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FÍSICA - 1ª SÉRIE

CADERNO DE APOIO PROVA PARANÁ

2ª EDIÇÃO - 2020

Esse material tem como objetivo auxiliar o trabalho com os descritores1 e os conteúdos que encontramos na Prova Paraná 2º edição.

Entendendo a Prova Paraná como um instrumento de avaliação que tem o objetivo de diagnosticar e elencar, tanto as dificuldades 

encontradas, quanto às habilidades já apropriadas pelos estudantes, a SEED vem através desse caderno apresentar ao professor da rede 

possibilidades de trabalho e mediação junto aos estudantes através de atividades que contemplem descritores e conteúdos encontrados 

no dia a dia da escola. 

Sabemos que o currículo é um elemento-chave para a garantia da aprendizagem do nosso estudante. Assim como as avaliações internas, 

realizadas pelos próprios professores da escola, a avaliação externa em larga escala encontra no currículo o seu ponto de partida. As 

matrizes de referência, utilizadas nas avaliações externas, descrevem as habilidades básicas, consideradas essenciais para o desenvolvimento 

cognitivo dos estudantes ao longo das etapas de escolaridade. Essas habilidades são selecionadas a partir do currículo de cada disciplina 

e organizadas para dar origem aos itens que compõem os testes. Isso significa que a matriz de referência não deve ser confundida com o 

currículo, mas ser elaborada tomando-o como referência.

1  Os descritores analisados nesse caderno são uma amostra do que será avaliado na Prova Paraná 2ª Edição. Para a lista completa de descritores acesse: www.provaparana.pr.gov.br
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CONTEÚDO ONDE ENCONTRO ONDE ENCONTRO

Gravitação Universal
D02 Identificar a presença da gravidade 
em fenômenos naturais e nas atividades 
humanas

Aula Paraná - Aula 06 (primeira série) https://www.youtube.
com/watch?v=lniAl4b3beg

Classificação dos Movimentos
D10Aplicar a descrição cinemática dos 
principais tipos de movimento (MRU, 
MRUV, MCU).

Aula Paraná - aulas 19 e 20 (primeira série) https://www.
youtube.com/watch?v=VP5FWAhFCHU https://www.
youtube.com/watch?v=_0aGk_fAm8o

Tipos de Força; Aplicação da Segunda Lei de 
Newton

D13Reconhecer os diferentes tipos de 
força (atrito, normal, peso, elástica, 
centrípeta)  que atuam sobre os corpos 
em equilíbrio estático ou dinâmico.

Conteúdo a ser tratado no segundo trimestre. Ver o capitulo 
sobre dinamica e aplicação da segunda lei de Newton nos 
livros didáticos.

Quantidade de Movimento, Impulso

D14Compreender situações problemas 
envolvendo quantidade de movimento, 
impulso, força média e intervalo de 
tempo.

Aula Paraná - aulas 16 (primeira série) https://www.youtube.
com/watch?v=3hNTYkdFJUI

Energia Mecânica
D15Identificar diferentes tipos de energia 
e fontes de energia (cinética, potencial, 
elétrica, térmica, nuclear).

Conteúdo a ser tratado no terceiro trimestre. Ver capitulo 
sobre energia nos livros didáticos

Grandezas físicas

D37Fazer uso de linguagens como notação 
científica, ordem de grandeza, Sistema 
Internacional de Unidades e grandezas 
escalares e vetoriais.

Conteúdo que perpassa por todos os conteúdos, por isso 
pode ser encontrado a qualquer momento em todas as 
abordagens da física
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GRAVITAÇÃO UNIVERSAL - D02 
1) (UEPB) Observe a tirinha: 

 

Analise as afirmativas: 
I. A aceleração gravitacional independe da massa de um corpo. 
II. Próxima a Terra a força gravitacional que atua num corpo é o seu próprio peso. 
III. A força que a Terra exerce num corpo mostra que peso e massa são iguais. 
 
Quais afirmações estão corretas? 
a) I e II 
b) II e III 
c) I e III 
d) todas as três 
e) nenhuma 
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Comentário: Esse exercício trabalha a força gravitacional e a diferença entre massa e peso. Podemos afirmar que a afirmativa I é 
verdadeira, pois a aceleração gravitacional depende da massa do planeta e da distância entre as massas e a afirmativa II é 
verdadeira, pois a força gravitacional ganha o nome de peso quando próxima a superfície de um planeta. 

 

GRANDEZAS FÍSICAS - D37  
2)  Uma pessoa sai para dar um passeio pela cidade, fazendo o seguinte percurso: sai de casa e anda 2 quarteirões para o Norte; dobra à 
esquerda andando mais 2 quarteirões para Oeste, virando, a seguir, novamente à esquerda e andando mais dois quarteirões para o Sul. 
Sabendo que cada quarteirão mede 100m, o deslocamento da pessoa é:  

a) 700m para Sudeste       

b) 200m para Oeste       

c) 200m para Norte       

d) 700m em direções variadas       

e) 0m  

Comentário: Esse exercício trata a cinemática vetorial, ressaltando a importância das unidades de medida e a soma vetorial para a obtenção do 
deslocamento. Como a pessoa anda 2 quarteirões para o norte e depois 2 quarteirões para o sul, esses vetores se anulam, sobrando um 
deslocamento de 200m para o oeste. 
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CLASSIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS – D10 

3) A respeito do movimento executado por uma partícula, conforme descrito pelo gráfico 𝑣𝑣(𝑡𝑡) 𝑥𝑥 𝑡𝑡(𝑠𝑠) abaixo, assinale o 
que for correto. 

 

a)  Entre os instantes t = 8s e t=12s, o movimento é acelerado e retrógrado. 

b) Entre os instantes t = 0s e t=3s, o movimento é retardado. 

c) Entre os instantes t = 0s e t=8s, o movimento é retrógrado. 

d) No instante t = 8s, o sentido do movimento da partícula se inverte. 
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Comentário: Esse exercício explora a classificação dos movimentos através de uma análise gráfica. Segundo o gráfico o 
movimento tem seu sentido invertido no instante 8s. Entre 0s e 3s o movimento é progressivo e acelerado, entre 3s e 
6s o movimento é uniforme e progressivo, entre 6s e 8s o movimento é progressivo e retardado, sendo retrogrado a 
partir do instante 8s. 

 

TIPOS DE FORÇA – APLICAÇÃO DA SEGUNDA LEI DE NEWTON – D13 
4) (UDESC – SC) Um estivador empurra uma caixa em um piso plano com uma força horizontal �⃗⃗�𝑭 . Considerando que a caixa é 
deslocada com velocidade constante, é correto afirmar: 

a) A intensidade da força de atrito entre o piso e a caixa é igual à intensidade de �⃗⃗�𝑭 . 

b) A intensidade da força de atrito entre o piso e a caixa é menor do que a intensidade de �⃗⃗�𝑭  

c) O somatório das forças que atuam sobre a caixa é diferente de zero. 

d) A força �⃗⃗�𝑭  e a força de atrito entre a caixa e o piso possuem mesma direção e mesmo sentido. 

e) Não existe atrito entre a caixa e o piso. 

Comentário: Nesse exercício exploramos a força de atrito e o equilíbrio de forças. Como a velocidade da caixa é constante a 
somatória das forças deve ser nula, portanto a força F deve ser igual a força de atrito dinâmico. 

 

QUANTIDADE DE MOVIMENTO E IMPULSO  - D14 
5) Em uma partida de futebol, vamos supor que a jogadora chutou uma bola 0,25 kg e muda a sua velocidade de 10 m/s para com 
velocidade igual a 25 m/s. O tempo de contato entre o pé da jogadora e a bola é de 0,02 s. Assinale a afirmativa que contém o 
impulso recebido pela bola e a força média aplicada pelo pé da jogadora. 
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a) 5 N.s e 250 N 

b) 15 N.s e 150 N 

c) 10 N.s e 100 N 

d) 20N.s e 400 N 

e) 9 N.s e 450 N 

Comentário: Esse exercício explora a quantidade de movimento e o impulso sobre uma bola de futebol. Aplicando o teorema do 
impulso descobrimos que o impulso sobre a bola é de 5N.s e aplicando a equação do impulso podemos descobrir a força média 
que é de 250 N. 

 

ENERGIA MECÂNICA - D23 
6) No dia 15 de fevereiro de 2014, em Donetsk, na Ucrânia, o recorde mundial de salto com vara foi quebrado por 
Renaud Lavillenie com a marca de 6,16 m. Nesse tipo de salto, o atleta realiza uma corrida e utiliza uma vara para 
conseguir ultrapassar o “sarrafo” – termo utilizado para referir-se à barra horizontal suspensa, que deve ser 
ultrapassada no salto. Considerando que ele ultrapassou o sarrafo com uma velocidade horizontal da ordem de 1 cm/s, 
produto das transformações de energia ocorridas durante a prova, tem-se que, após perder o contato com a vara, no 
ponto mais alto de sua trajetória, a energia mecânica associada ao atleta era: 

a) somente cinética. 
b) somente potencial elástica. 
c) somente potencial gravitacional. 
d) somente cinética e potencial gravitacional. 
e) cinética, potencial elástica e potencial gravitacional. 
 
Comentário: Esse exercício explora a transformação entre as energias, como o corpo do atleta possui uma altura em 
relação ao solo e uma velocidade horizontal ele possui as energias cinética e potencial gravitacional e como ele já 
soltou a vara não possui mais energia potencial elástica que estava acumulada nela. 





FÍSICA - 2ª SÉRIE

CADERNO DE APOIO PROVA PARANÁ

2ª EDIÇÃO - 2020

Esse material tem como objetivo auxiliar o trabalho com os descritores1 e os conteúdos que encontramos na Prova Paraná 2º edição.

Entendendo a Prova Paraná como um instrumento de avaliação que tem o objetivo de diagnosticar e elencar, tanto as dificuldades 

encontradas, quanto às habilidades já apropriadas pelos estudantes, a SEED vem através desse caderno apresentar ao professor da rede 

possibilidades de trabalho e mediação junto aos estudantes através de atividades que contemplem descritores e conteúdos encontrados 

no dia a dia da escola. 

Sabemos que o currículo é um elemento-chave para a garantia da aprendizagem do nosso estudante. Assim como as avaliações internas, 

realizadas pelos próprios professores da escola, a avaliação externa em larga escala encontra no currículo o seu ponto de partida. As 

matrizes de referência, utilizadas nas avaliações externas, descrevem as habilidades básicas, consideradas essenciais para o desenvolvimento 

cognitivo dos estudantes ao longo das etapas de escolaridade. Essas habilidades são selecionadas a partir do currículo de cada disciplina 

e organizadas para dar origem aos itens que compõem os testes. Isso significa que a matriz de referência não deve ser confundida com o 

currículo, mas ser elaborada tomando-o como referência.

1  Os descritores analisados nesse caderno são uma amostra do que será avaliado na Prova Paraná 2ª Edição. Para a lista completa de descritores acesse: www.provaparana.pr.gov.br
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2ª SÉRIE
CONTEÚDO DESCRITORES ONDE ENCONTRO

Calor, Temperatura, 
Trocas de Calor

D08 Compreender os conceitos de calor, 
temperatura e equilíbrio térmico.
D09 Classificar os processos de transferência de 
calor: condução, convecção e radiação.
D29 Analisar sistemas que envolvam troca de calor 
por meio dos conceitos de capacidade térmica, calor 
específico, calor latente e calor sensível.

Aulas 15 e 16 
https://www.youtube.com/watch?v=RJ-8z0SnQWY
https://www.youtube.com/watch?v=1pXdq2wIMiw

Dilatação Térmica
D28 Analisar situações cotidianas que envolvam 
fenômenos de dilatação e contração térmica de 
materiais.

Aula Paraná - Aulas 15 e 16 (segunda série) 
https://www.youtube.com/watch?v=RJ-8z0SnQWY 
https://www.youtube.com/watch?v=1pXdq2wIMiw

Tranformações Gasosas D10 Aplicar a equação de estado de um gás ideal.
Aula Paraná 
Aula 10 (segunda série)
https://www.youtube.com/watch?v=ylfxIofa6MQ&t=164s

Trabalho e Potencia 
mecânica

D39 Aplicar os conceitos de trabalho e potência 
mecânica em situações cotidianas e no uso de 
tecnologias como máquinas simples.

Conteúdo tratado no segundo trimestre da primeira série. 
Ver capitulo sobre trabalho de uma força e potência 
mecanica no livros didáticos destinados a primeira série.

Grandezas físicas
D37 Fazer uso de linguagens como notação 
científica, ordem de grandeza, Sistema Internacional 
de Unidades e grandezas escalares e vetoriais.

Conteúdo que perpassa por todos os conteúdos, por isso 
pode ser encontrado a qualquer momento em todas as 
abordagens da física
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CALOR, TEMPERATURA E TROCAS DE CALOR – D08, D09 E D29  
1) Em uma empresa que funde ferro em aço, em uma falha mecânica, uma barra de ferro de 500kg, a 1000°C, cai em um aquário, com 1000L 
de água a 20°C. Qual será, aproximadamente, a temperatura de equilíbrio térmico?  

a) 66,7 °C  

b) 98,1 °C  

c) 33,5 °C  

d) 72,8 °C  

e) 115,2 °C  

Comentário: Aqui tratamos a conservação da energia e os conceitos de calor sensível, calor específico. Igualando a quantidade de calor 
cedida pelo ferro com a recebida pela água chegaremos a um equilíbrio térmico com uma temperatura de 66,7°C 

 

DILATAÇÃO TÉRMICA – D28 
2) (UFRN - adaptada) Em uma oficina mecânica, o mecânico recebeu um mancal “engripado”, isto é, o eixo de aço está colado à bucha de 
bronze. Ele precisa separar as peças com o mínimo de impacto de modo que elas possam voltar a funcionar normalmente. O que deve ser 
feito? Sabe-se que: o coeficiente de dilatação térmica linear do aço é menor que o do bronze 

a) aquecido, uma vez que, nesse caso, o diâmetro do eixo aumenta mais que o da bucha. 

b) aquecido, uma vez que, nesse caso, o diâmetro da bucha aumenta mais que o do eixo. 

c) esfriado, uma vez que, nesse caso, o diâmetro da bucha diminui mais que o do eixo. 

d) esfriado, uma vez que, nesse caso, o diâmetro do eixo diminui mais que o da bucha. 

Comentário: Esse exercício explora a dilatação térmica e a diferença entre os coeficientes de dilatação do aço e bronze. Como o coeficiente 
de dilatação do aço é menor que o do bronze, ele dilata menos e por isso as peças devem ser aquecidas, aumentando o orifício da bucha 
mais do que a espessura do eixo. 
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TRANSFORMAÇÕES GASOSAS – D10 
 

3) (Enem) Uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta dessa geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a 
geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que a habitual.  

A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre porque o (a):  

a) volume de ar dentro da geladeira diminuiu.  

b) motor da geladeira está funcionando com potência máxima.  

c) força exercida pelo irmã fixado na porta da geladeira aumenta.  

d) pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa.  

e) temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes de ela ser aberta.  

Comentário: Esse exercício explora a variação de pressão causada pela variação de temperatura, como temperatura e pressão são 
diretamente proporcionais, a pressão do interior da geladeira diminui dificultando a abertura dela. 

 

TRABALHO E POTÊNCIA - D39 
4) (PUC-RJ) Um elevador de 500 kg deve subir uma carga de 2,5 toneladas a uma altura de 20 metros, em um tempo inferior a 25 segundos. 
Qual deve ser a potência média mínima do motor do elevador, em kW? (Dado: g = IO m/s².)  
a) 20  
b) 16  
c) 24  
d) 38  
e) 15  

Comentário: Esse exercício explora os conceitos de trabalho da força peso e potência mecânica. Primeiramente deve-se descobrir a 
intensidade da força que o elevador usará para subir com velocidade constante, após o trabalho e pôr fim a potência, que resultará em 
24000 W. 
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GRANDEZAS FÍSICAS – D37 
5) Um carteiro desloca-se entre os pontos A e B de certo bairro. Sabendo que cada quarteirão é aproximadamente quadrado e apresenta 
100 m de lado, assinale a alternativa que apresenta corretamente o módulo do deslocamento vetorial do carteiro. (Desconsidere a largura 
das ruas) 

 

a) 100√3 𝑚𝑚 

b) 100 𝑚𝑚 

c) 500 𝑚𝑚 

d) 1300 𝑚𝑚 

e) 100√13 𝑚𝑚 

 
Comentário: Esse exercício explora a soma vetorial, se ligarmos o vetor deslocamento do ponto A ao ponto B, podemos descobrir a 
resultante através da hipotenusa do triangulo com os catetos 200m e 300m.  

 





FÍSICA - 3ª SÉRIE
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2ª EDIÇÃO - 2020

Esse material tem como objetivo auxiliar o trabalho com os descritores1 e os conteúdos que encontramos na Prova Paraná 2º edição.

Entendendo a Prova Paraná como um instrumento de avaliação que tem o objetivo de diagnosticar e elencar, tanto as dificuldades 

encontradas, quanto às habilidades já apropriadas pelos estudantes, a SEED vem através desse caderno apresentar ao professor da rede 

possibilidades de trabalho e mediação junto aos estudantes através de atividades que contemplem descritores e conteúdos encontrados 

no dia a dia da escola. 

Sabemos que o currículo é um elemento-chave para a garantia da aprendizagem do nosso estudante. Assim como as avaliações internas, 

realizadas pelos próprios professores da escola, a avaliação externa em larga escala encontra no currículo o seu ponto de partida. As 

matrizes de referência, utilizadas nas avaliações externas, descrevem as habilidades básicas, consideradas essenciais para o desenvolvimento 

cognitivo dos estudantes ao longo das etapas de escolaridade. Essas habilidades são selecionadas a partir do currículo de cada disciplina 

e organizadas para dar origem aos itens que compõem os testes. Isso significa que a matriz de referência não deve ser confundida com o 

currículo, mas ser elaborada tomando-o como referência.

1  Os descritores analisados nesse caderno são uma amostra do que será avaliado na Prova Paraná 2ª Edição. Para a lista completa de descritores acesse: www.provaparana.pr.gov.br
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3ª SÉRIE
CONTEÚDO DESCRITORES ONDE ENCONTRO

Campo Elétrico
D03 Aplicar o conceito de campo elétrico para uma 
distribuição de cargas.

Aula 09 a 10 (terceira série) 
https://www.youtube.com/watch?v=QXeoWa_nyBo 
https://www.youtube.com/watch?v=YFptH1_NbKg

Corrente Elétrica; Circuitos 
Elétricos; Instrumentos de Medida 
Elétrica

D04 Relacionar os conceitos de corrente elétrica, 
diferença de potencial e resistência elétrica.
D05 Analisar as formas de representação de 
circuitos elétricos em série e em paralelo.
D28 Interpretar grandezas físicas elétricas em 
aparelhos eletroeletrônicos e os dispositivos de 
medida dessas grandezas.

Conteúdo a ser tratado no segundo trimestre. 
Ver capitulo sobre eletrodinamica nos livros didáticos

Conceito de potência Elétrica
D29 Aplicar o conceito de potência elétrica ao 
consumo de energia e ao funcionamento de 
aparelhos.

Conteúdo a ser tratado no segundo trimestre. Ver capitulo 
sobre eletrodinamica nos livros didáticos

Conceitos de calor
D08 Compreender os conceitos de calor, 
temperatura e equilíbrio térmico.

Aulas 15 e 16 (segunda série) 
https://www.youtube.com/watch?v=RJ-8z0SnQWY 
https://www.youtube.com/watch?v=1pXdq2wIMiw

Grandezas físicas

D37 Fazer uso de linguagens como notação 
científica, ordem de grandeza, Sistema 
Internacional de Unidades e grandezas escalares e 
vetoriais.

Conteúdo que perpassa por todos os conteúdos, por isso 
pode ser encontrado a qualquer momento em todas as 
abordagens da física
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GRANDEZA FÍSICA – D37  
1) Uma carga q = 15 x 10-6 C é colocada em determinado ponto de uma região do espaço, sendo submetida à ação de uma força F = 0,3N, na 
direção horizontal para a direita. Determine o vetor campo elétrico nesse ponto.  

a) E = 1,5x 105 N/C, horizontal para a esquerda. 

b) E = 4,0x 105 N/C, horizontal para a esquerda.  

c) E = 4,0x 105 N/C, horizontal para a direita.  

d) E = 2,0x 105 N/C, horizontal para a direita.  

e) E = 1,0x 105 N/C, horizontal para a direita.  

Comentário: Nesse exercício é feita a relação entre a força elétrica e o campo elétrico, levando em conta a direção e o sentido da força e do 
campo elétrico. Se realizarmos a razão entre a força e a carga teremos a intensidade do campo em 2.105 N/C, apontando para a direita. 

 

CAMPO ELÉTRICO – D03 
2) Uma carga elétrica puntiforme gera um campo elétrico de módulo 8 x 10-5 N/C em um ponto situado a 2 cm desta carga. O campo elétrico 
gerado por esta mesma carga em um ponto situado a 4 cm de distância desta carga será:  

a) 16 x 105 N/C 

b) 8 x 105 N/C 

c) 4 x 105 N/C 

d) 2 x 105 N/C 

e) 1 x 105 N/C  

Comentário: Esse exercício aborda a relação do campo elétrico com a distância até a carga pontual, como a distância dobra, o campo elétrico 
reduz a quarta parte. 
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CORRENTE ELÉTRICA, CIRCUITOS ELÉTRICOS, INSTRUMENTOS DE MEDIDA ELÉTRICA – D04, D05, D28 
3) Supondo que é possível contar o número de elétrons que passam por urna secção reta de um condutor metálico submetido a uma 
diferença de potencial, verifica-se que passam 3,6.1021 elétrons em 1 minuto. Nessa condição, qual é a intensidade de corrente elétrica que 
flui nesse condutor? 

a) 9,6 A 

b) 4,8 A 

c) 1,2 A 

d) 5,0 A 

e) 3,6 A 

Comentário: Esse exercício explora a relação entre quantidade de carga e intensidade da corrente elétrica. Podemos utilizar a equação da 
concentração da quantidade de carga e depois da intensidade da corrente elétrica, assim obtemos o valor de 9,6ª para a corrente elétrica. 

 

CONCEITOS DE POTÊNCIA ELÉTRICA – D29 
4) O chuveiro elétrico de uma residência possui potência elétrica equivalente a 5000 W. Sabendo que nessa casa moram cinco pessoas e que 
cada uma toma dois banhos diários de 15 min, determine o consumo de energia elétrica mensal em KWh correspondente ao chuveiro. 

a) 150 kWh 

b) 250 kWh 

c) 475 kWh 

d) 300 kWh 

e) 375 kWh 

Comentário: Esse exercício explora o consumo de energia elétrica, a potência elétrica e o tempo de uso do aparelho. Como nessa casa, cada 
pessoa usa o chuveiro por meia hora, se calcularmos o consumo do mês resultaria em um valor de 375 kWh 
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CONCEITOS DE CALOR – D08 
1) Observe a tirinha: 

 

 

Considere que o menino tenha passado alguns minutos do lado de fora da casa e que, ao retornar, ela lhe tenha parecido quente e agradável. 
A explicação física para esse fato é a de que o corpo do menino, ao entrar em casa, 

a) passa a perder frio numa taxa menor para o meio externo do que quando estava do lado de fora da casa. 

b) passa a perder calor numa taxa menor para o meio externo do que quando estava do lado de fora da casa. 
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c) deixa de perder calor e passa a perder frio para o meio externo. 

d) deixa de receber frio, como acontecia do lado de fora da casa, e passa a receber calor do meio externo. 

e) deixa de receber calor do meio externo e passa a perder frio para o meio externo. 

Comentário: Esse exercício explora a transferência de calor entre os corpos com temperaturas diferentes. Quanto maior a diferença de 
temperatura entre os corpos, maior a taxa de transferência de calor, também por fatores climáticos como vento e chuva que podem acelerar 
a perda de calor, por esse motivo o menino sente mais frio no ambiente externo. 


