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1. Uma livraria recebeu, de um país europeu, uma grande caixa de madeira com livros adquiridos 
pelo livreiro para serem expostos na bienal de sua cidade. Ao receber a caixa com os produtos que 
encomendou, o livreiro tentou abri-la, mas a caixa estava fortemente selada e ele não conseguiu 
fazê-lo utilizando apenas sua força. Ao consultar um livro sobre o estudo de máquinas simples, 
deparou-se com a descrição de alavancas interfixas, roldanas e parafusos, e percebeu que poderia 
utilizar uma dessas ferramentas para abrir a caixa. Nas figuras a seguir temos exemplos dessas 
máquinas simples. 

 

I. 
pixabay/<pixabay.com> 

II. 
pixabay/<pixabay.com> 

III. 
pixabay/<pixabay.com> 

 
  

Pé de cabra Roldana Parafuso 

 

a) Indique qual desses tipos de máquina simples é o mais adequado para ajudar o livreiro. 

b) Explique por que o livreiro conseguirá abrir a caixa utilizando esse tipo de máquina simples. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Máquinas simples 

Habilidade 
(EF07CI01) Discutir a aplicação, ao longo da história, das máquinas simples e propor 
soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 8 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante identifica corretamente que as alavancas interfixas (pé de cabra) são 
o tipo de máquina simples mais adequado para abrir a caixa de madeira. 
b) O estudante explica corretamente que o livreiro conseguirá abrir a caixa, pois 
alavancas interfixas ampliam forças, fazendo com que a força de resistência 
aplicada sobre o objeto seja maior que a força de ação aplicada sobre a alavanca. 

50% 
O estudante identifica que as alavancas interfixas são o tipo de máquina simples 
mais adequado para abrir a caixa de madeira, entretanto, não explica que o livreiro 
conseguirá abrir a caixa porque alavancas interfixas ampliam forças. 

0% 
O estudante não identifica que as alavancas interfixas são o tipo de máquina 
simples mais adequado para abrir a caixa nem explica que o livreiro conseguirá 
abrir a caixa porque alavancas interfixas ampliam forças. 
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Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente estão com dificuldade em identificar o 
tipo de máquina simples mais adequado para tarefas cotidianas, baseado no mecanismo de 
funcionamento de cada uma delas. Proponha uma atividade em laboratório na qual eles 
devem comparar duas situações: na primeira, suspenderão um objeto, como um pacote de 
açúcar de 2 kg, sem utilizar nenhuma máquina simples, e, na segunda, devem fazê-lo 
utilizando diferentes máquinas simples, como alavancas, roldanas e planos inclinados. Ao 
término da atividade, proponha que elaborem um relatório com uma descrição das 
atividades desempenhadas e das conclusões obtidas sobre a utilização de cada uma das 
máquinas mencionadas, no que diz respeito ao esforço empregado na suspensão do objeto. 
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2. Quando uma pessoa está febril, existem diferentes maneiras de avaliar a temperatura dela, como 
exemplificado no quadro a seguir.  

Método 1 Método 2 

Colocar a mão sobre a testa da pessoa e, pela sensação 
térmica, determinar se ela está com a temperatura 
acima do normal. 

Utilizar um termômetro, que determina o valor da 
temperatura de um corpo a partir de propriedades 
físicas dos materiais, como a dilatação térmica, e 
comparar esse valor com a temperatura média do ser 
humano, de 37,6 °C. 

Quadro elaborado para fins didáticos. 

a) Indique qual dos dois métodos do quadro fornece informações mais confiáveis. 

b) Com base nos conceitos de temperatura, calor e sensação térmica, explique por que o outro 

método não fornece informações tão confiáveis. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Formas de propagação do calor 
Equilíbrio termodinâmico e vida na Terra 

Habilidade 
(EF07CI02) Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de 
equilíbrio termodinâmico cotidianas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 9 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante identifica a utilização do termômetro como o método que fornece 
informações mais confiáveis.  
b) O estudante explica, corretamente, que o método 1 não fornece informações tão 
precisas, uma vez que o tato nos proporciona apenas uma sensação térmica, que 
varia de uma pessoa para outra e depende também de outros fatores, não sendo 
possível obter um resultado preciso acerca da temperatura. 

50% 
O estudante identifica a utilização do termômetro como o método que produz 
resultados mais precisos, mas explica, equivocadamente, porque o método 1 não 
fornece informações tão confiáveis. 

0% 
O estudante não identifica o método 2 como o que produz resultados mais 
confiáveis e explica, equivocadamente, porque o método 1 não fornece 
informações tão precisas.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente estão com dificuldade em diferenciar os 
conceitos de temperatura, calor e sensação térmica. Proponha uma atividade na qual eles tentem 
adivinhar a temperatura de um corpo pela sensação térmica e depois comparem a temperatura, 
do mesmo corpo, medida com dois termômetros diferentes, concluindo, assim, que a sensação 
térmica produz palpites diferentes, mas os termômetros indicam o mesmo resultado. Em 
seguida, peça aos estudantes, individualmente, que escrevam um parágrafo explicando as 
diferenças obtidas, utilizando os conceitos de calor, temperatura e sensação térmica. 
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3. A análise dos processos físicos e químicos que ocorrem durante a utilização dos equipamentos é 
essencial para garantir que o material escolhido seja capaz de cumprir suas funções. Observe o 
equipamento a seguir e responda às questões. 

pixabay/<pixabay.com> 

 

a) No local indicado pela seta deve-se utilizar qual tipo de material? Justifique sua resposta, 

baseando-se na função desse equipamento. 

b) Qual é o modo de transferência de calor predominante nesse equipamento? 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Formas de propagação do calor 

Habilidade 

(EF07CI03) Utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justificar a 
utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, explicar o 
princípio de funcionamento de alguns equipamentos (garrafa térmica, coletor solar etc.) 
e/ou construir soluções tecnológicas a partir desse conhecimento. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 9 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante indica os condutores térmicos como materiais adequados para a 
confecção da base do ferro de passar roupa. Assim, a transferência de calor para as 
roupas é mais eficiente. 
b) O estudante indica corretamente que a condução é a principal forma de 
propagação de calor no ferro de passar roupas. 

50% 
O estudante indica apenas os condutores térmicos como materiais adequados para 
a confecção da base do ferro de passar roupa, ou apenas indicam a condução como 
principal forma de propagação de calor no ferro de passar roupas. 

0% 
O estudante indicam equivocadamente que o tipo de material mais adequado para 
a confecção do ferro de passar roupas são os isolantes térmicos e indica outra 
forma de propagação de calor como a predominante no ferro de passar roupas.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente estão com dificuldade em identificar o 
tipo de material mais adequado para utilização em alguns equipamentos e a forma de 
propagação de calor predominante, baseado em seu princípio de funcionamento. Selecione 
e recorte de revistas ou panfletos algumas imagens de equipamentos utilizados em 
atividades cotidianas (alisadores de cabelo, sanduicheiras, garrafas térmicas, etc.), e leve 
para a sala de aula. Organize os estudantes em grupos, entregue duas imagens para cada 
grupo e solicite que indiquem os materiais mais adequados para confecção dos 
equipamentos, baseados no princípio de funcionamento de cada um deles.   
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4. Caso uma filmagem seja exibida de trás para a frente, é possível ver um copo quebrado retornar 
intacto à mão de uma pessoa. Esse fenômeno, porém, não pode ser observado em condições reais, 
uma vez que a quebra do copo é considerada um fenômeno irreversível. Para discutir a 
irreversibilidade de fenômenos como esse, foi introduzido o conceito de equilíbrio termodinâmico. 

a) Explique por que esse equilíbrio não pode ser verificado na natureza. 

b) Cite outro exemplo, similar ao fenômeno mencionado no texto, que pode ser observado na 

natureza. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Equilíbrio termodinâmico e vida na Terra 

Habilidade 
(EF07CI04) Avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, 
para o funcionamento de máquinas térmicas e em outras situações cotidianas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 9 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante explica corretamente que, apesar de existir uma tendência ao 
equilíbrio termodinâmico, a natureza está em constante mudança, não sendo 
possível alcançá-lo. 
b) O estudante cita corretamente outro exemplo de processo irreversível 
observado na natureza, como os fluxos de matéria e energia que podem ser 
observados nas cadeias alimentares. 

50% 
O estudante apenas explica por que o equilíbrio termodinâmico não pode ser 
verificado na natureza ou apenas cita corretamente outro exemplo de processo 
irreversível observado na natureza. 

0% 
O estudante explica equivocadamente porque o equilíbrio termodinâmico não 
pode ser verificado na natureza e não cita um exemplo de processo irreversível que 
pode ser observado na natureza. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente estão com dificuldade em explicar por 
que o equilíbrio termodinâmico não se verifica na natureza e de citar exemplos de processos 
irreversíveis observados na natureza. Proponha a organização da turma em grupos e solicite 
a cada grupo que escolha um fenômeno presenciado na natureza, como o ciclo da água ou o 
fluxo de energia em cadeias alimentares. Em seguida, os grupos devem explicar como a 
tendência ao equilíbrio termodinâmico influencia a ocorrência desses fenômenos e por que 
esse equilíbrio não pode ser observado na natureza. 
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5. Em 1975, o governo brasileiro lançou o Programa Nacional do Álcool (Proálcool), com o intuito de 
substituir gradativamente os carros movidos a combustíveis derivados do petróleo por carros movidos 
a etanol. Baseado em seus conhecimentos sobre o assunto e nos dados do quadro a seguir, cite:  

 

Combustível 
Energia liberada na combustão (kJ/kg 

de combustível) 

Emissão aproximada de CO2 na 
combustão (kg de poluente/kg de 

combustível) 

Etanol 28.243 1,913 

Gasolina 43.515 3,088 

Quadro elaborado para fins didáticos. 

a) um avanço decorrente desse programa; 

b) uma vantagem socioambiental dessa substituição. 

Objeto(s) de 
conhecimento 

História dos combustíveis e das máquinas térmicas 

Habilidade 
(EF07CI05) Discutir o uso de diferentes tipos de combustível e máquinas térmicas ao longo 
do tempo, para avaliar avanços, questões econômicas e problemas socioambientais 
causados pela produção e uso desses materiais e máquinas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 10 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante cita corretamente um avanço resultante do Proálcool, como a 
utilização de um combustível renovável ou a redução da dependência de 
combustíveis fósseis. 
b) O estudante cita corretamente uma vantagem socioambiental da substituição da 
gasolina pelo etanol, como o fato de este combustível liberar menor massa de gás 
carbônico por quilograma de combustível queimado, contribuindo para reduzir a 
poluição atmosférica. 

50% 
O estudante apenas cita corretamente um avanço resultante do Proálcool ou 
apenas cita uma vantagem socioambiental da substituição da gasolina pelo etanol. 

0% 
O estudante cita ambos equivocadamente: um avanço do Proálcool e uma 
vantagem socioambiental da substituição da gasolina pelo etanol.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente estão com dificuldade em avaliar os 
avanços e os problemas socioambientais envolvidos na utilização de diferentes tipos de 
combustível. Proponha a formação de grupos para a atividade e recomende que façam uma 
linha do tempo, evidenciando os principais tipos de combustível utilizados ao longo da 
História e, em seguida, façam um quadro comparando vantagens e desvantagens da 
utilização de cada tipo de combustível.  
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6. A seguir estão representados exemplos de meios de transporte utilizados em diferentes épocas.  
 

I. 
pixabay/<pixabay.com> 

II. 
pixabay/<pixabay.com> 

 
 

Cite uma vantagem e uma desvantagem decorrente desse avanço tecnológico.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

História dos combustíveis e das máquinas térmicas 

Habilidade 
(EF07CI06) Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida 
cotidiana quanto no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos 
materiais e tecnologias (como automação e informatização). 

Tipo de questão Aberta Capítulo 10 

Grade de correção 

100% 

O estudante cita corretamente uma vantagem e uma desvantagem do avanço 
tecnológico observado nos meios de transporte ao longo dos anos. Vantagens: 
promove conforto e melhoria na qualidade de vida da população; aumenta a 
capacidade de deslocamento de cargas e pessoas; facilita o intercâmbio econômico 
e cultural entre pessoas de diferentes localidades, etc. Desvantagens: aumenta a 
quantidade de poluentes lançados na atmosfera; intensifica o efeito estufa e a 
chuva ácida, etc.  

50% 
O estudante cita corretamente apenas uma vantagem ou apenas uma desvantagem 
do avanço tecnológico observado nos meios de transporte ao longo dos anos. 

0% 
O estudante cita equivocadamente uma vantagem e uma desvantagem do avanço 
tecnológico observado nos meios de transporte ao longo dos anos. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente estão com dificuldade em avaliar 
vantagens e desvantagens decorrentes do avanço tecnológico observado ao longo dos anos. 
Solicite à turma que entreviste pessoas mais velhas (idosos), para saber quais avanços 
tecnológicos elas observaram ao longo da vida delas e quais foram as vantagens e as 
desvantagens desses avanços. Proponha que cada aluno apresente o resultado da sua 
pesquisa para a turma e, logo em seguida, promova a troca de ideias com base nas 
respostas obtidas.  
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7. A utilização de máquinas simples pelas civilizações humanas possibilitou a execução de algumas das 
mais complexas construções da História. Entre essas construções, destacam-se as pirâmides do Egito. 
Profissionais da construção civil supõem que os enormes e pesados blocos de pedra, que fazem parte 
da estrutura dessas pirâmides, foram transportados com o auxílio de máquinas simples.  

Com base nas informações do texto, assinale a alternativa com o tipo de máquina que pode ter 
possibilitado a construção desses monumentos. 

a) Parafusos que permitiam fixar um bloco ao outro na pirâmide. 

b) Guindastes que facilitavam a elevação dos blocos até o topo da pirâmide. 

c) Roldanas fixas que permitiam reduzir a intensidade da força de ação aplicada. 

d) Planos inclinados que permitiam que os blocos deslizassem com menor esforço. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Máquinas simples 

Habilidade 
(EF07CI01) Discutir a aplicação, ao longo da história, das máquinas simples e propor 
soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 8 

Justificativas 

a 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que o texto cita a 
utilização das máquinas simples no transporte dos blocos de pedra e não na sua 
fixação.   

b 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que os guindastes são 
considerados máquinas complexas e não máquinas simples.  

c 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que as roldanas fixas não 
reduzem a intensidade da força de ação aplicada, apenas invertem o sentido e a 
direção da força. 

d 
O estudante que seleciona esta alternativa compreende que os planos inclinados são 
exemplos de máquinas simples, que facilitam o deslizamento dos pesados blocos de pedra.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esse item, provavelmente estão com dificuldade em avaliar a 
aplicação de máquinas simples ao longo da História e de compreender o funcionamento de 
cada uma delas. Organize uma atividade para ser realizada em grupo em sala de aula. 
Escreva em pedaços de papel alguns exemplos de tarefas executadas cotidianamente, como 
erguer tijolos em uma construção, quebrar nozes, grampear folhas de papel, etc. Recorte 
imagens de diferentes máquinas simples, como roldanas, parafusos, exemplos de alavancas, 
etc. Em seguida, distribua os pedaços de papel e as imagens para que os estudantes 
associem as tarefas às imagens das máquinas.   
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8. Em situações de frio intenso, uma das estratégias utilizadas para diminuir o desconforto térmico é, por 
exemplo, esfregar as mãos nos braços. Nesse processo, a energia do movimento das mãos é transferida 
para os braços por meio do contato direto e experimentamos uma sensação de aquecimento enquanto 
o movimento é mantido. No entanto, ao cessar esse contato, voltamos a sentir frio. 

A explicação para esse fato é que, ao esfregar as mãos no corpo: 

a) o calor contido nas mãos é transferido para os braços, dando a sensação de aquecimento, 

mas assim que a movimentação cessa, a sensação de frio volta, pois o corpo não está mais 

recebendo calor. 

b) ao esfregar as mãos nos braços, o atrito entre as duas superfícies dissipa energia na forma de 

energia térmica, causando a sensação de aquecimento. Quando a movimentação cessa, não há 

mais energia sendo dissipada na forma de energia térmica, e o corpo humano, que está com 

temperatura mais elevada que o ambiente, cede calor para ele e a sensação de frio retorna. 

c) as mãos funcionam como isolantes térmicos, impedindo que os braços percam temperatura, 

dando a sensação de aquecimento, mas assim que a movimentação cessa, a sensação de frio 

volta, pois o corpo volta a perder temperatura para o ambiente. 

d) as mãos impedem que o frio entre em contato com os braços, dando a sensação de 

aquecimento, mas assim que a movimentação cessa, a sensação de frio volta, pois o frio do 

ambiente é transferido para o corpo. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Formas de propagação do calor 
Equilíbrio termodinâmico e vida na Terra 

Habilidade 
(EF07CI02) Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de 
equilíbrio termodinâmico cotidianas. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 9 

Justificativas 

a 

O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que a sensação de 
aquecimento se deve ao atrito das mãos com os braços e não ao calor transferido por 
condução decorrente do simples contato das mãos com os braços, uma vez que a 
temperatura dessas partes do corpo é aproximadamente a mesma.  

b 

O estudante que seleciona esta alternativa compreende que a sensação térmica de 
aquecimento ocorre em razão da dissipação de energia na forma de energia térmica 
oriunda do atrito entre as mãos e os braços. Nessa situação, a energia térmica é 
transmitida a essas regiões do corpo. Ao cessar o movimento, não há mais energia 
sendo dissipada na forma de energia térmica e o corpo volta a ceder calor ao 
ambiente, causando a sensação de frio. 

c 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que a sensação de frio 
ocorre pela perda de calor para o meio e não de temperatura. 

d 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que a transferência de 
energia térmica entre os corpos se dá do corpo de maior temperatura para o de menor 
temperatura, não sendo possível transferir “frio” do ambiente para os corpos. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente estão com dificuldade em diferenciar os 
conceitos de calor, temperatura e sensação térmica. Proponha a eles que se organizem em 
grupos. Entregue um copo de alumínio para cada grupo e preencha o copo com água gelada. 
Em seguida, solicite que toquem o copo e escrevam um parágrafo descrevendo como ocorre 
o fluxo de calor, como a temperatura pode ser medida e se a sensação térmica seria a 
mesma se o material do copo fosse outro, como plástico ou porcelana. 
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9. Em algumas regiões com temperaturas frequentemente abaixo de 0 °C é comum a construção de 
iglus, moradias em formato de semiesfera feitas de blocos de gelo, como pode ser observado na 
figura a seguir.  

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Seus habitantes geralmente fazem suas camas de gelo mais altas para aproveitar melhor o calor 
de uma pequena lamparina, que fica no centro da moradia, para se aquecerem. 

A posição da cama nesse tipo de moradia deve-se ao fato de: 

a) o ar aquecido pela lamparina ascender por convecção, garantindo acesso a porções de ar 

mais quentes dentro do iglu. 

b) a lamparina aquecer muito o ambiente por irradiação, evitando que os habitantes do iglu se 

queimem com o calor da lamparina. 

c) a troca de calor ocorrer por condução nas porções mais baixas do iglu, garantindo que os 

habitantes não sofram aquecimento excessivo. 

d) a lamparina aquecer o gelo durante a noite por convecção, garantindo que as partes mais 

altas das camas de gelo estejam mais aquecidas. 
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Formas de propagação do calor 

Habilidade 

(EF07CI03) Utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justificar a 
utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, explicar o 
princípio de funcionamento de alguns equipamentos (garrafa térmica, coletor solar etc.) 
e/ou construir soluções tecnológicas a partir desse conhecimento. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 9 

Justificativas 

a 

O estudante que seleciona esta alternativa compreende que a lamparina é um objeto 
de pequenas dimensões, capaz de transferir pouco calor por unidade de tempo, sendo 
o fenômeno da convecção a principal forma de transferência de energia térmica para o 
ambiente como um todo. Assim, a melhor forma de aproveitar o pouco calor 
transferido é se colocar em posições mais altas, para onde o ar quente se direciona no 
processo convectivo. 

b 

O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que a irradiação não é a 
principal forma de transferência de calor na situação descrita e que, por ser um objeto 
de pequenas dimensões, a lamparina não é capaz de transferir calor suficiente para 
aquecer o iglu a ponto de provocar desconforto nos habitantes desse ambiente.  

c 

O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que a principal forma de 
propagação de calor em meios fluidos como o ar é a convecção e não a condução, e 
que a lamparina é um objeto pequeno, incapaz de transferir quantidade de calor 
considerável para aquecer o iglu excessivamente. 

d 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que a convecção é uma 
forma de propagação que ocorre em meios fluidos, como líquidos e gases, não 
ocorrendo no gelo, que é sólido. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente estão com dificuldade em compreender 
as formas de propagação de calor. Proponha a cada um deles que organize uma tabela 
comparando as características e citando exemplos de cada uma das formas de propagação 
de calor, em situações observadas no cotidiano.  
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10. As usinas Angra 1 e Angra 2 integram a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto e são 
responsáveis por 3% da matriz energética brasileira. Assim como muitas usinas nucleares, elas 
estão localizadas próximo a uma grande massa de água, na Praia de Itaoma, em Angra dos Reis, 
Rio de Janeiro. 

A produção de energia nessas usinas geralmente requer três etapas: o sistema primário, o sistema 
secundário e o sistema de água de refrigeração. No sistema primário, ocorre a fissão do material 
radioativo. A fissão nuclear libera energia térmica e faz com que a água do sistema secundário 
evapore. Dessa maneira, o vapor de água movimenta as hélices da turbina, que vai gerar energia 
elétrica. Finalmente, o vapor de água é resfriado pelo sistema de água de refrigeração. A água 
utilizada neste último sistema vem da massa de água (lago, rio, mar) próximo ao local onde a usina 
está instalada e retorna posteriormente impactando o ecossistema local. 

Considerando o processo de geração de energia elétrica nas usinas nucleares, podemos afirmar 
que: 

a) toda a energia produzida pela fissão nuclear é transformada em energia elétrica pelas turbinas. 

b) na última etapa, a água do sistema de refrigeração troca calor com o vapor de água. Ao 

retornar para o rio, lago ou mar, essa quantidade de água está a uma temperatura mais 

elevada, afetando as diversas formas de vida aquática da região. 

c) Nas usinas nucleares, a energia nuclear é transformada diretamente em energia elétrica. 

d) Usinas nucleares não são exemplos de máquinas térmicas. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Equilíbrio termodinâmico e vida na Terra 

Habilidades 

(EF07CI04) Avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, 
para o funcionamento de máquinas térmicas e em outras situações cotidianas. 
(EF07CI05) Discutir o uso de diferentes tipos de combustível e máquinas térmicas ao longo 
do tempo, para avaliar avanços, questões econômicas e problemas socioambientais 
causados pela produção e uso desses materiais e máquinas. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 10 

Justificativas 

a 

O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que há dissipação de 
energia em todas as etapas na usina e que, se toda a energia nuclear fosse 
transformada em energia elétrica, a segunda lei da Termodinâmica seria violada, pois a 
usina alcançaria rendimento de 100%. 

b 

O estudante que seleciona esta alternativa compreende que a água utilizada para 
refrigerar o vapor de água do sistema secundário está a uma temperatura mais baixa e, 
portanto, recebe calor do vapor, resultando no aumento da sua temperatura. Essa 
água aquecida, ao retornar para a massa de água da qual é oriunda, pode impactar a 
vida aquática local por estar com temperatura elevada. 

c 

O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que a energia nuclear foi 
transformada em energia térmica, em seguida em energia mecânica (ao movimentar 
as pás) e, por último, foi transformada em energia elétrica pelas turbinas. Além disso, 
parte da energia foi dissipada na forma de energia térmica que não foi utilizada para 
gerar energia elétrica. 
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d 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que a usina, ao 
transformar a energia térmica do vapor de água em energia mecânica ao movimentar 
as pás, é um exemplo de máquina térmica. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente estão com dificuldade em compreender 
a aplicação das leis da Termodinâmica para o funcionamento de máquinas térmicas. Leve 
para a sala de aula outros exemplos de aplicação dessas leis e proponha à turma que se 
organize em grupos de 5 pessoas. Solicite a cada grupo que identifique quais são as 
transformações de energia observadas e o sentido do fluxo de energia em cada um dos 
exemplos. 

 


