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1 (Ano: 2017/Banca: CESPE) Tendo em vista que as radiações eletromagnéticas, suas            
propriedades e suas interações com a matéria estão na origem de uma série de processos               
físicos fundamentais para a compreensão da natureza, julgue o item seguinte. Os gases de              
efeito estufa absorvem parte da energia da radiação solar e reemitem o restante como              
radiação infravermelha, conhecida como radiação térmica. 
a) Certo 
b) Errado 
 
2 (Ano: 2017/Banca: CESPE) Tendo em vista que as radiações eletromagnéticas, suas            
propriedades e suas interações com a matéria estão na origem de uma série de processos               
físicos fundamentais para a compreensão da natureza, julgue o item seguinte. O espectro             
de comprimento de onda das radiações eletromagnéticas pode variar desde ondas com            
comprimento de centenas de metros, como as ondas de rádio, até ondas com             
comprimentos menores do que o núcleo atômico, como a radiação gama. 
a) Certo 
b) Errado 
 
3 (Ano: 2017/Banca: CESPE) Tendo em vista que as radiações eletromagnéticas, suas            
propriedades e suas interações com a matéria estão na origem de uma série de processos               
físicos fundamentais para a compreensão da natureza, julgue o item seguinte. A luz visível              
corresponde a uma região do espectro eletromagnético em que os comprimentos de onda             
variam de 300 mm a 700 mm. 
a) Certo 
b) Errado 
 
4 (Ano: 2017/Banca: CESPE) Tendo em vista que as radiações eletromagnéticas, suas            
propriedades e suas interações com a matéria estão na origem de uma série de processos               
físicos fundamentais para a compreensão da natureza, julgue o item seguinte. Parte da             
energia produzida no Sol e que chega à Terra é constituída de radiação eletromagnética              
que pode se propagar no vácuo. 
a) Certo 
b) Errado 
 
5 (Ano: 2017/Banca: CESPE) As mais importantes formas de energia encontradas na Terra,             
com exceção da energia nuclear, têm sua origem na energia solar. A compreensão dos              
processos de como a Terra recebe, absorve e circula essa energia é de fundamental              
importância para a manutenção da vida e, particularmente, para a manutenção de formas             
modernas de existência humana, que fazem uso intensivo dessa energia. Tendo como            
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referência inicial essas informações e considerando os múltiplos aspectos a elas           
relacionados, julgue o item a seguir. 
Se não existisse o efeito estufa, a temperatura média da Terra seria ainda maior do que é                 
atualmente. 
a) Certo 
b) Errado 
 
6 (Ano: 2017/Banca: CESPE) As mais importantes formas de energia encontradas na Terra,             
com exceção da energia nuclear, têm sua origem na energia solar. A compreensão dos              
processos de como a Terra recebe, absorve e circula essa energia é de fundamental              
importância para a manutenção da vida e, particularmente, para a manutenção de formas             
modernas de existência humana, que fazem uso intensivo dessa energia. Tendo como            
referência inicial essas informações e considerando os múltiplos aspectos a elas           
relacionados, julgue o item a seguir. 
Os grandes padrões climáticos estão relacionados a dois fatores básicos: variação da            
energia solar recebida pela Terra em função da latitude e movimentos de rotação e              
circunvolução da Terra. 
a) Certo 
b) Errado 
 
7 (Ano: 2017/Banca: CESPE) As mais importantes formas de energia encontradas na Terra,             
com exceção da energia nuclear, têm sua origem na energia solar. A compreensão dos              
processos de como a Terra recebe, absorve e circula essa energia é de fundamental              
importância para a manutenção da vida e, particularmente, para a manutenção de formas             
modernas de existência humana, que fazem uso intensivo dessa energia. Tendo como            
referência inicial essas informações e considerando os múltiplos aspectos a elas           
relacionados, julgue o item a seguir. 
Os três principais mecanismos de propagação do calor são radiação, convecção e            
condução. 
a) Certo 
b) Errado 
 
8 (Ano: 2017/Banca: CESPE) As mais importantes formas de energia encontradas na Terra,             
com exceção da energia nuclear, têm sua origem na energia solar. A compreensão dos              
processos de como a Terra recebe, absorve e circula essa energia é de fundamental              
importância para a manutenção da vida e, particularmente, para a manutenção de formas             
modernas de existência humana, que fazem uso intensivo dessa energia. Tendo como            
referência inicial essas informações e considerando os múltiplos aspectos a elas           
relacionados, julgue o item a seguir. 
As usinas termoelétricas transformam a energia mecânica armazenada nos combustíveis          
fósseis em energia elétrica. 
a) Certo 
b) Errado 
 
9 (Ano: 2017/Banca: CESPE) As mais importantes formas de energia encontradas na Terra,             
com exceção da energia nuclear, têm sua origem na energia solar. A compreensão dos              
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processos de como a Terra recebe, absorve e circula essa energia é de fundamental              
importância para a manutenção da vida e, particularmente, para a manutenção de formas             
modernas de existência humana, que fazem uso intensivo dessa energia. Tendo como            
referência inicial essas informações e considerando os múltiplos aspectos a elas           
relacionados, julgue o item a seguir. 
A energia química armazenada nos combustíveis fósseis é primariamente obtida a partir da             
energia eletromagnética emitida pelo Sol. 
a) Certo 
b) Errado 
 
10 (Ano: 2017/Banca: CESPE) As mais importantes formas de energia encontradas na            
Terra, com exceção da energia nuclear, têm sua origem na energia solar. A compreensão              
dos processos de como a Terra recebe, absorve e circula essa energia é de fundamental               
importância para a manutenção da vida e, particularmente, para a manutenção de formas             
modernas de existência humana, que fazem uso intensivo dessa energia. Tendo como            
referência inicial essas informações e considerando os múltiplos aspectos a elas           
relacionados, julgue o item a seguir. 
Parte da energia do Sol que chega à Terra é refletida de volta para o espaço sideral. 
a) Certo 
b) Errado 
 
 
 
 
 
Gabarito 
1.a 
2.a 
3.b 
4.a 
5.b 
6.a 
7.a 
8.b 
9.a 
10.a 
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