elétrica ou voltagem. 

Todos os aparelhos elétricos que são ligados na rede elétrica de nossa residência trazem escritos os 

valores 110 V, 127 V ou 220 V. Alguns aparelhos como carregadores de celular, DVDs e televisores 

são bivolts, ou seja, funcionam na tensão 127 V ou 220 V. 
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Se, por exemplo, ligarmos um aparelho de 127 V em uma tomada de 220 V, ele irá queimar. 

Mas, se ligarmos um aparelho de 220 V em uma tomada de 127 V, ele irá apresentar um baixo 

desempenho, pois realizará a sua função abaixo do que era esperado e alguns desses aparelhos, tais 

como motores e refrigeradores, também poderão ser danificados. 

A unidade de medida da tensão elétrica é o volt, cujo símbolo é V. 

 

b. Potência 

  

O consumo de energia de um aparelho pode ser determinado se conhecermos a sua potência 

elétrica e o tempo que ele permanece ligado. 

 Potência elétrica é a quantidade de energia elétrica que o aparelho recebe da fonte na unidade 

de tempo. Essa energia é convertida em outras formas de energia. 

A unidade de medida da potência elétrica é o watt, cujo símbolo é W. 

c. Corrente elétrica 

  

A corrente elétrica está presente em todos os aparelhos elétricos quando estes estão em 

funcionamento. 

 Ela depende da potência e da tensão do aparelho, por exemplo, uma lâmpada de 100 W 

quando ligada requer maior corrente elétrica que uma lâmpada de 60 W, ambas funcionando na 

mesma tensão. A maior demanda de corrente elétrica por um aparelho do que por outro, se ambos 

operam na mesma tensão, implica em uma potência elétrica maior. 

 A unidade de medida da corrente elétrica é o ampère, cujo símbolo é A. 

 

d. Frequência 

 

A frequência dos aparelhos é uma característica da corrente elétrica alternada obtida com as 

usinas geradoras de eletricidade. No Brasil, a frequência alternada é de 60 Hz enquanto que no 

Paraguai é de 50 Hz. 

A unidade de medida da frequência é o hertz, cujo símbolo éHz. 

  

 

 

 

 

 D. Transformação de energia 

 

a. Usina hidrelétrica 

 

As usinas hidrelétricas são construídas em locais onde há grandes quedas d’água. As quedas 

d’água podem ser substituídas por um grande lago formado pelo represamento da água. A água 

represada a uma grande altitude é conduzida por dutos de grande diâmetro que se estendem desde o 
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lago superior até a casa de máquinas. Na casa de máquinas estão as turbinas e os geradores. A água 

contida no interior dos dutos exerce grande pressão sobre as pás das turbinas. Essa pressão faz a 

turbina girar, o que põe em movimento um eixo que existe no interior do gerador. No gerador em 

movimento, a energia associada à rotação das turbinas é transformada em energia elétrica (veja Figura 

4). A energia elétrica é, então, transportada por meio de redes e torres de transmissão até os centros 

de consumo (veja Figura 5). 

 

 

Figura 4: Esquema de uma usina hidrelétrica 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_hidrel%C3%A9trica 

 

Para que a represa continue com água, é necessário que a energia térmica do Sol evapore a 

água de rios, lagos e oceanos. A água evaporada sobe e forma nuvens. A água das nuvens precipita-

se na forma de chuvas na cabeceira dos rios abastecendo o lago da represa, o que garante o 

funcionamento contínuo da usina. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_hidrel%C3%A9trica
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Figura 5: Linha de transmissão 

(Foto: Márcia Frank de Rodrigues) 

 

b. Usina termelétrica 

  

 Uma usina termelétrica produz energia elétrica a partir do calor gerado pela queima de 

carvão, óleo combustível ou gás natural em caldeiras. Dentro destas caldeiras existe água que circula 

dentro de tubos. A água ao ser aquecida se transforma em vapor. A pressão do vapor aciona as pás de 

uma turbina, cujo rotor gira juntamente com o eixo de um gerador que produz a energia elétrica. No 

final do processo, o vapor é resfriado em um condensador e convertido outra vez em água, que volta 

aos tubos da caldeira, iniciando um novo ciclo (veja Figura 6). A energia elétrica é transportada por 

meio de redes e de torres de transmissão até os centros de consumo.                                                                                                     

 

Figura 6: Esquema de geração de Energia Elétrica em uma Usina Termelétrica 

 

 

A Usina Termelétrica Sepé Tiarajú (veja Figura 7), situada no município de Canoas tem 

capacidade para abastecer uma cidade de 550 mil habitantes. O calor produzido nesta usina provém 

do uso de gás natural.  

 

Figura 7: Usina Termelétrica Sepé Tiarajú 
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(Foto: Márcia Frank de Rodrigues) 

 

 

 

 

E. Consumo de energia elétrica 

  

Lembrando que o consumo de energia elétrica de um aparelho pode ser determinado se 

conhecermos a sua potência elétrica e o tempo no qual permanece ligado, então, dependendo do 

aparelho que ligamos, estaremos consumindo diferentes quantidades de energia no mesmo tempo. 

Para sabermos qual é a quantidade de energia consumida em um tempo qualquer, devemos multiplicar 

a potência do aparelho pelo tempo em que ele permanece ligado. 

 

 a.Atividade 4 

  

1. Qual dos aparelhos elétricos da tabela montada por você apresenta menor consumo de 

energia, supondo que todos os aparelhos permaneçam ligados por uma hora? 

 

 

2. Qual dos aparelhos elétricos da tabela montada por você apresenta maior consumo de 

energia, supondo que todos os aparelhos permaneçam ligados por uma hora? 

 

 

 

b. Cálculo do consumo de energia elétrica 

Suponha que duas pessoas moram na mesma casa e cada uma toma um banho de 15 minutos 

por dia, sendo que a potência elétrica do chuveiro é 5500 W. O chuveiro funciona 30 minutos por dia, 

ou seja, ao final de um mês de 30 dias ele foi utilizado durante 15 horas. 

 O consumo de energia elétrica é igual a potência do aparelho vezes o tempo que permaneceu 

ligado. 

  Então, basta multiplicarmos 5500 W por 15 h e obteremos 82500 Wh ou 82,5 kWh.  

 

c. Atividade 5 

 

1. Numa “conta de luz”, ou melhor, numa conta de energia elétrica encontramos o valor de 234 

kWh. Assinale a alternativa da grandeza elétrica a qual este valor se refere. 

(A) potência consumida                    (C) energia consumida 

(B) tensão consumida                        (D) corrente do circuito 

2. Um chuveiro de 2800 W/220 V é usado 30 horas por mês, enquanto um aquecedor de 1400 

W/127 V é usado 50 horas no mesmo período. Qual dos dois consome mais energia? 
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3. Para secar o cabelo, um jovem dispõe de dois secadores elétricos: um de 1200 W-127 V e 

outro de 700 W-127 V. Discuta as vantagens em se utilizar um e outro. 

 

3. APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO: 

 

A. Ligando várias lâmpadas a uma fonte  

 

 Experimento 2:Circuito elétrico composto por lâmpadas ligadas em série e em paralelo 

(veja Figura 8). 

 

Figura 8: Circuito elétrico em série e em paralelo 

(Foto: Márcia Frank de Rodrigues) 

a. Ligação em série 

 

 Observando o funcionamento das lâmpadas de um pisca-pisca de Natal é possível perceber 

que basta uma das lâmpadas queimar para que o pisca-pisca pare de funcionar. Isto é, o circuito fica 

aberto o que impede a passagem de corrente elétrica.  Neste caso, diz-se que o circuito elétrico está 

ligado em série. 

 

Figura 9: Circuito elétrico em série 

(Foto: Márcia Frank de Rodrigues) 

 Na ligação em série, o circuito é o mais simples possível (veja Figura 9). Os elementos são 

conectados uns aos outros, de maneira que se um deles for desligado, todos os outros serão 

desligados no mesmo instante. Nesse tipo de ligação, existe um único caminho metálico ligando o 



 

TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA, IF-UFRGS – RODRIGUES, MÁRCIA FRANK, et al.- v.21 n.5 2010 

 

18 

conjunto dos elementos. Desse modo, a corrente elétrica que passa por um elemento é a mesma que 

passa por todos os outros mas a tensão de alimentação estará distribuída através dos diferentes 

elementos (cada elemento estará sob uma tensão menor do que a tensão na fonte). 

 

b. Ligação em paralelo 

  

Ao observar o funcionamento dos aparelhos elétricos em uma residência é possível perceber 

que as suas respectivas ligações são independentes. Isto é, se a lâmpada da sala queimar ou for 

desligada, isto não interfere no funcionamento da televisão. Portanto, diz-se que o circuito elétrico das 

residências está ligado em paralelo (veja Figura 10). 

  

Figura 10: Circuito elétrico em paralelo 

(Foto: Márcia Frank de Rodrigues) 

Na ligação em paralelo, temos vários aparelhos ligados a uma mesma fonte de energia. Cada 

um destes aparelhos pode ser ligado ou desligado sem alterar o estado dos outros. Adicionalmente 

este tipo de ligação permite que todos os aparelhos estejam na tensão da fonte alimentadora que, em 

nossas casas, é 127 V ou 220 V. 

 

B. Questões do ENEM 

 

 1. (ENEM/98) Na figura abaixo está esquematizado um tipo de usina utilizada na geração de 

eletricidade. 

 

 

Analisando o esquema, é possível identificar que se trata de uma usina: 

(A) hidrelétrica, porque a água corrente baixa a temperatura da turbina. 

(B) hidrelétrica, porque a usina faz uso da energia cinética da água. 

(C) termoelétrica, porque no movimento das turbinas ocorre aquecimento. 

(D) eólica, porque a turbina é movida pelo movimento da água. 
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(E) nuclear, porque a energia é obtida do núcleo das moléculas de água. 

 

 2. (ENEM/98) No processo de obtenção de eletricidade, ocorrem várias transformações de 

energia. Considere duas delas: 

I. cinética em elétrica 

II. potencial gravitacional em cinética 

Analisando o esquema, é possível identificar que elas se encontram, respectivamente, entre: 

(A) I- a água no nível h e a turbina, II- o gerador e a torre de distribuição. 

(B) I- a água no nível h e a turbina, II- a turbina e o gerador. 

(C) I- a turbina e o gerador, II- a turbina e o gerador. 

(D) I- a turbina e o gerador, II- a água no nível h e a turbina. 

(E) I- o gerador e a torre de distribuição, II- a água no nível h e a turbina. 

 

 3. (ENEM/02)Entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em 

uma residência, destacamos as seguintes: 

● Substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas. 

● Evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente 

● Acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez. 

 

● Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente. 

 

● Utilize, na instalação elétrica, fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. 

A característica comum a todas essas recomendações é a proposta de economizar energia através da 

tentativa de, no dia-a-dia, reduzir 

(A) a potência dos aparelhos e dispositivos elétricos. 

(B) o tempo de utilização dos aparelhos e dispositivos. 

(C) o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica. 

(D) o consumo de energia térmica convertida em energia elétrica. 

(E) o consumo de energia elétrica através de correntes de fuga. 

 

 4. (ENEM/04) Entre outubro e fevereiro, a cada ano, em alguns estados das regiões Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste, os relógios permanecem adiantados em uma hora, passando a vigorar o 

chamado horário de verão. Essa medida, que se repete todos os anos, visa 

(A) promover a economia de energia, permitindo um melhor aproveitamento do período de iluminação 

natural do dia, que é maior nessa época do ano. 

(B) diminuir o consumo de energia em todas as horas do dia, propiciando uma melhor distribuição da 

demanda entre o período da manhã e da tarde. 

(C) adequar o sistema de abastecimento das barragens hidrelétricas ao regime de chuvas, abundantes 

nessa época do ano nas regiões que adotam esse horário. 

(D) incentivar o turismo, permitindo um melhor aproveitamento do período da tarde, horário em que os 

bares e restaurantes são mais freqüentados. 
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(E) responder a uma exigência das indústrias, possibilitando que elas realizem um melhor 

escalonamento das férias de seus funcionários. 

 

 5. (ENEM/03) “Águas de março definem se falta luz este ano”.  

Esse foi o título de uma reportagem em jornal de circulação nacional, pouco antes do início do 

racionamento do consumo de energia elétrica, em 2001.  

No Brasil, a relação entre a produção de eletricidade e a utilização de recursos hídricos, estabelecida 

nessa manchete, se justifica porque 

(A) a geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de um dado fluxo de água 

nas barragens.  

(B) o sistema de tratamento da água e sua distribuição consomem grande quantidade de energia 

elétrica.  

(C) a geração de eletricidade nas usinas termelétricas utiliza grande volume de água para refrigeração.  

(D) o consumo de água e de energia elétrica utilizadas na indústria compete com o da agricultura.  

(E) é grande o uso de chuveiros elétricos, cuja operação implica abundante consumo de água.  

 

 

 6. (ENEM/99- Adaptada) Muitas usinas hidroelétricas estão situadas em barragens. As 

características de algumas das grandes represas e usinas brasileiras estão apresentadas no quadro 

abaixo. 

 

 

A razão entre a área alagada por uma represa e a potência produzida pela usina nela instalada é uma 

das formas de calcular a relação entre o dano e o benefício trazidos por um projeto hidroelétrico. A 

partir dos dados apresentados no quadro e considerando que quanto maior for a razão entre a área 

alagada pela potência produzida, tanto maior foi o dano ambiental, identifique a usina que menos 

prejudicou o ambiente. 

(A) Tucuruí.  

(B) Furnas.  

(C) Itaipu.       

(D) Ilha Solteira.  

(E) Sobradinho. 

 

 7. (ENEM/01-Adaptada)A distribuição média, por tipo de equipamento, do consumo de energia 

elétrica nas residências no Brasil é apresentada no gráfico. 
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Para se evitar o consumo desnecessário de energia podemos adotar as seguintes medidas: 

I. Esquecer a porta da geladeira aberta.         

II. Tomar banhos mais curtos.          

III. Não esquecer as lâmpadas de casa acesas. 

Das afirmações acima, pode se dizer, que está(ão) correta(s):  

(A) I, apenas.        

(B) II, apenas.          

(C) III, apenas.         

(D) I e II, apenas.         

(E) II e III, apenas. 

 

 8. (ENEM/05) Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando as 

principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam da 

tabela abaixo fossem utilizados diariamente da mesma forma. 

Tabela: A tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho doméstico. 

 

Supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1 KWh é de R$ 0,40, o consumo de energia 

elétrica mensal dessa casa, é de aproximadamente 

(A) R$ 135.             (B) R$ 165.           (C) R$ 190.           (D) R$ 210.           (E) R$ 230. 
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III. MÓDULO II - ENERGIA SOLAR 

 

1. PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL:  

 

 Discussão das seguintes questões: 

 - O que é o Sol? 

 - Qual a energia que está associada ao Sol?  

 - Pode-se aproveitar esta forma de energia? 

 - Pode-se converter esta energia em outras formas de energia? 

 

 A. Experimento 1:Aquecimento da água através da Energia Solar 

  

O objetivo deste experimento é o de mostrar que a energia emitida pelo Sol pode ser 

transformada em energia térmica. Além disso, pode ser observado que objetos pretos absorvem 

melhor a energia solar que objetos brancos. 

  

1) Materiais: 

 - 2 latas iguais pintadas de preto; 

 - termômetro; 

 - água. 

  

2) Procedimentos: 

 - Coloque a mesma quantidade de água em cada lata e meça a temperatura inicial do sistema. 

 - Encontre um lugar onde uma das latas fique sob o Sol e a outra sob a sombra. 

 - A cada 10 minutos, meça a temperatura da água em ambas as latas e anote os dados 

coletados. Repita este procedimento algumas vezes. 
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a. Atividade 1 

 

 1. Preencha a tabela com os dados coletados ao longo da realização do experimento: 

Tempo Temperatura da água na  

lata sob a sombra 

Temperatura da água na  

lata sob o Sol 

   

   

   

   

   

   

   

 

 2. Você observou alguma variação na temperatura da água nas latas? 

 

 3. O que fez esta temperatura variar? 

 

 4. Quais são as formas de energia envolvidas no processo de aquecimento da água nas latas? 

 

 5. Escreva o valor da primeira e da última medição de temperatura da água na lata sob a 

sombra. 

 

 6. Determine a variação da temperatura da água (temperatura maior menos temperatura 

menor) na lata sob a sombra.  

 

7. Escreva o valor da primeira e da última medição de temperatura da lata sob o Sol. 

  

8. Determine a variação da temperatura da água na lata sob o Sol. 

  

9. Por que a variação da temperatura da água nas latas é diferente?   

 

 

2. ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: 

 

 A.Sol 

  

O Sol é a estrela mais próxima da Terra, a cerca de 150 milhões de quilômetros. É formado 

principalmente por gás hidrogênio (92,1%) e gás hélio (7,8%) e a temperatura de sua superfície é  
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cerca de 6000
o
C. A luz proveniente do Sol leva pouco mais de 8 minutos para atingir a superfície 

terrestre. 

 O Sol é uma fonte abundante, silenciosa, gratuita e não poluente de energia e é responsável 

pela manutenção de todas as formas de vida no planeta. A energia solar impulsiona as correntes 

atmosféricas e marítimas, faz evaporar a água que depois cai como chuva, propicia o processo de 

fotossíntese das plantas que fornece a energia para a sobrevivência dos organismos vivos que se 

alimentam de vegetais.  

 

 B. Energia Solar 

  

Ao ficar parado sob o Sol percebe-se que ele ilumina e aquece o planeta Terra. Esta energia 

que aquece o nosso corpo, provocando reações químicas que podem bronzear ou queimar a pele, 

recebe o nome de energia solar. 

A conversão da energia solar em outras formas de energia, como por exemplo, a energia 

contida nos vegetais, ajuda a suprir as demandas de energia do planeta. A conversão da energia solar 

em energia elétrica é a solução ideal para áreas afastadas e ainda não eletrificadas, especialmente 

num país como o Brasil onde se encontram bons índices de insolação em qualquer parte de seu 

território. 

O uso da energia solar pode ser direto ou indireto. O uso direto da energia solar refere-se ao 

aquecimento de água, secagem de roupas, destilação para a produção de sal pela evaporação da 

água do mar e geração de energia elétrica. A energia solar indireta está relacionada, por exemplo, à 

energia eólica, à fotossíntese e à energia hidráulica.  

 a.Atividade 2: 

 1. Como você imagina que seria a vida na Terra caso o Sol subitamente parasse de brilhar? 

2. De que maneira você e sua família utilizam a energia proveniente do Sol? 

 C. Transformação de energia 

  

 Uma forma de aproveitamento da energia solar consiste na captação da radiação sob forma de 

calor, seja para o aquecimento da água para uso doméstico ou comercial, seja para a transformação 

do calor em outra forma de energia.  

   

 a. Aquecimento solar da água  

 

 No Brasil, é comum usar a energia elétrica para aquecer a água, tanto em torneiras como em 

chuveiros, sobrecarregando a rede elétrica e aumentando continuamente o consumo de energia 

elétrica. Em muitas regiões do país, onde as temperaturas são elevadas, pode-se usar a energia do Sol 

para esta finalidade através do uso de aquecedores solares. 
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Existem várias formas de construí-los. Em geral, o modelo mais usado no Brasil é constituído 

por placas especiais, chamadas coletores solares e de duas caixas d’água (uma para armazenar a 

água aquecida e outra para armazenar a fria). Os coletores solares transformam a energia radiante em 

energia térmica, sem a produção de nenhuma forma de energia intermediária durante a ocorrência do 

processo. Normalmente, as placas coletoras são feitas de cobre ou alumínio e cobertas por vidro, mas 

também podem ser de plástico.             

 

           O reservatório de água quente 

deve estar protegido por algum material 

isolante (que impeça ou minimize as 

trocas de calor com o ambiente), tais 

como: isopor ou cortiça. Um tubo leva a 

água do reservatório de água fria para 

as placas coletoras. Essas placas, 

aquecidas pelos raios solares, 

esquentam a água que passa pelos 

tubinhos dentro delas. Essa água vai 

para o reservatório de água quente, 

onde fica armazenada (veja Figura 11). 

 

 Figura 11: Aquecedor solar 

http://cienciahoje.uol.com.br/controlPanel/materia/view/2874 

 

 

 

b. Células solares ou fotovoltaicas  

 A conversão direta da energia solar em eletricidade é obtida através do uso de células solares 

ou fotovoltaicas. Elas podem ser encontradas, por exemplo, em calculadoras ou nos satélites espaciais 

(veja Figura 12 e Figura 13). Foram desenvolvidas na década de 50, nos Estados Unidos, na 

construção dos satélites espaciais. 

 

 

 

http://cienciahoje.uol.com.br/controlPanel/materia/view/2874
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Figura 12: Célula fotovoltaica 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Painel_solar 

Figura 13: Painel solar 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Painel_solar 

 

 Os módulos fotovoltaicos geram eletricidade em corrente contínua. As baterias armazenam a 

eletricidade obtida da luz do Sol durante o dia, possibilitando o funcionamento das lâmpadas e dos 

aparelhos elétricos à noite ou em períodos nublados.  

  

D. Vantagens e desvantagens 

  

O uso da energia solar é importante na preservação do meio ambiente, pois tem muitas 

vantagens sobre as outras formas de obtenção de energia, tais como: não ser poluente, não interferir 

no efeito estufa, não prejudicar o ecossistema, não precisar de turbinas ou geradores para a produção 

de energia elétrica.  

A desvantagem da conversão da energia solar por células fotovoltaicas é a exigência de altos 

investimentos para o seu aproveitamento através de células fotovoltaicas, pois estas ainda são caras e 

devem ser importadas. 

 

E. Piruetas do contador 

  

Em domingos ensolarados, sobra energia no edifício de quatro andares em Porto Alegre (RS) 

onde moram o eletrotécnico alemão Hans DieterRahn e outras nove pessoas. Rahn, há 55 anos 

radicado no Brasil, instalou no prédio um sistema que converte a radiação solar em energia elétrica. O 

modelo é formado por 45 painéis fotovoltaicos que ocupam uma área de 40 metros quadrados. Durante 

a semana, quando estão abertos o escritório e a loja que funcionam no prédio, as placas fornecem 

20% do consumo total de energia. No Brasil, existem perto de vinte sistemas semelhantes ao de Rahn. 

São poucos porque são caros. O eletrotécnico gastou 40000 reais com os equipamentos. Uma 

instalação convencional custaria 1000 reais. Rahn espera zerar o investimento em quinze anos. 

“Vale a pena dar esse passo para o futuro”, diz o eletrotécnico. 

 

Apesar de os painéis fotovoltaicos não serem comuns, outro aparelho, o coletor de energia 

solar usado no aquecimento de água, é popular em algumas regiões do Brasil. Em Belo Horizonte, a 

cidade com o maior número desses equipamentos no país, um sistema para uma família de cinco 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Painel_solar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Painel_solar
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Solar_cell.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/SolarpanelBp.JPG
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pessoas custa 1500 reais, um investimento que é recuperado em três anos. [...] Há 3 milhões de 

metros quadrados desses coletores no Brasil, numa área equivalente a dois parques como o do 

Ibirapuera, em São Paulo. Oitenta por cento deles em 600000 residências. Os 20% restantes ficam em 

hotéis, hospitais e restaurantes. 

Revista Veja, ano 39, n
o
 50 de 20 de dezembro de 2006   

 

 

 

3. APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO: 

 

A. Experimento 2: Fogão solar 

 

Este experimento tem como objetivo mostrar que a energia emitida pelo Sol pode ser transformada 

em energia térmica e que o calor armazenado dentro da caixa permite cozinhar alimentos.  

 

1) Materiais: 

- 1 caixa de papelão; 

- 1 pedaço de vidro um pouco maior que a caixa; 

- 1 chapa de metal do tamanho do fundo da caixa de papelão; 

- spray de tinta preta; 

- papel alumínio; 

- papel pardo; 

- tesoura e cola. 

 

2) Procedimentos: 

Corte a parte superior da caixa de papelão. 

Forre o interior da caixa de papelão com o papel alumínio. 

Pinte a chapa de metal com o spray de tinta preta e coloque-a no fundo da caixa de papelão. 

Forre a parte exterior da caixa de papelão com o papel pardo. 

Tampe a caixa com o pedaço de vidro. 

Ao utilizar o fogão solar deve-se colocar a panela com os alimentos dentro da caixa de papelão 

sobre a chapa metálica. 

 

 

 

 

 

 

 

a. Atividade 3 
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1. Onde foi colocado o Fogão Solar? 

 

 

2. O que tentaram cozinhar? 

 

 

 

3. Quanto tempo levou? 

 

 

 

4. Quais foram os resultados? 

 

 

 

 

5. O que o grupo achou da experiência?  

 

 

 

 

B. Exercícios  

 

1. O uso de coletores solares para aquecimento de água deve ser incentivado porque 

I – não produzem gases poluentes. 

II – não apresentam impacto ambiental. 

III – utilizam fonte de energia limpa e renovável. 

Das três afirmações acima,  

(A) I está correta. 

(B) II está correta. 

(C) III está correta. 

(D) II e III estão corretas. 

(E) I, II e III estão corretas. 

 

 

 

 

2. Em usinas hidrelétricas, a queda d’água move turbinas que acionam geradores. Nos painéis 

solares, as células fotovoltaicas que produzem energia elétrica são acionadas 

 

(A) pela queima de combustíveis fósseis. 
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(B) pelo uso do gás natural. 

(C) pelo vento. 

(D) pela água. 

(E) pelo Sol. 

 

3. (ENEM/07 - Adaptada) Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais 

recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global? 

(A) Óleo diesel.                         

(B) Gasolina.          

(C) Carvão mineral.          

(D) Gás natural.            

(E) Sol. 

 

4. (ENEM/00 - Adaptada) O resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias 

formas de energia alternativa de que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura 

coberta por vidro, pela qual passa um tubo contendo água. A água circula, conforme mostra o esquema 

abaixo. 

 

São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor solar: 

I o reservatório de água quente deve ser revestido de material isolante térmico, de modo a manter a 

água aquecida por muito tempo, mesmo quando não há Sol. 

II a cobertura de vidro tem como função evitar perda de calor para o ambiente. 

III a placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do Sol, aquecendo a água com 

maior eficiência. 

 

 

Dentre as afirmações acima, qual é(são) as correta(s)? 

(A) I 

(B) I e II.    

(C) I e III. 

(D) II e III.  

(E) I, II e III. 
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5. (ENEM/07 - Adaptada) O uso mais popular de energia solar está associado ao fornecimento 

de água quente para fins domésticos. Na figura abaixo, é ilustrado um aquecedor de água constituído 

de dois tanques pretos dentro de uma caixa termicamente isolada e com cobertura de vidro, os quais 

absorvem energia solar. 

 

A. Hinrichs e M. Kleinbach. Energia e meio ambiente. São Paulo: Thompson, 3.ª ed., 2004, p. 529 

(com adaptações). 

 

Nesse sistema de aquecimento, 

(A) os tanques, por serem de cor preta, são maus absorvedores de calor e reduzem as perdas de 

energia. 

(B) a cobertura de vidro deixa passar a energia luminosa e dificulta a perda de calor para o ambiente 

externo, acumulando energia no coletor. 

(C) a água circula devido à variação de energia luminosa. 

(D) a camada refletiva tem como função absorver energia luminosa. 

(E) o vidro, por ser bom condutor de calor, permite que a temperatura no interior da caixa varie. 
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IV. MÓDULO III – ENERGIA EÓLICA 

  

1. PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL:  

 

Observe as gravuras abaixo e responda: 

 

 

 

http://www.jangadabrasil.com.br/setembro/ca109000.htm; http://pt.wikipedia.org/wiki/Moinho; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_e%C3%B3lica#Brasil 

 

a) O que elas têm em comum? 

 

 

b) Como se formam os ventos? 

 

 

c) Qual é o nome que recebe a energia do vento? 

 

 

d) Onde mais podemos empregar a energia do vento? 

 

 

 

 

 

A. Experimento 1: Cata-vento 

 

 Cada aluno irá confeccionar o seu próprio cata-vento.  

 

 

 

1) Materiais: 

 

W??

????

? 

http://www.jangadabrasil.com.br/setembro/ca109000.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_e%C3%B3lica#Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Campo_de_Criptana_Molinos_de_Viento_2.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Freiheitu.jpg
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- Tesoura sem ponta; 

- Cartolina fina ou papel cartaz; 

- Alfinete;  

- Palito de churrasco. 

 

2) Procedimentos: 

- Desenhe sobre a cartolina ou papel cartaz um quadrado com 20 centímetros de lado. 

- Pelas diagonais, dobre em quatro partes o quadrado de papel.   

 http://www.jangadabrasil.com.br/setembro/ca10900e.htm 

- Corte o quadrado pelas dobras, parando a uns dois centímetros do centro. 

 http://www.jangadabrasil.com.br/setembro/ca10900e.htm 

- Com um alfinete prenda uma ponta de cada triângulo (em ordem alternada) no centro do 

quadrado de papel. 

 http://www.jangadabrasil.com.br/setembro/ca10900e.htm 

 

- Prenda o cata-vento no palito de churrasco. 

a. Atividade 1 

 

1. O que faz o cata-vento girar? 

 

 

 

2. Qual é o nome que recebe a energia do vento? 

 

http://www.jangadabrasil.com.br/setembro/ca10900e.htm
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3. Quais são as formas de energia envolvidas neste experimento? 

 

 

2. ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: 

 

A. Origens 

  

A energia do vento ou energia eólica é usada há milhares de anos pelo homem. Acredita-se 

que os barcos à vela foram uma das primeiras maneiras que o homem encontrou para se beneficiar 

dessa forma de energia.  Os egípcios, no século III antes de Cristo (a.C.), construíam barcos com uma 

única vela quadrada e assim navegavam pelo rio Nilo. 

 Ao longo dos séculos outras aplicações surgiram para a energia proveniente dos ventos, por 

exemplo, o moinho de vento. Os moinhos de vento serviam para moer grãos ou extrair óleo de 

sementes e bombear água de poços garantindo a irrigação do solo para a agricultura. 

 Um moinho de vento funciona pela ação do vento que faz girar uma roda de pás localizada no 

alto do moinho (parecido com um cata-vento gigante). Essa roda de pás está presa a um eixo vertical, 

que, por meio de um sistema de engrenagens aciona outro eixo, dessa vez horizontal, cujo movimento 

giratório pode realizar algum trabalho. 

 Obs.: Eólico vem da palavra Éolo, que por sua vez era o deus grego dos ventos.        

 

 B. Como se formam os ventos? 

  

O ar está em constante movimento e ao se mover transporta calor e água ao redor do planeta, 

definindo o clima. Quando o ar está quente, é menos denso que o ar frio e sobe criando uma área de 

baixa pressão. O ar frio “mergulha” para a Terra e se movimenta para encher a lacuna deixada pelo ar 

quente. É essa circulação de ar que formas os ventos. 

Os ventos sopram de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão.  

 

C. Energia eólica 

 

Energia eólica é a energia associada às massas de ar em movimento, ou seja, é a energia 

proveniente dos ventos. 

 

 

 As estações do ano e as horas do dia são fatores que influenciam a quantidade de energia 

disponível no vento. Outros fatores que também variam a ocorrência dos ventos e de sua velocidade em 

um determinado local são a topografia e a rugosidade do solo. 
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 Precisa-se avaliar o potencial do vento em uma região, para que se saiba qual será o 

aproveitamento do recurso eólico como fonte de energia.  

 

 Para avaliar o potencial eólico de uma região se faz necessário a coleta de dados de vento, tais 

como: a velocidade média do vento e a variação nas direções do vento. Esses dados, após serem 

analisados fornecerão o mapeamento eólico da região. 

 

D. Transformação de energia 

     

Uma das maneiras de se aproveitar a energia eólica ocorre por meio da conversão da energia 

cinética em energia elétrica. 

 

  a. Usina ou parque eólico 

 

 Uma usina eólica ou parque eólico é formado por vários aerogeradores ou turbinas eólicas 

(veja Figura 14 e Figura 15). 

Um aerogerador consiste num gerador elétrico movido por uma hélice, que é acionada pela 

força do vento. A hélice pode ser vista como um motor a vento e a quantidade de eletricidade que pode 

ser gerada pelo vento depende de quatro fatores: da quantidade de vento que passa pela hélice, do 

diâmetro da hélice, da dimensão do gerador e do rendimento de todo o sistema. 

 

Figura 14: Aerogerador 

(Foto: Márcia Frank de Rodrigues) 

 

O Aerogerador é composto pelo rotor, pela nacela e pela torre. O rotor transforma a energia 

cinética dos ventos em energia mecânica de rotação, nele são fixadas as pás da turbina. A nacela é o 

compartimento instalado no alto da torre e que abriga todo o mecanismo do gerador, como por 

exemplo, a caixa multiplicadora, os freios, a embreagem, o controle eletrônico, o sistema hidráulico, 



 

TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA, IF-UFRGS – RODRIGUES, MÁRCIA FRANK, et al.- v.21 n.5 2010 

 

37 

etc. A torre, por sua vez, sustenta o rotor e a nacela na altura adequada ao funcionamento da turbina 

eólica.   

 

Figura 15: Aerogerador 

(Foto: Márcia Frank de Rodrigues) 
 
b. Atividade 2 
 

1. Em uma usina eólica, ocorrem várias transformações de energia. Indique, para cada um dos 

processos, as transformações de energia correspondentes. 

 

Processo Transformação de Energia 

 

O vento movimenta as pás de uma turbina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A turbina move o gerador, que faz acender 

uma lâmpada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Vantagens e desvantagens 

 

 Como vantagens, o vento é uma fonte inesgotável de energia limpa e renovável. Está disponível 

em diversas localidades. A produção de energia elétrica a partir do vento tem um baixo impacto 

ambiental, pois não utiliza água na produção da energia elétrica e não gera gases poluentes.  
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 Por outro lado, as desvantagens podem ser mencionadas: além do custo elevado dos 

aerogeradores, os parques eólicos alteram paisagens com suas torres e hélices e ameaçam pássaros 

se forem instalados em suas rotas de migração. Eles podem causar interferência na transmissão da 

televisão e emitem um ruído de baixa freqüência que pode gerar desconforto.    

 

F. Com vento a favor 

O Brasil está construindo uma usina de torres eólicas que será a maior da América Latina e uma 

das quatro maiores do mundo. Trata-se do Parque Eólico de Osório, no litoral norte do Rio Grande do 

Sul. São 75 torres de 98 metros de altura, cada uma equivalente a um prédio de 25 andares. Elas 

sustentam aerogeradores ao longo de filas de até 12 quilômetros de extensão. O complexo, que deve 

entrar em operação total em janeiro de 2007, terá capacidade instalada de 150 megawatts, o suficiente 

para atender ao consumo residencial de 650000 pessoas. O Brasil faz uso incipiente desses cata-

ventos gigantes. A energia eólica representa 0,0018% do consumo de energia nacional. São somente 

180 megawatts instalados, que podem atender 180000 famílias. Mas a tecnologia tem grande potencial 

no país. Levantamento publicado em 2001 pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel) indica 

que o Brasil teria condições de gerar 143500 megawatts de energia a partir do vento, o correspondente 

à capacidade de onze usinas como Itaipu. Atualmente, a energia eólica representa 0,8% do mercado 

mundial de eletricidade. A expectativa é que alcance um terço da energia elétrica consumida no planeta 

em 2030. 

Revista Veja, ano 39, n. 50 de 20 de dezembro de 2006 
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3. APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO: 

A. Experimento 2 (veja Figura 16):Turbina eólica composta por hélice, motor elétrico e 

resistência (lâmpada). 

 

 

 

Figura 16: Turbina eólica 

(Foto: Márcia Frank de Rodrigues) 

 

 

a. Atividade 3 

 

1. Faça um desenho do equipamento do experimento e identifique as formas de energia 

envolvidas. 

 

 

2. Explique com as suas palavras o que você observou durante a realização do experimento. 
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B. Exercícios 

 

1. No Brasil, a construção de usinas eólicas deve ser incentivada porque essas 

I - apresentam impacto ambiental nulo. 

II - utilizam fonte de energia limpa e renovável. 

III - geram baixos índices de gases poluentes. 

Das três afirmações acima, somente 

(A) I está correta. 

(B) II está correta. 

(C) III está correta. 

(D) I e II estão corretas. 

(E) II e III estão corretas. 

 

2. Em usinas termelétricas, a pressão do vapor d’água move turbinas que acionam geradores que 

produzem eletricidade. Em usinas eólicas, os geradores são acionados por hélices movidas. 

(A) pelo Sol. 

(B) pela água. 

(C) pelo vento. 

(D) pelo uso do gás natural. 

(E) pela queima de combustíveis fósseis. 

 

3. As transformações de energia envolvidas na produção de eletricidade por uma usina eólica 

seguem a seguinte seqüência: 

(A) energia eólica  energia cinética  energia luminosa.  

(B) energia cinética  energia eólica  energia elétrica. 

(C) energia eólica  energia cinética  energia elétrica. 

(D) energia cinética  energia eólica  energia térmica. 

(E) energia eólica  energia elétrica  energia cinética. 

 

4. Sobre as desvantagens de se instalar uma usina eólica, NÃO é correto afirmar que: 

(A) alteram paisagens com suas torres e hélices. 

(B) podem causar interferência na transmissão de televisores. 

(C) emitem dióxido de carbono para o meio ambiente. 

(D) podem ameaçar rotas migratórias de pássaros. 

(E) emitem um ruído de baixa freqüência que pode gerar desconforto. 
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5. O dispositivo constituído por um gerador elétrico movido por uma hélice acionada pelo vento, 

recebe o nome de 

(A) torre.                      

(B) transformador.                       

 

(C) usina. 

(D) aerogerador.                    

(E) rotor. 

 

6. A quantidade de eletricidade que pode ser gerada por uma usina eólica depende 

I - do diâmetro da hélice.  

II - da quantidade de vento que passa pela hélice. 

III - da dimensão do gerador elétrico. 

Das três afirmações acima, estão corretas 

(A) somente I. 

(B) somente II.                  

(C) somente III.                 

(D) I e II.                            

(E) I, II e III. 

 

7. (ENEM/07) Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a 

diminuição dos gases causadores do aquecimento global? 

(A) Óleo diesel.          

(B) Gasolina.          

(C) Carvão mineral.          

(D) Gás natural.            

(E) Vento. 

 

8. (ENEM/02) Em usinas hidrelétricas, a queda d’água move turbinas que acionam geradores. Em 

usinas eólicas, os geradores são acionados por hélices movidas pelo vento. Na conversão direta solar-

elétrica são células fotovoltaicas que produzem tensão elétrica. Além de todos produzirem eletricidade, 

esses processos têm em comum o fato de 

(A) não provocarem impacto ambiental. 

(B) independerem de condições climáticas. 

(C) a energia gerada pode ser armazenada. 

(D) utilizarem fontes de energia renováveis. 

(E) dependerem das reservas de combustíveis fósseis. 
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