ENEM 2008
QUESTÕES DE FÍSICA
1)
A Ema
O surgimento da figura da Ema no céu, ao leste, no anoitecer, na segunda
quinzena de junho, indica o início do inverno para os índios do sul do
Brasil e o começo da estação seca para os do norte. É limitada pelas
constelações de Escorpião e do Cruzeiro do Sul, ou Cut'uxu. Segundo o
mito guarani, o Cut’uxu segura a cabeça da ave para garantir a vida na
Terra, porque, se ela se soltar, beberá toda a água do nosso planeta. Os
tupis-guaranis utilizam o Cut'uxu para se orientar e determinar a duração
das noites e as estações do ano.
A ilustração a seguir é uma representação dos corpos celestes que
constituem a constelação da Ema, na percepção indígena.

A próxima figura mostra, em campo de visão ampliado, como povos de
culturas não indígenas percebem o espaço estelar em que a Ema é vista.

Considerando a diversidade cultural focalizada no texto e nas figuras
acima, avalie as seguintes afirmativas.
I- A mitologia guarani relaciona a presença da Ema no firmamento às
mudanças das estações do ano.
II- Em culturas indígenas e não indígenas, o Cruzeiro do Sul, ou
Cut'uxu, funciona como parâmetro de orientação espacial.
III- Na mitologia guarani, o Cut'uxu tem a importante função de segurar
a Ema para que seja preservada a água da Terra.
IV- As três Marias, estrelas da constelação de Órion, compõem a figura
da Ema.
É correto apenas o que se afirma em:
a) I.
b) II e III.
c) c) III e IV.
d) I, II e III.
e) I, II e IV.

Texto para as questões 02 e 03:

O diagrama abaixo representa, de forma esquemática e simplificada, a
distribuição da energia proveniente do Sol sobre a atmosfera e a
superfície terrestre. Na área delimitada pela linha tracejada, são
destacados alguns processos envolvidos no fluxo de energia na
atmosfera.

2) Com base no diagrama acima, conclui-se que:
a) a maior parte da radiação incidente sobre o planeta fica retida na
atmosfera.
b) a quantidade de energia refletida pelo ar, pelas nuvens e pelo solo é
superior à absorvida pela superfície.
c) a atmosfera absorve 70% da radiação solar incidente sobre a Terra.
d) mais da metade da radiação solar que é absorvida diretamente pelo
solo é devolvida para a atmosfera.
e) a quantidade de radiação emitida para o espaço pela atmosfera é
menor que a irradiada para o espaço pela superfície.

3) A chuva é o fenômeno natural responsável pela manutenção dos
níveis adequados de água dos reservatórios das usinas hidrelétricas.
Esse fenômeno, assim como todo o ciclo hidrológico, depende muito da
energia solar. Dos processos numerados no diagrama, aquele que se
relaciona mais diretamente com o nível dos reservatórios de usinas
hidrelétricas é o de número.
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

4) A passagem de uma quantidade adequada de corrente elétrica pelo
filamento de uma lâmpada deixa-o incandescente, produzindo luz. O
gráfico abaixo mostra como a intensidade da luz emitida pela lâmpada
está distribuída no espectro eletromagnético, estendendo-se desde a
região do ultravioleta (UV) até a região do infravermelho.

A eficiência luminosa de uma lâmpada pode ser definida como a razão
entre a quantidade de energia emitida na forma de luz visível e a
quantidade total de energia gasta para o seu funcionamento. Admitindose que essas duas quantidades possam ser estimadas, respectivamente,
pela área abaixo da parte da curva correspondente à faixa de luz visível e
pela área abaixo de toda a curva, a eficiência luminosa dessa lâmpada
seria de aproximadamente
a) 10%.

b) 15%.

c) 25%.

d) 50%.

e) 75%.

5) A energia geotérmica tem sua origem no núcleo derretido da Terra,
onde as temperaturas atingem 4.000 ºC. Essa energia é primeiramente
produzida pela decomposição de materiais radiativos dentro do planeta.
Em fontes geotérmicas, a água, aprisionada em um reservatório
subterrâneo, é aquecida pelas rochas ao redor e fica submetida a altas
pressões, podendo atingir temperaturas de até 370 ºC sem entrar em
ebulição. Ao ser liberada na superfície, à pressão ambiente, ela se
vaporiza e se resfria, formando fontes ou gêiseres. O vapor de poços

geotérmicos é separado da água e é utilizado no funcionamento de
turbinas para gerar eletricidade. A água quente pode ser utilizada para
aquecimento direto ou em usinas de dessalinização.
Roger A. Hinrichs e Merlin Kleinbach. Energia e meio ambiente. Ed. ABDR (com adaptações).

Depreende-se das informações acima que as usinas geotérmicas:

a) utilizam a mesma fonte primária de energia que as usinas nucleares,
sendo, portanto, semelhantes os riscos decorrentes de ambas.
b) funcionam com base na conversão de energia potencial gravitacional
em energia térmica.
c) podem aproveitar a energia química transformada em térmica no
processo de dessalinização.
d) assemelham-se às usinas nucleares no que diz respeito à conversão de
energia térmica em cinética e, depois, em elétrica.
e) transformam inicialmente a energia solar em energia cinética e, depois,
em energia térmica.

6) Um dos insumos energéticos que volta a ser considerado como
opção para o fornecimento de petróleo é o aproveitamento das reservas
de

folhelhos

pirobetuminosos,

mais

conhecidos

como

xistos

pirobetuminosos. As ações iniciais para a exploração de xistos
pirobetuminosos são anteriores à exploração de petróleo, porém as
dificuldades inerentes aos diversos processos, notadamente os altos
custos de mineração e de recuperação de solos minerados, contribuíram
para impedir que essa atividade se expandisse. O Brasil detém a segunda
maior reserva mundial de xisto. O xisto é mais leve que os óleos
derivados de petróleo, seu uso não implica investimento na troca de
equipamentos e ainda reduz a emissão de particulados pesados, que
causam fumaça e fuligem. Por ser fluido em temperatura ambiente, é mais
facilmente manuseado e armazenado.
Internet: <www2.petrobras.com.br> (com adaptações).

A substituição de alguns óleos derivados de petróleo pelo óleo derivado
do xisto pode ser conveniente por motivos:

a) ambientais: a exploração do xisto ocasiona pouca interferência no solo e
no subsolo.
b) técnicos: a fluidez do xisto facilita o processo de produção de óleo,
embora seu uso demande troca de equipamentos.
c) econômicos: é baixo o custo da mineração e da produção de xisto.
d) políticos: a importação de xisto, para atender o mercado interno,
ampliará alianças com outros países.
e) estratégicos: a entrada do xisto no mercado é oportuna diante da
possibilidade de aumento dos preços do petróleo.

Texto para as questões 07 e 08:
O gráfico a seguir ilustra a evolução do consumo de eletricidade no
Brasil, em GWh, em quatro setores de consumo, no período de 1975 a
2005.

7) A racionalização do uso da eletricidade faz parte dos programas
oficiais do governo brasileiro desde 1980. No entanto, houve um período
crítico, conhecido como “apagão”, que exigiu mudanças de hábitos da
população brasileira e resultou na maior, mais rápida e significativa

economia de energia. De acordo com o gráfico, conclui-se que o
“apagão” ocorreu no biênio
a) 1998-1999.
b) 1999-2000.
c) 2000-2001.
d) 2001-2002.
e) 2002-2003.

8) Observa-se que, de 1975 a 2005, houve aumento quase linear do
consumo de energia elétrica. Se essa mesma tendência se mantiver até
2035, o setor energético brasileiro deverá preparar-se para suprir uma
demanda total aproximada de
a) 405 GWh.
b) 445 GWh.
c) 680 GWh.
d) 750 GWh.
e) 775 GWh.

9) Uma fonte de energia que não agride o ambiente, é totalmente
segura e usa um tipo de matéria-prima infinita é a energia eólica, que gera
eletricidade a partir da força dos ventos. O Brasil é um país privilegiado
por ter o tipo de ventilação necessária para produzi-la. Todavia, ela é a
menos usada na matriz energética brasileira. O Ministério de Minas e
Energia estima que as turbinas eólicas produzam apenas 0,25% da
energia consumida no país. Isso ocorre porque ela compete com uma
usina mais barata e eficiente: a hidrelétrica, que responde por 80% da
energia do Brasil. O investimento para se construir uma hidrelétrica é de
aproximadamente US$ 100 por quilowatt. Os parques eólicos exigem
investimento de cerca de US$ 2 mil por quilowatt e a construção de uma
usina nuclear, de aproximadamente US$ 6 mil por quilowatt. Instalados os
parques, a energia dos ventos é bastante competitiva, custando R$ 200,00

por megawatt-hora frente a R$ 150,00 por megawatt-hora das hidrelétricas
e a R$ 600,00 por megawatt-hora das termelétricas.
Época. 21/4/2008 (com adaptações).

De acordo com o texto, entre as razões que contribuem para a menor
participação da energia eólica na matriz energética brasileira, inclui-se o
fato de
a) haver, no país, baixa disponibilidade de ventos que podem gerar
energia elétrica.
b) o investimento por quilowatt exigido para a construção de parques
eólicos ser de aproximadamente 20 vezes o necessário para a construção de
hidrelétricas.
c) o investimento por quilowatt exigido para a construção de parques
eólicos ser igual a 1/3 do necessário
para a construção de usinas nucleares.
d) o custo médio por megawatt-hora
de energia obtida após instalação de
parques

eólicos

multiplicado

pelo

ser

igual

custo

a

1,2

médio

do

megawatt-hora obtido das hidrelétricas.
e) o custo médio por megawatt-hora de energia obtida após instalação de
parques eólicos ser igual a 1/3 do custo médio do megawatt-hora obtido das
termelétricas.

10) O gráfico ao lado modela a distância percorrida, em km, por uma
pessoa em certo período de tempo. A escala de tempo a ser adotada para
o eixo das abscissas depende da maneira como essa pessoa se desloca.
Qual é a opção que apresenta a melhor associação entre meio ou forma
de locomoção e unidade de tempo, quando são percorridos 10 km?
a) carroça – semana
b) carro – dia
c) caminhada – hora
d) bicicleta – minuto
e) avião – segundo

11)Fractal (do latim fractus, fração, quebrado) — objeto que pode ser
dividido em partes que possuem semelhança com o objeto inicial. A
geometria fractal, criada no século XX, estuda as propriedades e o
comportamento dos fractais — objetos geométricos formados por
repetições de padrões similares. O triângulo de Sierpinski, uma das
formas elementares da geometria fractal, pode ser obtido por meio dos
seguintes passos:
1. comece com um triângulo equilátero (figura 1);
2. construa um triângulo em que cada lado tenha a metade do tamanho do
lado do triângulo anterior e faça três cópias;
3. posicione essas cópias de maneira que cada triângulo tenha um vértice
comum com um dos vértices de cada um dos outros dois triângulos,
conforme ilustra a figura 2;
4. repita sucessivamente os passos 2 e 3 para cada cópia dos triângulos
obtidos no passo 3 (figura 3).

De acordo com o procedimento descrito, a figura 4 da sequência
apresentada acima é

12)Suponha que o universo tenha 15 bilhões de anos de idade e que
toda a sua história seja distribuída ao longo de 1 ano — o calendário
cósmico —, de modo que cada segundo corresponda a 475 anos reais e,
assim, 24 dias do calendário cósmico equivaleriam a cerca de 1 bilhão de
anos reais. Suponha, ainda, que o universo comece em 1.º de janeiro a
zero hora no calendário cósmico e o tempo presente esteja em 31 de
dezembro às 23 h 59 min 59,99 s. A escala abaixo traz o período em que
ocorreram alguns eventos importantes nesse calendário.

Se a arte rupestre representada ao lado
fosse inserida na escala, de acordo com o período em que foi produzida,
ela deveria ser colocada na posição indicada pela seta de número

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

