
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em tempos de isolamento social, cada um encontra suas próprias 

formas de distração para fugir um pouco da realidade – seja produzindo, 

aprendendo e aproveitando o tempo para criar coisas novas, ou simplesmente 

descansando e torcendo pelo melhor.  

Então aluno, vamos aproveitar esse tempo e dar continuidade aos 

estudos. Com esse material você poderá continuar estudando em casa e 

realizar as atividades propostas. Siga o roteiro que você não encontrará 

dificuldades. 

Quando houver possibilidade, estaremos juntos novamente, então, 

você poderá continuar a sua caminhada para a conclusão do ensino médio. 

                                           

 

Prof. Luciano e Prof. Cláudio 
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Nessa unidade você deverá responder as 06 perguntas que estão envolvidas por uma “caixa” em negrito. 

Para isso, antes da pergunta, têm um texto par ser lido pois, ele vai auxiliá-lo nas respostas. Se quiser  

poderá consultar a internet para ajudar. 

 

Questão 01 

RADIAÇÕES NA VIDA COTIDIANA 

 

 O primeiro contato que temos com os objetos se dá pela luz, a radiação luminosa, com suas cores e seu 

brilho. Isso vale tanto para objetos com luz própria, como lâmpadas, velas acesas, semáforos, telas de TV, o 

Sol e outras estrelas, quanto para objetos iluminados, como roupas, livros, cartazes, nuvens, a Lua, paisagens 

e também as pessoas. 

 Tanto a luz, que nos permite enxergar, quanto o calor, que sentimos na pele, são ondas eletromagnéticas 

que nos atingem, cuja radiação térmica corresponde ao infravermelho de frequência mais baixa do que a luz 

visível. 

 Toda radiação é uma onda eletromagnética, luz que se propaga no vácuo, com velocidade c = 3.108 

m/s. Nossa "antena", o olho, consegue captar apenas frequências dentro da faixa da luz visível, uma estreita 

porção do espectro eletromagnético. 

  

 

 

 

 

Há muitas radiações eletromagnéticas de que se faz uso diário. As micro-ondas, por exemplo, na faixa de 

frequências abaixo daquela do infravermelho, dependendo de sua frequência, são utilizadas em certos tipos 

de forno, nas transmissões de TV, na telefonia por satélite estacionários e estações repetidoras. De frequências 

ainda mais baixas são as ondas eletromagnéticas de rádio de amplitude modulada (AM) ou frequência 

modulada (FM), por meio das quais se transmite e se sintonizam sinais de rádio e TV. Essas radiações são 

produzidas nas emissoras de rádio e TV e moduladas com informações de som e imagem que carregam, as 

quais os receptores, nas casas dos ouvintes e telespectadores, captam e interpretam. 

 Existem, também, radiações de frequências mais altas do que as da luz visível, como a ultravioleta, 

que produz a luz branca emitida pelas lâmpadas fluorescentes. 

 Outro tipo de luz de alta frequência é o laser, cuja frequência varia do infravermelho ao ultravioleta. 

Usa-se o laser em aparelhos de som, computadores, leitores de códigos de barras de caixas de supermercado 

e iluminações festivas que projetam feixes de luz no céu noturno. 

     Como vocês leram não são apenas as estações de AM e FM que produzem ondas eletromagnéticas. 

É muito fácil produzir uma onda eletromagnética em casa. Fazemos isso muitas vezes ao dia, quando, por 

exemplo, acionamos o interruptor para acender ou apagar uma lâmpada, o que significa variar abruptamente 

a corrente elétrica dentro do fio. 

 

Escreva todos os tipos de ondas eletromagnéticas citadas no texto. Qual aquela que você mais usa? 

 

 



Questão 02 

As radiações na indústria 

 

 Nos processos industriais, é comum o uso de radiações tanto no controle da produção quanto na 

prevenção de acidentes. 

 A radiação gama é utilizada na gamagrafia, técnica em que radiografias de peças metálicas são 

analisadas para eliminar a possibilidade de falhas estruturais em eixos de veículos e em outros processos 

produtivos. 

 Raios laser são usados em cortes precisos de peças metálicas. 

 

As radiações na medicina 

 A detecção de radiações eletromagnéticas emitidas pelo corpo humano, o infravermelho, por 

exemplo, e sua exposição temporária a determinados tipos de radiação têm sido cada vez mais utilizadas na 

medicina, permitindo o desenvolvimento de métodos de diagnóstico e tratamento eficazes e seguros. 

 Pelo grande poder de penetração no organismo, os raios X são utilizados na área médica desde o 

século XX, não apenas para visualização de ossos. Para visualização de artérias, veias e órgãos do corpo 

humano, o exame de raio X é feito após a injeção ou ingestão pelo paciente de substâncias opacas a esses 

raios, o que produz contraste na chapa radiográfica. 

 Na tomografia computadorizada, feixes muito finos de raio X percorrem toda a extensão do tecido 

a ser analisado, e um computador gera imagens tridimensionais da lesão. 

 A radiação gama, mais penetrante do que os raios X, é utilizada na cintilografia, técnica que consiste 

na introdução de substâncias radioativas no organismo, as quais se concentram no tecido lesionado e dali 

emitem radiação gama, em uma espécie de autorradiografia. Essa radiação é detectada por uma câmera 

especial que gera imagem digital em uma tela de vídeo. 

 As radiações de alta frequência são também empregadas em tratamentos radioterápicos de tumores 

para destruir células cancerígenas. 

 A radiação infravermelha também pode ser usada para intensificar a circulação sanguínea em 

tratamentos de infecções musculares e de dores reumáticas. 

 A ressonância nuclear magnética é outra técnica de diagnóstico que utiliza radiações 

eletromagnéticas de baixa frequência: expõe-se o paciente a campos magnéticos intensos que fazem oscilar 

os prótons de átomos de hidrogênio do corpo, Como resultado, há emissão de radiação eletromagnética, 

detectada pelo aparelho e transformada em imagem na tela de um computador. 

 Raios laser são empregados em cirurgias para correção de defeitos de visão, como a miopia. 

 Quando a exposição do paciente a qualquer forma de radiação não é desejável, como na análise do 

desenvolvimento de um feto, é comum o uso da ultrassonografia, que utiliza o som de alta frequência, uma 

onda que não é eletromagnética, mas, sim, mecânica.  

 

As radiações na ciência 

 

 É também vasto o uso das radiações na atividade científica, com aplicações tanto na área das 

ciências da natureza quanto nas ciências humanas: ainda que já tenhamos ido à Lua e enviado para fora de 



nosso planeta diversas sondas espaciais, nosso conhecimento sobre o Universo, deve-se, essencialmente, à 

radiação luminosa, térmica ou de outros tipos recebida pelo Sol e outras estrelas. Por meio da análise dessa 

radiação, é possível saber não apenas as temperaturas, mas também quais elementos químicos há e quais 

processos físicos estão ocorrendo na superfície e no interior desses astros. 

 Na investigação do espaço cósmico, são também importantes as emissões de radiofrequência, 

detectadas por grandes antenas de radioastronomia, com informações sobre astros que, sem esses meios, não 

teriam sequer sua existência conhecida. 

 Além dessas radiofrequências, a superfície da Terra é permanentemente atingida por raios X, raios 

gama e várias partículas de alta energia, vindos do cosmos, que podem ser registrados por diversos detectores, 

fornecendo elementos para compreender melhor o Universo. 

 Em pesquisas de história e arqueologia, a identificação de materiais que se formam por decaimento 

radioativo, em peças, utensílios  e até mesmo múmias, pode revelar a idade aproximada dos objetos. 

 Trabalhos de restauração de obras de arte têm sido aperfeiçoados pela exposição de peças a raios X, 

que revelam detalhes sobre diferentes materiais utilizados originalmente. 

 Nas pesquisas sobre estrutura atômica, empregam-se os modernos aceleradores de partículas, que 

provocam colisões subatômicas de alta energia, liberando fragmentos de núcleos atômicos e radiação, 

monitorados por detectores e sistematizados em computadores. 

Um grupo de candidatos aos vários cursos superiores, discute sobre a importância de dominar os conceitos 

fundamentais da Física, para poder ter entendimento básico das aplicações da ciência e tecnologia em nosso 

mundo moderno. Procuram, então, relacionar as ondas eletromagnéticas a algumas de suas aplicações. Ajude 

esses candidatos, relacionando os itens da coluna 1 com os da coluna 2, a seguir: 

 Observação: apenas 4 componentes da Coluna 1 deverão ser relacionados 

Um grupo de candidatos aos vários cursos superiores, discute sobre a importância de dominar os conceitos 

fundamentais da Física, para poder ter entendimento básico das aplicações da ciência e tecnologia em nosso 

mundo moderno. Procuram, então, relacionar as ondas eletromagnéticas a algumas de suas aplicações. Ajude 

esses candidatos, relacionando os itens da coluna 1 com os da coluna 2, a seguir: 

Coluna 1 – Onda Eletromagnética 

1 – Ondas de rádio 

2 – Infravermelho 

3 – Luz visível 

4 – Raios X 

5 – Raios gama 

6 – Raios Cósmicos 

 

 

 

 

 

Coluna 2 – Exemplo de aplicação 

A. Terapia do calor 

B. Tratamento do câncer 

C. Comunicação navio para terra 

D. Fotossíntese 



Questão 03   

ENERGIA ECONOMIA E MEIO AMBIENTE 

 

 O consumo de energia per capita mundial cresceu com o avanço científico e tecnológico ao longo da 

história de tal modo que políticas socioeconômicas e ambientais estão intrinsecamente ligadas às questões 

energéticas de um país. 

 A história humana está intimamente relacionada à apropriação energética dos recursos naturais. 

Enquanto o homem primitivo, ainda sem fazer uso do fogo, utilizava diariamente, segundo estimativas, apenas 

2.000.000 calorias correspondentes à energia de alimentos que consumia, hoje consumimos em média cerca 

de 250.000.000 calorias por dia, considerando: consumo de combustível nos transportes, energia elétrica nas 

residências e atividades relacionadas à produção e ao comércio de produtos agrícolas e industrializados. A 

tendência é que essa média ainda cresça, porque é necessário incorporar um enorme contingente de pessoas 

que ainda vivem na pobreza aos meios de vida modernos, que passarão a consumir mais energia elétrica e 

mais combustíveis derivados de petróleo ou não. Assim, será necessário equacionar o problema prevendo 

ainda um significativo crescimento absoluto de consumo de energia. 

 A era do petróleo não parece ser durável, uma vez que a previsão de consumo em breve supera as 

reservas mundiais a serem exploradas. 

 

 

 

 

 

  

O substituto natural do petróleo poderá ser o carvão mineral, ainda mais poluidor em relação ao efeito estufa, 

pois sua queima libera grande quantidade de CO2, além de material particulado e de óxidos de enxofre. O 

carvão mineral conta com grandes reservas, sendo similar ao petróleo quanto à transformação energética 

envolvida. 

Os gráficos variação da quantidade de petróleo disponível e variação da quantidade de carvão mineral 

disponível mostram, de forma aproximada, a variação das reservas de carvão e de petróleo (em relação ao 

consumo em bilhões de toneladas/ano), de que a humanidade dispõe hoje e qual a previsão para o fim do 

estoque terrestre no interior da crosta terrestre. 

 

 

 

 

 

  

 

 

VARIAÇÃO DE QUANTIDADE 

DE CARVÃO DISPONÍVEL 



Reflita acerca dos resultados evidenciados pelos gráficos e, a partir dessa análise, justifique por escrito, 

a afirmação de que o carvão talvez seja o substituto natural do petróleo. (A resposta tem que ser dada tendo 

como base, a interpretação dos gráficos: variação da quantidade de petróleo disponível e variação de 

quantidade de carvão disponível). 

 

 

 

Questão 4 

MATRIZ ENERGÉTICA E SUA RELAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO DO PAÍS 

 

 A análise geral dos fluxos de energia de um país pode ser feita a partir dos dados de sua matriz 

energética, uma espécie de balanço das entradas e saídas anuais de energia. O Ministério das Minas e Energia 

brasileiro publica anualmente um balanço energético nacional com os dados dos tipos de energia mais 

utilizados no Brasil, de como se distribui o consumo dessa energia entre os setores econômicos, de qual é 

nossa dependência com a importação de recursos energéticos e de como tudo isso está variando ao longo dos 

anos.  Uma matriz energética detalhada, como a publicada pelo Ministério de Minas e Energia, é composta 

de dezenas de tabelas e gráficos levando em consideração diferentes variáveis, tais como setor (indústria, 

comércio, residência, agricultura, transporte) e fonte (renovável ou não renovável) e, ainda, análises separadas 

para energia elétrica ou para derivados de petróleo, ou seja, a matriz energética de um país contém centenas 

de cifras e dezenas de áreas e setores.  

Há muitas formas de conhecer as condições de vida de um país, por exemplo, por meio de índices 

econômicos, como renda per capita ou o produto interno bruto (PIB), e de índices sociais, como o índice de 

desenvolvimento humano (IDH). A matriz energética também pode refletir muitos aspectos da vida de um 

país, por seus próprios dados ou quando esses são analisados junto aos de outros índices econômicos e sociais, 

visto que isso revela como as potencialidades naturais desse país estão ou não sendo desenvolvidas, mostrando 

sua relativa autonomia em relação a outros países ou a dependência deles, assim como dá indicações sobre a 

economia em geral, ao contar quanto de cada forma de energia é utilizada em residências, na agricultura ou 

em outros setores. Assim, podemos observar a matriz energética brasileira com um olhar de quem quer 

compreender o país por meio dela. 

 Vários aspectos sobre o uso sustentável de fontes de energia ficam expostos na matriz energética. No 

Brasil, em razão se seu relevo  diversificado e do clima tropical que proporciona grande volume de chuvas, 

extrai-se muita energia elétrica a partir de energia renovável proveniente das quedas d'água, no entanto, nossa 

dependência da energia não renovável ainda é muito grande, correspondendo aproximadamente à metade do 

consumo nacional. 

 A matriz energética de um país não é fixa e varia ao longo do tempo, devido a diferentes fatores. Veja 

a seguir algumas situações que podem levar a alterações na matriz energética. 

• O Brasil tem planos de, por exemplo, construir a usina hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, no 

estado do Pará, bem como a usina nuclear Angra III, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Quando 

essas duas usinas entrarem em operação, as proporções entre as diversas formas de gerar eletricidade 

poderão variar, o que implicará mudanças na matriz energética. 

• Em épocas de pouca chuva e muita demanda de energia elétrica, as termelétricas a gás natural ou a 

óleo diesel, combustíveis não renováveis, também entram em operação. 

• As oscilações no mercado interno e externo de combustíveis fazem com que os preços da gasolina e 

do álcool oscilem, de modo que os proprietários de carro flex preferem ora um, ora outro combustível, 

a depender do preço. Assim, no que se refere aos transportes, as porcentagens de combustíveis 

renováveis são variáveis. 

 Diante de tantas variáveis influindo no consumo de energia, argumenta-se que o melhor seria investir 

também em outras soluções como: racionalização no consumo e na produção de energia elétrica, ou seja, o 



uso da geração de energia elétrica pelas indústrias para consumo interno, melhor aproveitamento da queima 

do bagaço de cana-de-açúcar, além da utilização do potencial eólico no Nordeste brasileiro e das instalações 

de células fotovoltaicas e aquecedores solares. Assim, o desafio de incluir econômica e socialmente enormes 

contingentes de famílias brasileiras deverá solicitar tal crescimento energético, devendo ser empreendidas 

ampliação de oferta de energia e, ao mesmo tempo, a racionalização de consumo. A questão energética 

revela-se, portanto, uma problemática tecnológica, econômica e social com muitas variáveis. 

 Utilizar ou não a energia nuclear, aplicar ou não o horário de verão, efetuar ou não o rodízio de 

veículos, investir nessa ou naquela tecnologia, nesse ou naquele setor energético, são apenas entre as muitas 

que, cada vez mais, exigem opções de caráter técnico e político. As decisões políticas devem ser orientadas 

por pareceres, elaborados por especialistas em energia, mas devem ser tomadas a partir do posicionamento 

da população do país que, portanto, tem de entender o que está em jogo no mundo da energia. 

  

A porcentagem de eletricidade produzida em usinas nucleares, consumida no Brasil é muito menor do 

que nos Estados Unidos, no Japão e na França. Baseado na leitura do texto acima, responda por que a 

participação nuclear na geração elétrica do Brasil é baixa? 

 

 

 

Questão 05 

PROCESSOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR 

 

 A transferência de calor entre objetos com temperaturas diferentes não se dá apenas por contato direto. 

Há três maneiras de a energia térmica se propagar: condução, convecção e irradiação. 

• Condução - acontece no interior de um corpo ou entre dois corpos em contato: o calor é transmitido 

de partícula para partícula do corpo. 

Os átomos do material que se encontram na região de maior temperatura possuem maior energia 

cinética do que os que estão em uma região vizinha de menor temperatura. Por meio de colisões entre 

os átomos, ocorre transferência de parte da energia daqueles da região mais quente para os da região 

vizinha,  mais fria. Estes, por sua vez, transmitem o calor para os próximos e assim sucessivamente. 

• Convecção - o calor é transportado por movimentação de matéria, sendo necessário, portanto, que 

ocorra um deslocamento de massas de matéria de uma região para a outra. 

• Irradiação - o calor é transmitido por meio de radiação eletromagnética, como a energia gerada pelo 

Sol que chega até a Terra, sem que seja necessária a existência de matéria para que essa transmissão 

ocorra. 

• Nos metais, existe também outro mecanismo de transmissão de calor que torna o processo de condução 

muito mais eficiente e que se deve à existência de elétrons livres em suas estruturas cristalinas. Esses 

elétrons podem transferir, rapidamente, calor da região mais quente para a mais fria do metal. Devido 

a esse fenômeno, todos os metais são bons condutores de calor. 

 É conhecido como evaporação  o fenômeno que envolve a passagem de determinado material do estado 

líquido para o gasoso. Tal processo ocorre lentamente na superfície dos líquidos com a ascensão das massas 

d’água sob a forma de vapor. Ela é iniciada com o aquecimento do material por meio da ação do Sol ou então 

por meio manual. De modo mais específico, podemos dizer que o fenômeno acontece a partir da vaporização 

do líquido que se dá em uma superfície livre, a uma temperatura menor do que a temperatura de ebulição. 

 Podemos observar a evaporação próximo a rios, lagos e mares, quando suas águas se vaporizam à 

temperatura ambiente, dando origem às nuvens. Em ambientes áridos, a evaporação é mais drástica e evidente, 

“varrendo” determinados cursos d’água que muitas vezes servem para a manutenção de famílias que vivem 

nos arredores.  O processo responsável pela evaporação de um material tem início na grande energia cinética 

de algumas moléculas, sendo favorecida pelo aumento de temperatura, ou seja, quanto maior for a temperatura, 



as moléculas se movem mais depressa. Dependendo da grandeza de tal energia, para determinados materiais 

será mais fácil escapar para o meio externo. Quando a quantidade de moléculas que deixam o líquido for maior 

do que a quantidade de moléculas que entram, teremos como resultado a evaporação. Mas é importante 

lembrar que a rapidez do processo de evaporação depende ainda da tensão superficial do líquido. Os líquidos 

que possuem pequena tensão superficial evaporam com mais facilidade, e são conhecidos como “voláteis”.  O 

fenômeno da evaporação da água é fundamental para o clima, pelo fato de que está diretamente relacionado 

com a formação das chuvas, pois, a água que evapora dos rios, lagos, oceanos e até do corpo humano, pelo 

suor, faz parte de sua composição. O vapor d’água em grandes altitudes é convertido ao formato líquido, no 

processo conhecido como condensação, provocando a chuva.  A evaporação, enfim, depende de vários fatores 

naturais, que são o tipo de material, a área de ocorrência, a temperatura, pressão do ar, umidade e vento. É um 

componente fundamental da mudança de energia dentro do sistema Terra-atmosfera, responsável pelos 

movimentos atmosféricos e pelas variações climáticas. 

 A proximidade do mar está usualmente relacionada ao lazer, pois muita gente gosta de frequentar as 

praias e sentir conforto térmico em climas quentes, uma vez que a água contribui para amenizar a sensação de 

calor que sentimos. Esses dois fatores estão relacionados. Tendo isso em mente produza um texto que: 

a) Justifique conceitualmente por que sentimos frio ao sair de um banho de mar, mesmo em dia quente de sol 

intenso. 

b) Explique a sensação refrescante que sentimos na pele na região em que é usado perfume ou desodorante à 

base de álcool. 

 

 

Questão 06 

 As descobertas científicas que marcaram a passagem do século XIX para o século XX mostraram o 

caminho para a interpretação quântica e relativística da matéria e de suas propriedades. O átomo, indivisível 

para Demócrito e seus contemporâneos da antiga Grécia e de existência duvidosa no parecer de renomados 

cientistas até o início do século XX, na metade desse século era considerado uma realidade indiscutível, mas 

não indivisível: seria composto de elétrons e núcleo, e este, de nêutrons e prótons, os quais, em breve, também 

se mostrariam divisíveis. 

 Profundas alterações também ocorreram com as noções de tempo e espaço que, de acordo com a Teoria 

da Relatividade, passaram a ser entendidos como dependentes do referencial de observação adotado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EFEITO FOTOELÉTRICO E LUZ GRANULADA 

 

 Um feixe de luz incide sobre uma placa metálica e arranca elétrons de sua superfície: esse é o efeito 

fotoelétrico. Os elétrons, assim impulsionados, podem, por exemplo, fechar um circuito elétrico e acionar os 

motores que abrem e fecham portas de elevador. 

 Albert Einstein explicou esse fenômeno levando em conta que a luz era composta por partículas, os 

fótons (luz em grego), de energia proporcional à frequência da luz. 

 Fótons de luz ultravioleta, com frequência de 54.1014 Hz, por exemplo, são 10 vezes mais energéticos 

do que fótons de luz amarela, de 5,4.1014 Hz. 

 A energia necessária para arrancar elétrons é diferente para cada material, e o efeito fotoelétrico só 

ocorre quando se utiliza luz de frequência suficientemente alta. 

 A energia se revela granulada, com cada grão correspondendo a determinada quantidade, ou quantum 

de energia expressa por h.f, que, de acordo com a teoria quântica, pode ser emitida, transmitida e absorvida 

apenas inteiramente, nunca parcialmente: elétrons não são arrancados do metal potássio pela luz vermelha, 

porque cada elétron absorve somente um fóton por sua vez, sem poder acumular fótons cuja soma lhes 

permitisse dar seu salto eletrônico. 

 

A NATUREZA GRANULAR DA MATÉRIA 

 

 Apesar das evidências que na virada do século XX se acumulavam em favor da hipótese atômica, 

muitos físicos e químicos ainda demonstravam ceticismo a seu respeito. Preferiam uma descrição dos 

fenômenos em termos de trocas de energia entre os objetos considerados em sua totalidade, sem a necessidade  

da suposição de que existiam partículas não diretamente observáveis e sobre as quais não havia demonstração 

experimental convincente. Os estudos do físico alemão Albert Einstein (1879-1955), em 1905, e do físico-

químico francês Jean Baptiste Perrin (1870-1942), em 1908, sobre o movimento browniano mudariam essa 

história. 

 Em 1827, o botânico inglês Robert Brown (1773-1858) observou que grãos microscópicos de pólen, 

em suspensão na água, agitavam-se ao acaso. De início, atribuiu-se o fenômeno a uma "força vital" inerente à 

matéria "viva", orgânica dos grãos de pólen. Depois, percebeu-se que partículas microscópicas de qualquer 

tipo, suspensas em um fluído, permaneciam em agitação sem cessar. 

Quase um século após a descoberta de Brown, Jean Perrin preparou 

suspensões em água de partículas minuciosamente escolhidas para 

que tivessem todas, o mesmo tamanho e massa e demonstrou que o 

movimento observado dependia apenas da temperatura do líquido; 

dependia, portanto, da agitação das moléculas de líquido, o mesmo 

que Einstein havia deduzido matematicamente três anos antes. 

 Concluía-se, assim, que o movimento daquelas partículas que 

se podiam ver e medir no experimento de Perrin somente teria 

explicação considerando a matéria formada por diminutos grãos, ou 

átomo como Demócrito os chamara há mais de dois mil anos. 

 

 



 

TEORIA DA RELATIVIDADE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dos conceitos básicos da mecânica de Galileu e Newton é o de movimento relativo, isto é, um objeto pode 

estar em movimento em relação a um referencial e parado em relação a outro. A caracterização do estado de 

movimento de um objeto é, portanto, sempre dependente de um referencial. 

 Um trem que se move a 20 m/s em relação aos trilhos está parado para um passageiro sentado em um 

de seus acentos. Se esse passageiro lançar com velocidade de 5m/s, no mesmo sentido do movimento do trem, 

um objeto que estava em suas mãos, um observador parado, fora do trem, vendo o trem passar, mediria uma 

velocidade de 25 m/s para esse objeto. Se o lançamento do objeto fosse no sentido oposto ao do movimento 

do trem, esse observador parado em relação aos trilhos mediria uma velocidade de 15 m/s. 

 Será que os conceitos da mecânica de Galileu e de Newton são Universais? Imagine que fosse medida 

a velocidade da luz emitida por uma lanterna que está nas mãos de um passageiro sentado dentro de um trem. 

Por mais precisos que fossem os instrumentos de medida utilizados, nenhuma diferença na velocidade da luz 

seria detectada por um observador fora do trem, quer o sentido do feixe luminoso fosse igual ao do movimento 

do trem ou oposto a ele. 

 A velocidade da luz revela-se, assim, de mesmo valor, qualquer que seja o referencial escolhido para 

observá-la. No vácuo, e praticamente também no ar, esse valor é de 300.000.000 m/s, uma constante 

geralmente simbolizada pela letra c. Isso contraria a mecânica newtoniana e nosso senso comum. 

Em 1905, Albert Einstein propõe a Teoria da Relatividade Restrita: se a velocidade da luz é absoluta, 

tempo e espaço são relativos. Assim, tempo e espaço, considerados absolutos na mecânica newtoniana, passam 

a ser considerados relativos na mecânica de Einstein, que tem por premissa dois postulados: 

• As leis físicas são as mesmas em todos os referenciais inerciais; 

• A velocidade da luz apresenta sempre o mesmo valor, independentemente do referencial inercial 

adotado. 

 Para objetos que se movem com velocidades comparáveis à da luz, a Teoria da Relatividade Restrita 

apresenta importantes consequências. Uma delas é a impossibilidade de estabelecer uma sincronização 

universal de relógios que pudesse sustentar medidas invariáveis da duração de fenômenos. Se pudéssemos 

enviar informações a uma velocidade infinita, um determinado evento, como a explosão de uma estrela, por 

exemplo, poderia ser detectado simultaneamente em qualquer lugar do Universo e, assim, poderia ser utilizado 

para sincronizar todos os relógios que existissem. 

 No entanto, a ciência  não conhece outra forma de enviar informações mais rapidamente do que através 

da luz no vácuo cuja velocidade, ainda que muito grande, não é infinita. Assim a explosão de uma estrela será 

detectada mais demoradamente quanto mais longe dela se estiver impedindo que o evento seja utilizado para 



sincronizar relógios, temos de admitir a relatividade de qualquer medida de tempo, não existindo um tempo 

absoluto percebido idêntica e simultaneamente em todo o Universo. 

 Sendo diferentes as medidas de tempo que dois observadores fazem de um determinado fenômeno, 

podem ser diferentes também as distâncias medidas a partir de diferentes referenciais. 

 A equivalência massa-energia é outra consequência da Teoria da Relatividade Restrita de Einstein. 

Essa equivalência indica que a toda massa corresponde uma quantidade de energia dada pela expressão E = m 

. c2. 

 É essa equivalência que explica a energia liberada em reações químicas e nucleares. 

 “De absoluto só a relatividade.” O ano de 2005 foi marcado por três fatos históricos importantes 

para a física: 

• Cinquenta anos da morte de Albert Einstein; 

• Sessenta anos do massacre nuclear sobre Hiroshima e Nagasaki; 

• Comemoração do centenário do – Annus Mirabilis (ano maravilhoso) de Einstein. 

  

Com base nos trabalhos de Einstein, relacione as observações à direita com os itens da coluna da esquerda: 

 

(1) Efeito fotoelétrico                    (A) Base teórica da construção da bomba atômica. 

(2) Movimento browniano            (B) Emissão de elétrons quando a luz incide sobre uma             

                                                             superfície metálica. 

(3) Relação E= m. c² Teoria da    (C) Agitação irregular, rápida e contínua, em todas as                                                            

      Relatividade                               direções das partículas suspensas em um meio fluído. 

 

 

 

 


