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RESUMO: 
É comum no ambiente escolar 
ouvir questionamentos em relação 
ao ensino e aprendizagem da 
Física, professores 
constantemente reclamam que os 
alunos têm dificuldades de 
compreensão e falta de interesse 
durante as aulas. 
Analisando estas considerações, a 
função crucial do professor é de 
propiciar metodologias 
diversificadas para que o ensino 
de física se concretize 
efetivamente. 
Com base no exposto, fica 
evidenciado que cabe ao professor 
direcionar as atividades de forma 
adequada ao nível atual de 
desenvolvimento do aluno. É o que 
se propõe com o referencial da 
Multimodalidade Representacional 
e Múltiplas Representações, uma 
abordagem diversificada que 
atenda as diferentes formas de 
aprender de cada aluno. 
A proposta deste trabalho está 
embasada em uma metodologia 
multimodal onde os alunos terão 
contato com diversas formas e 
modalidades para representação 



do tema Energia e Conservação da 
Energia Mecânica, por exemplo: 
aulas expositivas, dinâmica de 
solução de problemas, aulas 
experimentais e situações de 
aprendizagem com signos 
artísticos, ou seja, Histórias em 
quadrinhos e/ou tirinhas, que 
proporcionem interações 
discursivas na sala de aula  

Portanto, é importante salientar 
que outros modos e formas 
representativas poderão ser 
utilizados, combinados e 
incorporados a este, para futuro 
estudo. 
 

PALAVRAS CHAVES: SIGNOS ARTÍSTICOS; ENERGIA E 
SUA CONSERVAÇÃO; 
METODOLOGIAS 
DIFERENCIADAS. 

FORMATO DO MATERIAL: Unidade Didática 

PÚBLICO: 2º ano ensino médio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVERSANDO COM O LEITOR 
 

 

 

 

        CARO PROFESSOR! 

 

 

                         Esta produção didática pedagógica está embasada no formato de 

Unidade Didática, que será implementada no Colégio Estadual “Castro Alves” – 

C.E.C.A. A turma selecionada para a aplicação das atividades trata-se de um 2º Ano 

do Ensino Médio do período matutino de 2017. A implementação do projeto se dará a 

partir do primeiro semestre de 2017, iniciando com a apresentação deste a 

comunidade escolar. A aplicação das atividades se dará em 32 horas/aula de 50 

minutos. 

                         Como estratégia de ação para a prática deste trabalho, segue uma 

metodologia multimodal, a qual conta com uma sequência de aulas que contemplam 

diferentes formas e modos representacionais para um mesmo conceito. 

                         Espera-se que a sala de aula seja um ambiente de aprendizagem, 

mas o essencial é conduzir os educandos a um raciocínio sobre o estudo, o 

conhecimento, as tecnologias e a sociedade. Portanto, é imprescindível observar a 

importância da produção de ação que levem os educandos à reflexão, através da 

sinergia de dinâmica, propiciando momentos de lazer, interatividade, troca de 

experiências e a clara construção de um rumo, tracejado por todos e firmado em 

documento variado. 

             



                         A educação, especialmente nas últimas décadas, vem sofrendo 

diversas transformações, ora voltadas para o sistema educacional, ora ao estudante. 

                         As novas gerações possuem uma nova visão de mundo, os interesses 

são outros e a forma de aprendizagem e crescimento também são. Sofreram 

alterações e com isso a educação deve estar atenta em acompanhar essa evolução 

sem, portanto, deixar de mostrar a importância e a necessidade de se conservarem 

“valores básicos”, que a qualquer época, independente da evolução do mundo e sua 

evolução tecnológica, têm que ser conservados. 

                         Analisando estas considerações, a função crucial do professor é de 

propiciar metodologias diversificadas para que o ensino de física se concretize 

efetivamente. 

                         Um dos diversos recursos disponíveis para o desenvolvimento 

cognitivo e acadêmico neste âmbito está embasado na semiótica parte de magnitude 

e da potencialidade do referencial de multimodos e múltiplas representações no 

ensino da Física como um modo de edificação da sapiência didático relacionado e 

diversas formas para aproximar o conteúdo de Energia e Conservação da Energia 

Mecânica.  

                         Desta maneira entende-se que a intervenção e dedicação do professor 

em organizar práticas pedagógicas que avivam o interesse dos estudantes em 

aprender são elementos necessários para realização do processo de ensino 

aprendizagem. 

                         Assim, o presente projeto propõe uma metodologia multimodal que 

contemple: dinâmica de solução de problemas, aulas expositivas, aulas experimentais 

e situações de aprendizagem com signo artístico. 

                         No signo artístico, optou-se por utilizar história em quadrinhos e/ou 

tirinhas, que será usada como um recurso mediador para provocar e sustentar a 

participação discursiva que esta por sua vez é o elemento fundamental para o ensino 

de orientação construtivista. 



                         Portanto, é importante salientar que outros modos e formas 

representativas poderão ser utilizados, combinados e incorporados a este, para futuro 

estudo. 

                         Em síntese, diante das reflexões apresentadas, tem-se por hipótese 

que o ensino com base no referencial de multimodalidade e múltiplas representações 

possam estabelecer relações dialógicas. Tornando as aulas de físicas mais dinâmicas 

e interessantes, para favorecer a construção e ampliação do conhecimento científico, 

bem como a percepção da física como ciência dinâmica e presente na vida diária.  

                         Almejo que você, professor, conquiste ótimos frutos com a aplicação 

deste material em sua escola. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

                         A Física tem como objetivo de estudo o Universo em toda a sua 

complexidade e, por isso, como disciplina escolar, propõe aos estudantes o estudo 

da natureza, entendida, segundo Menezes (2005), como realidade material sensível. 

Ressalta-se que os conhecimentos de Física apresentado aos estudantes do Ensino 

Médio não são coisas da natureza, mas modelos elaborados pelo Homem no intuito 

de explicar e entender essa natureza. De acordo com as Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica, (PARANÁ, 2008), a Física inclui o estudo do Universo, suas 

modificações, sua evolução, e as interações que nele ocorrem, dividindo-se em três 

campos de estudo, a Mecânica e a Gravitação, a termodinâmica e o 

eletromagnetismo.  

                         Nestas Diretrizes Curriculares para a Educação Básica, propõe-se 

formar sujeitos que construam sentidos para o mundo, que compreendam 

criticamente o contexto social e histórico de que são frutos e que, pelo acesso ao 

conhecimento, sejam capazes de uma inserção cidadã e transformadora na 

sociedade. Seu ensinamento deve levar ao conhecimento científico sobre o Universo 

de fenômenos e a não neutralidade da produção desse conhecimento, para que o 

estudante possa perceber que o “[...] conhecimento científico é uma construção 

humana com significado histórico e social.” (PARANÁ, 2008, P.50). 

                         As Diretrizes Curriculares da Educação Básica no que se refere às 

tendências metodológicas no ensino da física, que levam a construir um ensino 

centrado em conteúdos e metodologias capazes de levar os estudantes a uma 



reflexão sobre o mundo das Ciências, sob a perspectiva de que essas não são 

somente resultado da racionalidade científica. 

                         No dia a dia escolar, percebe-se que professores e estudantes estão 

descontentes com o ensino e aprendizagem da física. Para desvirtuar este círculo 

vicioso e conciliar as exigências do ensino contemporâneo, nota-se que é significativa 

a estratégia de ensino adotado pelo professor, pois esta pode “contribuir” ou “não” 

para aprendizagem efetiva, e, portanto, constituir-se uma maneira para que o 

indivíduo amplie seu conhecimento científico. 

                         De acordo com Laburú e Carvalho (2005, p.87), o professor precisa ter 

“perfil curioso, inquieto, de mente viva e capacitada”, para que possa propor novas 

soluções frente à diversidade de uma sala de aula. 

                          A procura de metodologias possíveis para fomentar a aprendizagem 

no ensino de física, considera-se que os multimodos e as múltiplas representações 

equivalem-se um meio pedagógico harmonioso para que o indivíduo amplie seu 

conhecimento científico. 

                          Os signos são bastante utilizados na disciplina de física, por exemplo, 

usamos regularmente em nossas aulas símbolos, gráficos, tabelas, equações, 

fórmulas, imagens, diagramas, esquemas, representações matemáticas e 

experimentais. Todavia, quase sempre estas representações são realizadas de uma 

maneira mecânica, longe de alguma definição. 

                           Neste parâmetro, para que os signos passem a terem mais 

significados para o educando, o educador durante as atividades de ensino precisa 

motivá-los a explorarem vários tipos de representações semióticas, por exemplo, 

empregando a escrita, símbolos, diagramas, gráficos, experimentos, desenhos, textos, 

entre outros para simbolizar o mesmo conceito. 

                          Dentro desta análise, essa pluralidade de formas e maneiras de 

representação deve ajudar a compreensão de fenômenos físicos e fazer como que o 

estudante compreenda que um mesmo conceito físico pode ser representado por 



registros distintos e que cada um tenha suas características e especificidades, ou 

seja, muitas vezes o educando não consegue perceber o mesmo conceito físico em 

registros diferentes. Sob este aspecto, o ensino e a aprendizagem têm sido 

pesquisados por muitos estudiosos e aumenta ainda mais a procura por metodologias 

com base na pluralidade semiótica que estabeleça uma aprendizagem efetiva. 

                           Diante deste cenário citado, fica claro que o professor é o mediador 

das atividades de uma maneira adequada ao nível atual do desenvolvimento do 

estudante. E o que é proposto com o referencial da multimodalidade representacional 

e múltiplas representações é uma abordagem diversificada que atenda as diferentes 

formas de aprender de cada estudante. Pois “[...] tais modos levam à estimulação de 

processos cognitivos específicos para a construção dos significados ensinados, com 

reflexos para a produção do entendimento conceitual.” (LABURÚ, SILVA, 2011) 

                          Segundo Prain e Waldrip (2006, apud LABURÚ, SILVA, 2011), os 

termos são definidos da seguinte forma: 

 [...] quando fazem alusão à multimodalidade representacional, estão querendo 

dizer que o discurso científico tem a propriedade de integrar diferentes modos de 

representar o raciocínio, processos e descobertas científicas. A referência dos 

autores ao termo múltipla representações designa a prática de representar um 

mesmo conceito ou processo científico de diferentes maneiras. 

                          De acordo com essas definições, pode-se dizer que as múltiplas 

representações se referem à representação do mesmo conceito em diferentes 

maneiras, sejam elas, verbal, gráfica, numérica, experimentais, figurativas, 

cenestésicas, entre outras. Já o multímodo concerne à integração na linguagem 

científica desses diferentes modos de representação. 

                          Mediante as considerações citadas sobre o desenvolvimento 

cognitivo e representações semióticas, percebe-se que é de suma importância que o 

professor varie sua prática pedagógica, utilizando diferentes formas e modos 

representacionais em suas aulas. A aprendizagem dos estudantes não é toda da 

mesma forma, seus desenvolvimentos são diferentes de uns com os outros. Laburú e 

Silva (2011), diz que um modo representacional pode se comportar com um 



“andaime conceitual”, sendo considerado como um apoio para o estudante dispor de 

determinada definição. 

                           Desse modo, justifica-se o uso de uma metodologia multimodal, pois 

é uma forma de agregar e combinar vários modos e formas representacionais para a 

compreensão de um conceito. Todo modo ou forma representacional demonstra uma 

possibilidade, uma forma de expressão, ou seja, possui suas especialidades. Como 

caracteriza Laburú, Zompero e Barros (2013, p.14), “[... ] cada sistema semiótico 

encerra propriedades específicas que limitam intrinsecamente suas possibilidades de 

representação”. 

                           Portanto, vale destacar que quando sugere trabalhar modos 

semióticos, é excessivamente importante a intervenção do educador no 

desenvolvimento da atividade, de modo que os educados reconheçam o sentido das 

várias representações semióticas, sendo assim, a interação torna-se fundamental, 

pois o professor conseguirá favorecer o desenvolvimento cognitivo e que o estudante 

aprofunde seu conhecimento científico. 

                           Nesta circunstância, nota-se que “[...] um ensino plural em termos 

representacionais é compatível com o princípio pedagógico contemporâneo, que 

atenta para as necessidades e preferências individuais cognitivas, quando se pensa 

numa aprendizagem efetiva” (LABURÚ, SILVA, 2011 p. 727). 

                           Visando à magnitude desta última situação, pretende-se com este 

trabalho olhar a heterogeneidade de uma sala de aula e procurar ações pedagógicas 

que auxiliam para melhorar a aprendizagem do ensino e suas tendências com 

coerência. 

                           A proposta deste trabalho está alicerçada em uma metodologia 

multimodal onde os estudantes terão convivência com várias formas e modalidades 

para o desempenho do tema Energia e Conservação da Energia Mecânica, por 

exemplo, aulas expositivas, dinâmica de solução de problemas, aulas experimentais 

e situações de aprendizagem com signos artísticos, ou seja, história em quadrinhos e 



Professor, esta atividade será realizada individualmente, 

não será concedida nota, este questionário servirá para 

uma verificação dos conhecimentos prévios sobre este 

tema para que você possa ter como referência para 

reflexões e análise posteriores de aprendizado. 

tirinhas, que oportunizem interações discursivas na sala de aula, criação e edição de 

novas histórias e/ou tirinhas. 

                            Desta forma, a atividade proposta para o avanço deste projeto se 

demonstra com o uso de vários modos e formas representacionais, que proporcione 

maior abrangência na sala de aula, e que o estudante aponte mudanças de 

representação do conceito em estudo. 

                            Deseja-se por meio desta metodologia multimodal reforçar os 

significados dos conceitos e cálculos físicos, bem como suscitar interações em sala de 

aula. 

 

          Atividades a serem desenvolvidas 

 

 

 

Atividade 01 – Aplicação de Pré-Teste, explorando os conhecimentos dos 
estudantes. 

 

Objetivo: 

-Verificar o que os estudantes conhecem sobre o tema Energia através da aplicação 
de um pré-teste. 

 

 

 

 

 



 

 

 

                          PRÉ- TESTE 

 

 

 

     NOME:                                                        TURMA:                         SÉRIE: 

 

 

  RESPONDA 

 

 

 

01- O que é energia? Dê exemplos. 

R1: 

 

R2: 

 

02- Você acha que o tema “ ENERGIA” é um conteúdo na Física? Por quê? 

 

R1: 

 

R2: 

 

 

03-  Para você, como a população vem desenvolvendo o uso de energia no 

seu dia a dia? 



R1:  

R2: 

 

04- A energia pode ser criada ou destruída? Explique. 

 

R1: 

R2: 

 

 

05- A energia pode ser transformada em outro tipo de energia? Se sim, 

como? 

 

R1: 

 

R2: 

 

 

06- Quais os tipos de usinas que você conhece, ou, pelo menos a que já 

ouviu falar?  

 

R1: 

 

R2: 

 

07-  O que é energia renovável?  

 

R1: 

 

R2: 

 

 

08-  Você acha que na construção de uma usina, pode causar impacto 

ambiental? 

 

R1: 

 

R2: 

 

 

09-  Sobre a produção de energia no Brasil, o que você sabe?  



 

R1: 

 

R2: 

 

 

10-  Cite alguns aparelhos de sua casa que utilizam energia para funcionar. 

Eles poluem o meio ambiente? De que forma? 

 

R1: 

R2: 

 

 

11- O que podemos fazer para economizar energia? 

 

R1: 

 

R2: 

 

 

 

 

Professor, peça para que o aluno escreva sua resposta em R1 

e no final recolha este teste, pois você irá utilizá-lo no final 

desta unidade após a explicação do conteúdo abordado e ele 

responderá novamente em R2, para que tanto você como o 

aluno façam uma reflexão em sua aprendizagem. 

 

 

 

 
Atividade 02 – Assistir o vídeo: energia – tudo é energia  
Fonte: http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=9259 / 

Acesso em 04-dez-2016. 

 

 

Objetivos:  

 

- Compreender como ocorre em nosso cotidiano as várias formas de energia e suas 

transformações. 

 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=9259


-Perceber a importância do uso adequado da energia no contexto de sustentabilidade 

e conscientização nos dias atuais. 

 

 

 

 

 

Professor, nesta atividade o aluno deverá perceber como 

acontecem as diversas formas de energia e suas 

transformações em seu dia a dia, dando ênfase de seu uso no 

contexto de sustentabilidade e conscientização, você terá que 

provocar uma interação discursiva entre os alunos sobre o 

vídeo para que atinja o objetivo, ou seja, para que ocorra o 

processo de construção do conhecimento científico 

 

 

 

 

 

 

Atividade 03 – Utilização do livro didático.  

 

Objetivos: 

           - Conceituar energia cinética, energia potencial, energia gravitacional, energia 

Mecânica e conservação de energia mecânica. 

           - Analisar que a energia não pode ser criada e nem destruída e sim 

transformada. 

 

 

 

 

Professor, logo após a explanação do conteúdo abordado, fazer os exercícios 

que estão propostos no mesmo. Após as resoluções dos exercícios, sugiro que 

para uma melhor fixação do conteúdo, passe o vídeo: EUREKA – Fontes de 

energia – água. 

 http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=17904 

 

Esta atividade pode ser realizada em dupla ou em grupo para que ocorra 

interação e discussão do conteúdo trabalhado. 

 

http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=17904
http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=17904


 

 

 

 

 

Atividade 04 – Pesquisar sobre os tipos de usinas produtoras de energia elétrica 

e os impactos ambientais de cada uma.  

 

Objetivos: 

 

 

- Conhecer as várias fontes de energia.  

- Compreender as consequências ambientais nas diversas formas de produzir 

energia. 

 

- Perceber o tipo de usina que provoca menos impacto ambiental na sua construção. 

 

 

        Professor, selecione as fontes de energia que você quer que o aluno 

        pesquise por exemplo: hidroelétrica, eólica, solar, nuclear e termoelétricas. 

        Sugiro que faça um sorteio para determinar com qual usina cada aluno irá          

        pesquisar fazendo isto no seu caderno.  

 

 

 

Atividade 05 – Debate dos grupos sobre as usinas produtoras de energia 

elétrica. 

 

Objetivos: 

 

- Perceber a importância de transformação de energia como recurso de 

sustentabilidade, associado aos princípios fundamentais da física. 

 

- Desenvolver a oralidade, as expressões, a comunicação, a socialização e a atenção. 

 

 

 

 



 

ENCAMINHAMENTO DA ATIVIDADE 

 

 

 

 

Professor, divida a sala em seis grupos. Cinco grupos ficarão 

responsáveis para representarem uma usina das que foram sugeridas 

para pesquisa. Cada grupo terá que pesquisar as vantagens e 
desvantagens 

da usina escolhida pelo grupo. O sexto grupo fará o papel de comissão 
julgadora, 

ou seja, cada grupo se comportará como se fosse uma empresa que quer 
construir uma usina 

    na cidade. Os grupos apresentarão sua pesquisa podendo ter acesso às 
tecnologias disponíveis no 

colégio, estes montarão uma maquete da usina pesquisada, e, terão que 
convencer que 

a “sua” usina é a melhor e causa menos impacto ambiental. O sexto grupo 
terá que 

julgar após as apresentações qual usina é menos poluente. Após o 

julgamento, o professor fará o papel de nomear a interação discursiva, 

abrindo espaço para cada aluno dar a sua opinião. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Atividade 06 – Visita técnica à Usina Hidrelétrica de Canoas II 

 

 

Objetivos: 

 

- Relacionar os conhecimentos apreendidos com os conhecimentos adquiridos na 

usina visitada por seus representantes. 



 

- Identificar os tipos de energias e suas transformações na usina hidrelétrica. 

 

 

 

Professor, a viagem terá que ser elaborada com o apoio da 

equipe pedagógica de sua escola, como por exemplo: agenda 

na usina, autorização dos pais, organização do lanche e do 

transporte, horário da saída e do retorno e etc. 

 

Observação: sabe-se que nem sempre é possível visitar uma 

usina, caso não seja, sugiro que assista ao vídeo  

https://www.youtube.com/watch?v=iYPMZamqSH4 

 

 

 

ENCAMINHAMENTO DA ATIVIDADE 

 

 

 

 

 

 
            Após a explicação recebida na usina e dos questionamentos entre: professor,  

      alunos e representantes da usina, dividir a sala em 5 grupos e pedir que: 

- Um grupo fará uma maquete da usina visitada, outro construirá uma maquete mostrando a 

transformação de energia mecânica em elétrica. 

- O terceiro, escreverá uma história em quadrinhos sobre as transformações de energia 

mecânicas em energia elétrica. 

- O quarto grupo escreverá uma peça teatral sobre o tema energia, suas transformações e os 

impactos ambientais. 

 - O quinto grupo escreverá uma história em quadrinho apresentando uma situação absurda que 

       viole o princípio de conservação da energia mecânica, podendo também vídeos, fotos, 

                 entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iYPMZamqSH4
https://www.youtube.com/watch?v=iYPMZamqSH4


 

 

Atividade 07 – Mostra Cultural de Física. 

 

Objetivo: 

 

- Promover interação social. 

 

 

Professor, como averiguação dos objetivos atingidos no desenvolvimento deste  

projeto, os alunos farão uma exposição de seus trabalhos à comunidade escolar e 

 forma de Mostra Cultural de Física. 

 

 

 

 

Atividade 08 – Aplicação de Pós-teste. 

 

Objetivo: 

 

- Comparar o nível de aprendizagem e assimilação de conhecimento antes e depois 

da explanação do conteúdo: Energia e suas transformações. 

 

 

Professor, peço que retorne ao questionário proposto na primeira atividade, onde 

os alunos responderão novamente, agora em R2, com conhecimento sobre o 

assunto; desta maneira, você terá subsídios para comparar as respostas dos 

alunos antes e depois da explanação do conteúdo abordado e perceberá se 

houve o progresso na aprendizagem e como o tema energia está na vida diária 

do aluno. 

Após responderem o questionário, cabe ao professor, abrir um espaço para que 

haja discussão interativa com a sala e discutam os resultados obtidos. 

 

 

 

 

Atividade 09 - Resolução de questões do ENEM sobre energia. 

 

       Objetivos:  
 



-Verificar se ao aluno é capaz de argumentar, solucionar problemas cotidianos e 
práticos, elaborar propostas de intervenção na realidade e apresentar ideias bem 
estruturadas. 
 

 

                                  (ENEM) Ciências da Natureza e Tecnologias 

 

  

1-(ENEM 2014) A elevação da temperatura das águas de rios, lagos e mares diminui 
a solubilidade do oxigênio, pondo em risco as diversas formas de vida aquática que 
dependem desse gás. Se essa elevação de temperatura acontece por meios 
artificiais, dizemos que existe poluição térmica. As usinas nucleares, pela própria 
natureza do processo de geração de energia, podem causar esse tipo de poluição. 

Que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares está associada a esse 
tipo de poluição? 

a) Fissão do material radioativo. 

b) Condensação do vapor-d ‘água no final do processo. 

c) Conversão de energia das turbinas pelos geradores. 

d) Aquecimento da água líquida para gerar vapor-d ‘água. 

e) Lançamento do vapor-d ‘água sobre as pás das turbinas.  

Fonte:http://geniodamatematica.com.br/enem-2014-prova-comentada-questoes-de-fisica/ Acesso em 
04-dez-2016. 

 

 

2-(ENEM 2012) suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar 
a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes 
características: região plana, chuvosa e com ventos constantes, dispondo de poucos 
recursos hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis. De acordo com as 
características desse país, a matriz energética de menor impacto e risco ambientais é 
a baseada na energia: 
 
 
a) dos biocombustíveis, pois tem menor impacto ambiental e maior disponibilidade. 

b) solar, pelo seu baixo custo e pelas características do país, favoráveis à sua 

implantação. 

http://geniodamatematica.com.br/enem-2014-prova-comentada-questoes-de-fisica/


c) nuclear, por ter menor risco ambiental e ser adequada a locais com menor 

extensão territorial. 

d) hidráulica, devido ao relevo, à extensão territorial do país e aos recursos naturais 

disponíveis. 

 e) eólica, pelas características do país e por não gerar gases do efeito estufa nem 

resíduos de operação. 

Fonte: http://vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br/enem/abordagem-energia-no-enem.htm/ 
Acesso em 04-dez-2016. 

 

3-(ENEM 2011) Uma das modalidades presentes nas olimpíadas é o salto com  

vara. As etapas de um dos saltos de um atleta são representados na figura: 

 

     

              

 

Representação das etapas de um salto com vara realizado por um atleta. Desprezando-

http://vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br/enem/abordagem-energia-no-enem.htm/%20Acesso%20em%2004-dez-2016.
http://vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br/enem/abordagem-energia-no-enem.htm/%20Acesso%20em%2004-dez-2016.


se as forças dissipativas (resistência do ar e atrito), para que o salto atinja a maior altura 

possível, ou seja, o máximo de energia seja conservado, é necessário que 

a) a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia 

potencial elástica representada na etapa IV.  

b) a energia cinética, representada na etapa II, seja totalmente convertida em 

energia potencial gravitacional, representada na etapa IV.  

c) a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia 

potencial Gravitacional, representada na etapa III.  

d) a energia potencial gravitacional, representada na etapa II, seja totalmente 

convertida em energia potencial elástica, representada na etapa IV. 

e) a energia potencial gravitacional, representada na etapa I, seja totalmente 

convertida em energia potencial elástica, representada na etapa III.  

Fonte: http://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/abordagem-energia-mecanica-no-enem / 

Acesso em 04-dez-2016. 

4-(ENEM 2012) os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos. Dentre eles, há 

os movidos a corda, em que uma mola em seu interior é comprimida quando a criança 

puxa o carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento enquanto a mola 

volta à sua forma inicial.  

O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito também é 

verificado em  

a) um dínamo.  

b) um freio de automóvel.  

c) um motor a combustão.  

d) uma usina hidroelétrica.  

e) uma atiradeira (estilingue).  

Fonte: http://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/abordagem-energia-mecanica-no-enem/ Acesso 

em 04-dez-2016. 

 

5-(ENEM 2015) Um carro solar é um veículo que utiliza apenas a energia solar para a 

sua locomoção. Tipicamente, o carro contém um painel fotovoltaico que converte a 

energia do Sol em energia elétrica que, por sua vez, alimenta um motor elétrico. A 

http://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/abordagem-energia-mecanica-no-enem%20/
http://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/abordagem-energia-mecanica-no-enem/


imagem mostra o carro solar Tokai Challenger, desenvolvido na Universidade de 

Tokai, no Japão, e que venceu o World Solar Challenge de 2009, uma corrida 

internacional de carros solares, tendo atingido uma velocidade média acima de 100 

km/h. 

 

Considere uma região plana onde a insolação (energia solar por unidade de tempo e 
de área que chega à superfície da Terra) seja de 1 000 W/m2, que o carro solar 
possua massa de 200 kg e seja construído de forma que o painel fotovoltaico em seu 
topo tenha uma área de 9,0 m2 e rendimento de 30%. Desprezando as forças de 
resistência do ar, o tempo que esse carro solar levaria, a partir do repouso, para 
atingir a velocidade de 108 km/h é um valor mais próximo de 
a) 1,0 s. 

b) 4,0 s. 

c) 10 s. 

d) 33 s. 

Fonte: https://dicasdaprofe.wordpress.com/2016/03/02/questao-resolvida-enem-2015-energia-cinetica-e-

potencia/  Acesso em 04-dez-2016. 

https://dicasdaprofe.wordpress.com/2016/03/02/questao-resolvida-enem-2015-energia-cinetica-e-potencia/
https://dicasdaprofe.wordpress.com/2016/03/02/questao-resolvida-enem-2015-energia-cinetica-e-potencia/


 

 

 

 

 QUESTÃO 01-Resposta: B     
 

Resolução: 

Nas usinas nucleares a energia liberada no processo de fissão nuclear é utilizada 

para ferver a água e produzir vapor. O vapor sob alta pressão incide na turbina, 

movimentando-a. A turbina adquire energia cinética de rotação que é transformada 

em energia elétrica, em virtude do fenômeno da indução eletromagnética. 

O vapor de água que sai da turbina é resfriado, sofre condensação e também se 

resfria, sendo bombeada de volta ao reator. O resfriamento da água que sai da 

turbina é feito pela água fria que é proveniente de um rio, de um lago ou do oceano. 

Esta água se aquece e volta ao lugar de origem. 

O aumento da temperatura da água diminui a taxa de oxigênio nela dissolvido, que é 

essencial para a vida aquática e para a decomposição da matéria orgânica. 

Resposta: b 

 

 QUESTÃO 02-  Resposta: E 

 

Resolução 
Essa questão exige uma boa interpretação do enunciado, em que são descritas as 

características do país onde se deseja montar a matriz energética: 

 País de pequenas dimensões; 

 Região plana; 

RESOLUÇÕES 



 Chuvosa; 

 Com ventos constantes; 

 Poucos recursos hídricos; 

 Sem reservatórios de combustíveis fósseis. 

A pequena dimensão do país não é favorável para a obtenção de biocombustíveis, 

pois eles são obtidos de plantas. O país precisaria de grandes plantações, que 

demandam muito espaço, o que não seria viável. 

O fato de o país ter poucos recursos hídricos desfavorece a energia hidráulica, pois 

seria necessária uma grande quantidade de água para gerar energia suficiente. 

A energia solar torna-se ineficaz porque a região é chuvosa, ou seja, apresenta 

muitas nuvens, o que atrapalha a passagem da luz solar, portanto, não haveria 

energia suficiente para a população. 

Restam-nos a energia nuclear e a eólica. Embora não tenha entre as características 

algo que desfavoreça a utilização da energia nuclear, podemos eliminá-la, pois os 

impactos ambientais que ela causa superam os da energia eólica. Além disso, o país 

apresenta ventos constantes, o que torna viável a utilização da energia eólica. 

QUESTÃO 03- Resposta: C 

 Resolução 

A questão envolve a transformação de energia cinética em energia potencial. 

Observando as figuras, façamos uma análise de cada parte: 

Etapa I: a energia cinética é máxima, pois   o atleta   está   em   movimento e não  

possui nenhuma outra forma de energia mecânica.  

Etapa II: o atleta já se elevou a uma determinada altura, então, parte de sua energia 

cinética já foi transformada em energia potencial gravitacional. Nesse ponto, ele possui 

as duas formas de energia. 

Etapa III: o atleta atinge sua altura máxima, portanto, esse é o ponto de maior energia 

potencial gravitacional. É nessa etapa também que ele não possui nenhuma energia 

cinética, já que ele cessa seu movimento por um pequeno intervalo de tempo para 



depois cair. Isso significa que toda energia cinética foi convertida em energia potencial 

gravitacional.  

Etapa IV:  o atleta está em repouso e no chão, sendo assim, ele não possui nenhum tipo 

de energia mecânica. 

Analisando cada etapa, podemos concluir que a alternativa que descreve corretamente 

as transformações de energia é a letra C. 

 

QUESTÃO 04-  Resposta: E 

Resolução 

A energia armazenada nas molas é a potencial elástica. Essa forma de energia 

transforma-se em energia cinética quando a mola deixa de ser pressionada pelo objeto. 

Entre as alternativas do exercício, esse tipo de transformação de energia mecânica 

ocorre em uma atiradeira: um objeto é apoiado em um elástico que, ao deixar de ser 

pressionado, entra em movimento, transformando a energia armazenada em energia 

cinética.  

Portanto, a resposta correta é a Alternativa E. 

 

QUESTÃO 05- Resposta: D 

RESOLUÇÃO: 

          Essa questão envolve um objeto recebendo energia e transformando em 

velocidade. Sendo essa velocidade adquirida em linha reta e plana, podemos dizer 

que se trata de energia cinética, que tem fórmula:  

Onde m é a massa do objeto, v é a velocidade e Ec é a energia cinética. Quando o 

carro está em repouso, v = 0 km/h e por isso a energia cinética também é nula. Para 



chegar em v = 108 km/h (valor proveniente do enunciado), o objeto precisa adquirir 

uma certa energia. Sabendo que a massa do carro é m = 200 kg, podemos calcular 

essa energia. Primeiramente, devemos transformar as unidades para o S.I. e a 

velocidade no S.I. é em m/s, não em km/h. Sendo assim: 

A massa em kg está com a unidade 
correta no S.I. Então, calculamos a energia cinética: 

Ou seja, são necessários 90.000 J de energia 

para que o carro chegue na velocidade desejada. 

O painel solar recebe uma radiação (Insolação), e então libera energia. Segundo o 

enunciado, essa insolação é de 1000 W/m². Tendo o painel uma área de 9,0 m², 

podemos calcular a insolação total recebida pelo painel:

 

Entretanto, segundo o enunciado, o rendimento do painel é de apenas 30%, isso 

significa que apenas 30% da insolação recebida é realmente transformada em 

energia. Ou seja:  



Observe que a unidade da insolação é watt, ou seja, potência. Sabemos que: 

Tendo a insolação transformada e a energia que preciso, 

basta calcular por meio da fórmula anterior em quanto tempo essa insolação dará a 

energia necessitada. 

Sendo assim, demora 33 s para que o carro atinja a 

velocidade de 108 km/h, e a resposta do item é a letra D. 
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