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1º dia 
1) Existem várias versões do Caminho de Santiago, que são 

trajetos percorridos anualmente por milhares de peregrinos que 
se dirigem à cidade de Santiago de Compostela, na Espanha, 
com a finalidade de venerar o apóstolo Santiago Maior. Considere 
que uma pessoa percorreu um desses caminhos em 32 dias, 
andando a distância total de 800 km e caminhando com velocidade 
média de 3,0 km/h. O tempo que essa pessoa caminhou por dia, 
em média, foi de 
(A) 7 horas e 20 minutos. 
(B) 8 horas e 20 minutos. 
(C) 7 horas e 40 minutos. 
(D) 8 horas e 40 minutos. 
(E) 9 horas e 40 minutos. 
 
2) Em um local em que a aceleração gravitacional vale 10 m/s2, 

uma pessoa eleva um objeto de peso 400 N por meio de uma 
roldana fixa, conforme mostra a figura, utilizando uma corda que 
suporta, no máximo, uma tração igual a 520 N. 

 
A máxima aceleração que a pessoa pode imprimir ao objeto 
durante a subida, sem que a corda se rompa, é 
(A) 6,0 m/s2. 
(B) 13 m/s2. 
(C) 8,0 m/s2. 
(D) 2,0 m/s2. 
(E) 3,0 m/s2. 
 
3) Um automóvel trafegava com velocidade constante por uma 

avenida plana e horizontal quando foi atingido na traseira por 
outro automóvel, que trafegava na mesma direção e sentido, 
também com velocidade constante. Após a colisão, os automóveis 
ficaram unidos e passaram a se mover com a mesma 
velocidade.  

 
Sendo EINICIAL e EFINAL, respectivamente, a soma das energias 
cinéticas dos automóveis imediatamente antes e imediatamente 
depois da colisão, e QINICIAL e QFINAL, respectivamente, a soma dos 
módulos das quantidades de movimento dos automóveis 
imediatamente antes e imediatamente depois da colisão, pode-se 
afirmar que: 
(A) EINICIAL > EFINAL e QINICIAL < QFINAL 

(B) EINICIAL > EFINAL e QINICIAL > QFINAL 
(C) EINICIAL > EFINAL e QINICIAL = QFINAL 
(D) EINICIAL = EFINAL e QINICIAL > QFINAL 
(E) EINICIAL = EFINAL e QINICIAL = QFINAL 
 
4) Um satélite geoestacionário é aquele que se encontra parado 

em relação a um ponto sobre a superfície da Terra. Se a Terra 
fosse perfeitamente esférica, com distribuição homogênea de 
massa, esses pontos só poderiam estar no plano que contém 
a Linha do Equador terrestre. Na realidade, os satélites 
geoestacionários encontram-se sobre pontos ligeiramente fora 
desse plano. Para colocar um satélite estacionário em órbita ao 
redor de outro astro, como a Lua ou Marte, considerando-os 
perfeitamente esféricos e com distribuição homogênea de massa, 
o raio da órbita do satélite dependerá apenas 
(A) do período de rotação do astro e da massa do satélite. 
(B) da massa e do raio do astro e da massa do satélite. 
(C) do raio e do período de rotação do astro e da massa do 
satélite. 
(D) da massa e do período de rotação do astro. 
(E) da massa e do raio do astro. 
 
5) A oxigenoterapia hiperbárica é uma modalidade terapêutica na 

qual o paciente respira oxigênio puro (100%), enquanto é 
submetido a uma pressão cerca de 2 a 3 vezes a pressão 
atmosférica ao nível do mar, no interior de uma câmara 
hiperbárica. Essa terapia provoca um aumento espetacular na 
quantidade de oxigênio transportado pelo sangue, na ordem de 20 
vezes o volume que circula em indivíduos que estão respirando ar 
ao nível do mar, o que produzirá no paciente uma série de efeitos 
de interesse terapêutico. A câmara hiperbárica consiste em um 
equipamento médico fechado, resistente à pressão, geralmente de 
formato cilíndrico, construído de aço ou acrílico e que pode ser 
pressurizado com ar comprimido ou oxigênio puro. 

(https://sbmh.com.br. Adaptado.) 
Considere que o ar se comporta como um gás ideal, que o ar no 
interior da câmara hiperbárica esteja à pressão atmosférica, que o 
volume da câmara hiperbárica não se altere e que a temperatura 
no seu interior não varie. O número de mols de ar que devem ser 
injetados na câmara, em relação à quantidade existente 
inicialmente (n0), para produzir no interior da câmara uma pressão 
igual a 2,8 vezes a pressão atmosférica é 
(A) 1,8n0. 
(B) 3,8n0. 
(C) 1,4n0. 
(D) 0,9n0. 
(E) 2,4n0. 
 
6) Colocou-se certa massa de água a 80 ºC em um recipiente de 

alumínio de massa 420 g que estava à temperatura de 20 ºC. 
Após certo tempo, a temperatura do conjunto atingiu o equilíbrio 
em 70 ºC. Considerando que a troca de calor ocorreu apenas entre 
a água e o recipiente, que não houve perda de calor para o 
ambiente e que os calores específicos do alumínio e da água 
sejam, respectivamente, iguais a 9,0 × 102 J/(kg ⋅ ºC) e 4,2 × 103 

J/(kg ⋅ ºC), a quantidade de água colocada no recipiente foi 

(A) 220 g. 
(B) 450 g. 
(C) 330 g. 
(D) 520 g. 
(E) 280 g. 
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7) No dia 20 de junho de 1969, o ser humano caminhou pela 

primeira vez na superfície lunar. Em uma das fotos registradas 
nesse dia pode-se ver uma imagem direita e menor formada pela 
superfície convexa do visor do capacete do astronauta Edwin 
Aldrin, que funciona como um espelho. 

 
Essa imagem é 
(A) real e o objeto se encontra além do centro de curvatura do 
espelho. 
(B) virtual e independe da localização do objeto. 
(C) virtual e o objeto se encontra entre o espelho e seu foco 
principal. 
(D) real e o objeto se encontra entre o espelho e seu foco principal. 
(E) real e independe da localização do objeto. 
 
8) Nos equipamentos eletrônicos que emitem ondas sonoras, 

geralmente, há um dispositivo que permite controlar o volume do 
som. 

 
Quando mudamos o volume do som, necessariamente, altera-se, 
na onda sonora emitida, 
(A) o período. 
(B) o comprimento de onda. 
(C) a frequência. 
(D) o timbre. 
(E) a amplitude. 
 
9) Nas Ciências, muitas vezes, se inicia o estudo de um problema 

fazendo uma aproximação simplificada. Um desses casos é o 
estudo do comportamento da membrana celular devido à  
 

distribuição do excesso de íons positivos e negativos em torno 
dela. A figura mostra a visão geral de uma célula e a analogia entre 
o modelo biológico e o modelo físico, o qual corresponde a duas 
placas planas e paralelas, eletrizadas com cargas elétricas de tipos 
opostos. 

 
Com base no modelo físico, considera-se que o campo elétrico 
no interior da membrana celular tem sentido para 
(A) fora da célula, com intensidade crescente de dentro para fora 
da célula. 
(B) dentro da célula, com intensidade crescente de fora para dentro 
da célula. 
(C) dentro da célula, com intensidade crescente de dentro para 
fora da célula. 
(D) fora da célula, com intensidade constante. 
(E) dentro da célula, com intensidade constante. 
 
10) O gráfico mostra a intensidade da corrente elétrica que 

percorre o filamento de uma pequena lâmpada incandescente 
em função da diferença de potencial aplicada entre seus terminais. 

 
A potência elétrica dissipada pelo filamento dessa lâmpada, 
quando ele é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 
0,4 A, é 
(A) 5,00 W. 
(B) 0,68 W. 
(C) 3,20 W. 
(D) 0,20 W. 
(E) 0,80 W. 
 
Gabarito: 

1) b; 2) e; 3) c; 4) d; 5) a; 6) b; 7) b; 8) e; 9) e; 10) e.  
 
 

2º dia 
1) Em uma estrada, no instante em que um automóvel partiu do 

repouso de uma cabine de pedágio com cobrança manual, um 
ônibus passou pela cabine eletrônica com velocidade de 10 m/s. O 
gráfico mostra as variações das velocidades dos veículos, em 
função do tempo, a partir desse instante. 
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a) Calcule a aceleração do ônibus, em m/s2, entre os instantes 

zero e dez segundos. Considerando a origem das posições na 
cabine de pedágio, escreva a equação horária do movimento do 
ônibus, em unidades do SI, para esse mesmo intervalo de tempo. 
b) Desprezando as dimensões dos veículos, calcule a que 

distância das cabines de pedágio, em metros, o automóvel 
alcançou o ônibus. 
 
2) Durante uma festa infantil, em um local em que a aceleração 

gravitacional é igual a 10 m/s2, um balão de gás, de volume 3,0 × 
10–3 m3 e peso 3,3 × 10–2 N, escapou da mão de uma criança e 
atingiu o teto da sala, onde ficou em equilíbrio estático. 

 
a) Determine a massa do balão, em kg, e a sua densidade, em 
kg/m3. 
b) Considerando a densidade do ar igual a 1,3 kg/m3, calcule a 
intensidade da força, em newtons, que o teto exerce sobre o balão. 
 
3) Um brinquedo existente em parques de diversão consiste em 

um elevador no qual as pessoas ficam sentadas e são elevadas 
até determinada altura, no ponto A. Em certo instante, o elevador é 
solto, a partir do repouso, e despenca numa queda brusca, 
atingindo sua máxima velocidade ao passar pelo ponto P. 

 
Considere que a aceleração gravitacional seja igual a 10 m/s2, que 
a massa total do elevador e das pessoas que nele estão seja 400 

kg, que a energia potencial gravitacional do elevador no ponto A, 
em relação ao ponto P, seja 3,2 × 105 J e que o elevador passe 
pelo ponto P com energia cinética igual a 1,8 × 105 J. 
 
a) Calcule a altura do ponto A, em metros e em relação ao ponto P. 
Calcule a velocidade do elevador ao passar pelo ponto P, em m/s. 
b) Sabendo que 20 m abaixo do ponto A o elevador tinha energia 
cinética de 5,0 × 104 J, calcule a intensidade média da resultante 
das forças de resistência, em newtons, que atuaram sobre o 
elevador nesse trecho do movimento. 
 
4) Um termômetro de mercúrio está graduado na escala Celsius 

(ºC) e numa escala hipotética, denominada Rio-pretense (oRP). A 
temperatura de 20 ºC corresponde a 40 ºRP. 

 
 

a) Sabendo que a variação de temperatura de 1,0 ºC corresponde 
a uma variação de 1,5 ºRP, calcule a indicação equivalente a 100 
ºC na escala Rio-pretense. 
b) Considere que haja 1,0 cm3 de mercúrio no interior desse 
termômetro quando a temperatura é 0 ºC, que a área da seção 
transversal do capilar do termômetro seja 1,2 × 10–3 cm2 e que o 
coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio seja 1,8 × 10– 4 
oC–1. Calcule a variação do volume do mercúrio, em cm3, entre 0 

ºC e 20 ºC. Calcule a distância, em centímetros, entre as 
indicações 0 ºC e 20 ºC nesse termômetro, desprezando a 
dilatação do vidro. 
 
 
5) A figura mostra um raio de luz monocromática que se propaga 

por um meio A, incide na superfície de separação desse meio com 
um meio B, a atravessa e passa a se propagar pelo meio B. Em 
seguida, incide na superfície de separação entre o meio B e um 
meio C. As linhas tracejadas indicam as retas normais às 
superfícies de separação dos meios, nos pontos de incidência do 
raio de luz. 

 
 
Os índices de refração absolutos dos meios B e C valem, 
respectivamente, nB = 2,00 e nC = 1,50. Considere sen 30º = 0,50, 
sen 45º = 0,71, sen 49º = 0,75 e sen 60º = 0,87. 
 
a) Calcule o índice de refração absoluto do meio A. 
b) Determine o que ocorre com o raio de luz após atingir a 
superfície de separação entre o meio B e o meio C. Justifique sua 
resposta. 
 
6) A figura mostra uma partícula q, com carga elétrica positiva de 

3,2 × 10–19 C, no instante em que passa pelo ponto P, deslocando-
se em movimento retilíneo e uniforme, paralelamente ao eixo x, 
com velocidade 5,0 × 104 m/s. Nessa região, existe um campo 
elétrico e um campo magnético, ambos uniformes e 
perpendiculares entre si.  
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No ponto P, a força que atua sobre a partícula, em função da ação 
do campo elétrico, tem intensidade 1,6 × 10–14 N, na direção e no 
sentido positivo do eixo y. Despreze a ação do campo gravitacional 
e de possíveis forças de resistência. 
 
a) Com base no referencial da figura, determine a direção, o 
sentido e a intensidade, em newtons por coulomb, do vetor, que 
representa o campo elétrico no ponto P. 
b) Com base no referencial da figura, determine a direção, o 
sentido e a intensidade, em teslas, do vetor, que representa o 
campo magnético no ponto P. 
 

 
 
 
 

1º dia 
1) Ao se aproximar de um aeroporto, um avião se deslocava 

horizontalmente com velocidade de 115 m/s. Ao tocar a pista, 
cinco minutos depois da aproximação, sua velocidade horizontal 
era 70 m/s. O módulo da aceleração escalar média horizontal a 
que 
(A) 0,23 m/s2. 
(B) 0,15 m/s2. 
(C) 0,35 m/s2. 
(D) 0,46 m/s2. 
(E) 0,75 m/s2. 
 
2) Analise o gráfico que mostra a variação da velocidade escalar, 

em função do tempo, de um automóvel de massa 1200 kg que se 
desloca em uma pista retilínea horizontal. 

 
A intensidade média da força resultante sobre esse automóvel, no 
intervalo de tempo entre zero e quatro segundos, é 
 
(A) 2 400 N. 
(B) 4 800 N. 
(C) 3 000 N. 
(D) 3 600 N. 
(E) 480 N. 
 

3) Uma pessoa parada sobre a linha do equador terrestre 

apresenta uma velocidade tangencial, devido à rotação da Terra, 
de módulo próximo a 1 700 km/h. 

 
Sabendo que sen 21º = 0,36 e cos 21º = 0,93, uma pessoa em 
repouso sobre o solo, em São José do Rio Preto, cuja latitude é 
aproximadamente ϕ = 21º Sul, tem uma velocidade tangencial de 
módulo próximo a 
 
(A) 1 830 km/h. 
(B) 610 km/h. 
(C) 1 700 km/h. 
(D) 4 700 km/h. 
(E) 1 580 km/h. 
4)  

 
Para calcular a força de atração gravitacional média entre o 
Sol e Urano, somente com os dados da tabela, deve-se usar 
apenas e necessariamente 
 
(A) a distância média ao Sol, o período de translação ao redor 
do Sol e a massa. 
(B) a distância média ao Sol, a massa e o diâmetro equatorial. 
(C) a distância média ao Sol, a aceleração gravitacional na 
superfície e o período de rotação. 
(D) o período de rotação, o diâmetro equatorial e a aceleração 
gravitacional na superfície. 
(E) o período de translação ao redor do Sol, a massa e o 
diâmetro equatorial. 
 
5) Em 1643, Evangelista Torricelli realizou um experimento com 

o qual mediu a pressão atmosférica terrestre ao nível do mar. 
Encheu com mercúrio um tubo de aproximadamente 1 m de 
comprimento, fechou-o e, invertendo o tubo, mergulhou sua 
extremidade em outro recipiente também contendo mercúrio. Após 
a abertura da extremidade do tubo, o mercúrio desceu até 
estabilizar-se à altura de 76 cm. 
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Anos depois, por iniciativa de Blaise Pascal, o mesmo experimento 
foi realizado na França, no alto de uma montanha, e a coluna de 
mercúrio se estabilizou a uma altura de 60,8 cm. Considerando a 
pressão atmosférica ao nível do mar igual a 1,0 × 105 Pa e que a 
aceleração da gravidade tem o mesmo valor no alto da montanha e 
ao nível do mar, a pressão atmosférica no alto da montanha onde 
foi realizado o experimento era 
 
(A) 8,0 × 103 Pa. 
(B) 6,6 × 104 Pa. 
(C) 1,25 × 104 Pa. 
(D) 8,0 × 104 Pa. 
(E) 6,6 × 103 Pa. 
 
6) Na ponte Rio-Niterói há aberturas, chamadas juntas de 

dilatação, que têm a função de acomodar a movimentação das 
estruturas devido às variações de temperatura. 

 
De acordo com a empresa que administra a ponte, no trecho sobre 
a Baía de Guanabara as juntas de dilatação existem a cada 400 m, 
com cerca de 12 cm de abertura quando a temperatura está a 25 
ºC. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do material que 
compõe a estrutura da ponte é 1,2 × 10 – 5 ºC – 1, a máxima 
temperatura que o trecho da ponte sobre a Baía de Guanabara 
pode atingir, sem que suas partes se comprimam umas contra as 
outras, é 
 
(A) 70 ºC.       (B) 65 ºC.      (C) 55 ºC.      (D) 50 ºC.      (E) 45 ºC. 
 
7) Dois raios de luz monocromáticos incidem perpendicularmente 

em uma das faces de uma lâmina de vidro de faces paralelas, 
imersa no ar, como mostra a figura. 

 

Assinale a alternativa que representa esses mesmos raios de 
luz, ao emergirem na face oposta à de incidência. 

 
 
8) A figura representa, na mesma escala, duas ondas sonoras que 

se propagam no ar. 

 
Com relação a essas ondas, pode-se afirmar que apresentam 
 
(A) o mesmo período e a mesma velocidade de propagação. 
(B) a mesma amplitude e a mesma frequência. 
(C) o mesmo comprimento de onda e o mesmo período. 
(D) a mesma frequência e o mesmo comprimento de onda. 
(E) a mesma velocidade de propagação e a mesma amplitude. 
 
9) A fotografia mostra um lustre que funciona com 21 lâmpadas 

idênticas, de valores nominais 40 W – 120 V, associadas em 
paralelo. 

 
Ao ser ligado a uma diferença de potencial de 120 V e com 
suas 21 lâmpadas acesas, esse lustre é percorrido por uma 
corrente elétrica de intensidade 
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(A) 7,0 A.     (B) 3,0 A.     (C) 63 A.     (D) 21 A.      (E) 14 A. 
 
10) Três ímãs idênticos, em forma de barra, estão dispostos com 

uma de suas extremidades equidistantes de um ponto P, como 
mostra a figura. 

 
O campo de indução magnética resultante da ação dos três 
ímãs no ponto P é representado pelo vetor 
 

 
Gabarito: 

1) b; 2) c; 3) e; 4) a; 5) d; 6) d; 7) e; 8) e; 9) a; 10) d. 
 
 

2º dia 
1) Em uma competição automobilística, determinado piloto realiza 

20 voltas na pista em 30 minutos.  
a) Sabendo que o comprimento da pista é de 6,0 km, calcule a 
distância, em quilômetros, percorrida por esse piloto em 5,0 
minutos, considerando que sua velocidade escalar média nesse 
intervalo de tempo seja igual à velocidade escalar média nas 20 
voltas.  
b) Nessa pista, há uma reta plana e horizontal. Durante a 
competição, determinado carro, com massa total 1000 kg, entra 
nessa reta com velocidade de 60 m/s e, depois de 10 segundos, 
chega ao seu final com velocidade de 80 m/s. Calcule a potência 
útil média, em watts, desenvolvida por esse carro nessa reta. 
 
2) Um núcleo de neodímio, inicialmente em repouso, emite uma 

partícula alfa com velocidade va = 7,0 × 106 m/s e se transforma 
em um núcleo de cério.  

 
a) Sabendo que a massa do núcleo de cério é 35 vezes maior que 
a massa da partícula alfa, calcule o módulo da velocidade, em m/s, 
do núcleo de cério após a emissão da partícula alfa. Represente a 
direção e o sentido dessa velocidade, em relação à va, por meio de 
um vetor.  

b) Considerando que a massa de um próton e a massa de um 
nêutron tenham, cada uma delas, valor igual a 1,7 × 10–27 kg e 
sabendo que a partícula alfa é formada por dois prótons e dois 
nêutrons, calcule a intensidade do impulso, em N·s, recebido pela 
partícula alfa durante sua emissão pelo núcleo de neodímio. 
 
3) Um paralelepípedo reto-retângulo é apoiado sobre uma 

superfície plana, horizontal e lisa, primeiramente sobre a face de 
lados 10 cm e 15 cm, como mostra a figura 1. Nessa situação, a 
pressão que o paralelepípedo exerce sobre a superfície é 16000 
Pa.  

 
 
Posteriormente, o paralelepípedo é apoiado na mesma superfície, 
mas sobre a face de lados 15 cm e 20 cm, como mostra a figura 2.  

 
a) Calcule a pressão, em pascals, que o paralelepípedo exerce 
sobre a superfície na situação da figura 2.  
b) Ao ser colocado em um recipiente contendo água, cuja massa 
específica é 1,0 × 103 kg/m3, esse paralelepípedo imerge até se 
apoiar no fundo do recipiente, que é plano e horizontal. 
Considerando a aceleração gravitacional igual a 10 m/s2, calcule a 
força, em newtons, aplicada pelo fundo do recipiente no 
paralelepípedo. 
 
4) Um motor funciona obedecendo ao ciclo de Stirling, no qual um 

gás ideal é submetido a duas transformações isotérmicas, AB e 
CD, e a duas transformações isovolumétricas, BC e DA, como 
mostra a figura.  

 
a) Sabendo que a temperatura do gás na transformação AB é 327 
ºC e que a pressão nos pontos B e C valem 8,0 × 105 Pa e 4,0 × 
105 Pa, respectivamente, calcule a temperatura do gás, em kelvins, 
durante a transformação CD.  
b) Sabendo que a área S sob a curva da transformação CD, 
destacada na figura, corresponde a uma quantidade de energia 
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igual a 3700 J, calcule a quantidade de calor, em joules, que o gás 
libera nessa transformação. 
 
5) A figura mostra uma lâmpada retilínea, de comprimento 90 cm, 

fixa horizontalmente no teto de uma sala, 200 cm acima da 
superfície plana e horizontal de uma mesa. Um disco circular 
opaco foi colocado horizontalmente entre a lâmpada e a mesa, a 
180 cm da lâmpada, sendo esta a maior distância para que ele não 
projete sombra sobre a mesa. A reta r, mostrada na figura, é 
vertical e passa pelo ponto médio da lâmpada e pelo centro do 
disco.  

 
a) Calcule o diâmetro do disco, em centímetros.  
b) Considere que o disco seja substituído por uma lente delgada, 
esférica e convergente, cujo eixo principal coincida com a reta r. 
Sabendo que essa lente foi colocada em uma posição em que 
projeta, sobre a superfície da mesa, uma imagem nítida da 
lâmpada quatro vezes menor que ela, calcule a distância focal da 
lente, em centímetros. 
 
6) Duas esferas metálicas de dimensões diferentes, situadas no ar, 

são eletrizadas e colocadas sobre suportes isolantes com seus 
centros distando 6,0 metros entre si. As esferas são unidas com 
um fio condutor até que atinjam o equilíbrio eletrostático, situação 
em que a esfera A fica eletrizada com carga positiva de valor 8,0 × 
10–8 C e a esfera B com carga também positiva de valor 5,0 × 10–8 
C.  

 
 
a) Considerando que, para atingir o equilíbrio, 2,0 × 1011 elétrons 
foram transferidos entre as esferas, que a carga de cada elétron é, 
em módulo, 1,6 × 10–19 C e que o processo durou 4,0 × 10–6 
segundos, calcule a intensidade média da corrente elétrica, em 
ampères, que percorreu o condutor nesse intervalo de tempo.  
b) Considerando a constante eletrostática do ar igual a 9,0 × 109 (N 
· m2 )/C2, calcule a intensidade do campo elétrico, em N/C, 
resultante da ação das cargas elétricas das duas esferas no ponto 
M 
 
 
 

 

 
 
 

1º dia 
1) No interior de um vagão hermeticamente fechado que se move 

horizontalmente em trajetória retilínea com velocidade 4,0 m/s em 
relação ao solo, uma pessoa arremessa uma pequena esfera 
verticalmente para cima, com velocidade 3,0 m/s em relação ao 
vagão. 

 
Desprezando o atrito com o ar, os módulos das velocidades 
da esfera, em relação ao solo, no ponto mais alto de sua trajetória 
e no instante em que retorna à mão da pessoa são, 
respectivamente, 
 
(A) zero e 5,0 m/s. 
(B) zero e 3,0 m/s. 
(C) 5,0 m/s e zero. 
(D) 4,0 m/s e 5,0 m/s. 
(E) 4,0 m/s e 3,0 m/s.  
 
2) Um caminhão transporta em sua carroceria um bloco de peso 

5 000 N. Após estacionar, o motorista aciona o mecanismo que 
inclina a carroceria. 

 
Sabendo que o ângulo máximo em relação à horizontal que a 
carroceria pode atingir sem que o bloco deslize é θ, tal que sen θ = 
0,60 e cos θ = 0,80, o coeficiente de atrito estático entre o bloco e 
a superfície da carroceria do caminhão vale 
 
(A) 0,15.      (B) 0,75.        (C) 0,55.          (D) 0,40.       (E) 0,30. 
 
3) A figura mostra o deslocamento horizontal de um bloco preso a 

uma mola, a partir da posição A e até atingir a posição C. 
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O gráfico representa o módulo da força que a mola exerce sobre o 
bloco em função da posição deste. 

 
O trabalho realizado pela força elástica aplicada pela mola sobre o 
bloco, quando este se desloca da posição A até a posição B, é 
 
(A) – 0,60 J. 
(B) 0,30 J. 
(C) 0,60 J. 
(D) – 0,30 J. 
(E) 0,80 J. 
 
4) Um satélite de massa m foi colocado em órbita ao redor da 

Terra a uma altitude h em relação à superfície do planeta, com 
velocidade angular ω. 

 
Para que um satélite de massa 2·m possa ser colocado em órbita 
ao redor da Terra, na mesma altitude h, sua velocidade angular 
deve ser 
 
(A) ω 
(B) 3ω/4 
(C) 4ω/3 
(D) 2ω 
(E) ω/2 
 
5) Em um recipiente de capacidade térmica desprezível, 300 g de 

água, inicialmente a 20 ºC, foram aquecidos. Após 2,0 minutos, 
quando a temperatura da água era 40 ºC, mais 300 g de água a 20 
ºC foram adicionados ao recipiente. Considerando que não ocorreu 
perda de calor da água para o meio e que a fonte fornece calor a 
uma potência constante durante o processo, o tempo decorrido, 
após a adição da água, para que a temperatura da água atingisse 
80 ºC foi de 
 
(A) 15,0 min. 
(B) 10,0 min. 
(C) 5,0 min. 
(D) 14,0 min. 
(E) 8,0 min. 
 
 
 
 
6) Certa massa de gás ideal sofre a transformação cíclica 

1-2-3-4-5-1 representada no diagrama de pressão (P) e volume 
(V). 

 
O trecho em que a força exercida pelo gás realiza o maior trabalho 
é 
 
(A) 3-4.          (B) 4-5.         (C) 2-3.         (D) 5-1.         (E) 1-2. 
 
7) Um objeto luminoso encontra-se a 40 cm de uma parede e a 

20 cm de um espelho côncavo, que projeta na parede uma imagem 
nítida do objeto, como mostra a figura. 

 
Considerando que o espelho obedece às condições de nitidez de 
Gauss, a sua distância focal é 
 
(A) 25 cm.     (B) 30 cm.       (C) 35 cm.      (D) 15 cm.      (E) 20 cm. 
 
8) A tabela mostra a classificação das ondas eletromagnéticas em 

função das suas frequências. 

 
Considere que as ondas eletromagnéticas se propagam pelo ar 
com velocidade 3,0 × 108 m/s aproximadamente e que um radar 
emite ondas eletromagnéticas de comprimento 2,0 cm. As ondas 
emitidas por esse radar são 
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(A) ondas de rádio. 
(B) raios X. 
(C) infravermelho. 
(D) ultravioleta. 
(E) micro-ondas. 
 
9) A figura representa um elétron atravessando uma região onde 

existe um campo elétrico. O elétron entrou nessa região pelo ponto 
X e saiu pelo ponto Y, em trajetória retilínea.  

 
Sabendo que na região do campo elétrico a velocidade do elétron 
aumentou com aceleração constante, o campo elétrico entre os 
pontos X e Y tem sentido 
 
(A) de Y para X, com intensidade constante. 
(B) de X para Y, com intensidade constante. 
(C) de Y para X, com intensidade maior em Y. 
(D) de X para Y, com intensidade maior em X. 
(E) de Y para X, com intensidade maior em X. 
 
10) Quando um gerador de força eletromotriz 12 V é ligado a um 

resistor R de resistência 5,8 Ω, uma corrente elétrica i de 
intensidade 2,0 A circula pelo circuito. 

 
A resistência interna desse gerador é igual a 
 
(A) 0,30 Ω. 
(B) 0,20 Ω. 
(C) 0,40 Ω. 
(D) 0,10 Ω. 
(E) 0,50 Ω. 
 
Gabarito: 

1) d; 2) b; 3) c; 4) a; 5) b; 6) e; 7) d; 8) e; 9) a; 10) b. 
 
 

2º dia 
1) Em um autódromo, cuja pista tem 5 400 m de comprimento, há 

uma curva de raio 120 m, em superfície plana inclinada, na qual a 
borda externa é mais elevada que a interna, como mostra a figura. 
O ângulo de inclinação θ é tal que sen θ = 0,60. 

 
 
a) Supondo que um carro de competição desenvolva uma 
velocidade média de 216 km/h, determine o intervalo de tempo, 
em segundos, em que ele completa uma volta nessa pista. 
b) Considere que a massa do carro seja igual a 600 kg, que sua 
velocidade na curva inclinada seja 30 m/s e que a componente 
horizontal desta velocidade seja igual à resultante centrípeta. 
Determine a intensidade da força normal, em newtons, aplicada 
pela pista sobre o carro, nessa curva. 
 
2) Em um local onde a aceleração gravitacional é 10 m/s2, uma 

esfera foi submetida a duas situações. Na situação 1, a esfera foi 
colocada em um líquido de massa específica 8,0 × 102 kg/m3 e 
ficou sujeita a um empuxo de intensidade 4,4 N, descendo com 
aceleração constante. Na situação 2, a esfera foi colocada em 
água, cuja massa específica é 1,0 × 103 kg/m3, e flutuou em 
repouso, com parte de seu volume submerso. 

 
 
a) Considerando que sobre a esfera atuem apenas as forças peso 
e empuxo, calcule a aceleração da esfera, em m/s2, na situação 1. 
b) Determine o volume, em m3, da parte da esfera que fica acima 
da superfície da água na situação 2. 
 
3) Uma barra homogênea em forma de paralelepípedo, de massa 

8,0 kg e comprimento 60 cm, é sustentada em suas extremidades 
pelos apoios X e Y (figura 1). Um objeto Q, de massa 6,0 kg e 
dimensões desprezíveis, é colocado sobre essa barra, distando 20 
cm da extremidade X (figura 2). Considerando a aceleração 
gravitacional igual a 10 m/s2, determine: 

 
 
a) as intensidades das forças exercidas, em newtons, pelo apoio X 
e pelo apoio Y sobre a barra, na situação descrita na figura 1. 
b) as intensidades das forças exercidas, em newtons, pelo apoio X 
e pelo apoio Y sobre a barra, na situação descrita na figura 2. 
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4)  Dois cilindros retos idênticos, um de cobre (coeficiente de 
dilatação linear igual a 1,7 × 10–5 ºC–1) e outro de ferro (coeficiente 
de dilatação linear igual a 1,2 × 10–5 ºC–1), têm, a 0 ºC, volumes 

iguais a 8,0 × 102 cm3 e diâmetros das bases iguais a 10 cm. 

 
a) Determine o aumento do volume do cilindro de ferro, em cm3, 
quando a temperatura varia de 0 ºC para 100 ºC. 
b) A qual temperatura, em ºC, a diferença entre as medidas dos 
diâmetro dos dois cilindros será de 2,0 × 10–3 cm? 

 
5) Uma pessoa observa uma moeda no fundo de uma piscina que 

contém água até a altura de 2,0 m. Devido à refração, a pessoa vê 
a imagem da moeda acima da sua posição real, como ilustra a 
figura. Considere os índices de refração absolutos do ar e da água 
iguais a 1,0 e 4/3, respectivamente. 

 
a) Considerando sen θ = 0,80, qual o valor do seno do ângulo β? 
b) Determine a quantos centímetros acima da posição real a 
pessoa vê a imagem da moeda. 
 
6) A figura mostra um circuito constituído de um resistor de 

resistência variável, chamado potenciômetro, associado em série 
a uma lâmpada de especificações 12 V – 6,0 W, ligados a uma 
fonte de 12 V. Os fios de ligação têm resistência nula e a fonte é 
ideal. 

 
a) Para a situação na qual a resistência elétrica do potenciômetro 
for nula, calcule a intensidade da corrente elétrica, em ampères, 
que se estabelece no circuito. Determine a energia elétrica, em 
joules, consumida pela lâmpada em 5,0 segundos. 
b) Considerando que a resistência elétrica da lâmpada seja 
constante, qualquer que seja a diferença de potencial entre seus 
terminais e a temperatura em que se encontre, determine a 
resistência elétrica do potenciômetro, em ohms, quando a 
intensidade da corrente elétrica na lâmpada for igual a 0,20 A. 

  
 
 

1º dia 
1) Uma bola rola sobre uma bancada horizontal e a abandona, 

com velocidade V0, caindo até o chão. As figuras representam 
a visão de cima e a visão de frente desse movimento, mostrando a 
bola em instantes diferentes durante sua queda, até o momento 
em que ela toca o solo. 

 
Desprezando a resistência do ar e considerando as informações 
das figuras, o módulo de V0 é igual a 
 
a) 2,4 m/s.     b) 4,8 m/s.      c) 3,6 m/s.       d) 0,6 m/s.    e) 1,2 m/s. 
 
2) Em uma exibição de acrobacias aéreas, um avião pilotado por 

uma pessoa de 80 kg faz manobras e deixa no ar um rastro de 
fumaça indicando sua trajetória. Na figura, está representado um 
looping circular de raio 50 m contido em um plano vertical, descrito 

por esse avião. 

 
Adotando g = 10 m/s2 e considerando que ao passar pelo ponto A, 
ponto mais alto da trajetória circular, a velocidade do avião é de 
180 km/h, a intensidade da força exercida pelo assento sobre o 
piloto, nesse ponto, é igual a 
 
a) 2 600 N. 
b) 2 800 N. 
c) 2 400 N. 
d) 3 200 N. 
e) 3 000 N. 

 
3) O pai de uma criança pretende pendurar, no teto do quarto de 

seu filho, um móbile constituído por: seis carrinhos de massas 
iguais, distribuídos em dois conjuntos, A e B; duas hastes rígidas 
de massas desprezíveis, com marcas igualmente espaçadas; e fios 
ideais.  O conjunto A já está preso a uma das extremidades da 
haste principal do móbile. 
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Sabendo que o móbile será pendurado ao teto pelo ponto P, para 
manter o móbile em equilíbrio, com as hastes na horizontal, o pai 
da criança deverá pendurar o conjunto B, na haste principal, no 
ponto 
 
a) 3.            b) 5.           c) 2.           d) 1.              e) 4. 
 
4)  Durante uma partida de sinuca, um jogador, impossibilitado de 

atingir diretamente a bola vermelha com a bola branca, decide 
utilizar a tabela da mesa. Ele dá uma tacada na bola branca, que, 
seguindo a trajetória tracejada indicada na figura, com velocidade 
escalar constante de módulo v, acerta a bola vermelha. 

 
Sendo m a massa da bola branca, o módulo da variação da 
quantidade de movimento sofrida por essa bola na colisão contra a 
tabela da mesa foi igual a 
 
a) mv 

b) mv3 
c) 2mv 

d) mv2 
e) zero 
 
5) O profundímetro é um instrumento utilizado por mergulhadores 

para indicar a que profundidade estão em relação à superfície da 
água. A imagem mostra dois mergulhadores utilizando um 
profundímetro rudimentar constituído de um tubo de vidro com a 
extremidade inferior aberta e a superior fechada, aprisionando 
determinada quantidade de ar. Quando o tubo se desloca 
verticalmente dentro da água, o volume ocupado pelo ar varia, 
indicando uma variação da pressão exercida pela água. 

 
Considere um mergulhador inicialmente sob pressão absoluta de 2 
atm. Nessa situação, a altura da coluna de ar dentro do tubo de 
vidro é de 20 cm. Após afundar um pouco, o mergulhador para em 
uma posição em que a altura da coluna de ar é igual a 16 cm, 
conforme a figura. 

 
Considerando que uma coluna de água, em equilíbrio, com 10 m 
de altura exerce uma pressão de 1 atm, que o ar é um gás ideal e 
que a temperatura é constante durante o mergulho, é correto 
afirmar que a variação de profundidade sofrida por esse 
mergulhador foi de 
 
a) 5 m.             b) 3 m.             c) 4 m.           d) 2 m.          e) 1 m. 
 
6) Dois raios de luz monocromáticos provenientes do ar, um azul e 

o outro vermelho, incidem no ponto P da superfície de uma esfera 
maciça de centro C, paralelos um ao outro, na direção da linha 
tracejada indicada na figura. A esfera é feita de vidro transparente 
e homogêneo. 

 
Se o índice de refração absoluto do vidro é maior para a cor azul 
do que para a vermelha e se não houve reflexão total dentro da 
esfera, a figura que representa corretamente a trajetória desses  
raios desde a sua incidência no ponto P até a sua emergência da 
esfera está indicada em 
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7) Dois pulsos transversais, 1 e 2, propagam-se por uma mesma 

corda elástica, em sentidos opostos, com velocidades escalares 
constantes e iguais, de módulos 60 cm/s. No instante t = 0, a corda 
apresenta-se com a configuração representada na figura 1. 

 
Após a superposição desses dois pulsos, a corda se apresentará 
com a configuração representada na figura 2. 

 
Considerando a superposição apenas desses dois pulsos, a 
configuração da corda será a representada na figura 2, pela 
primeira vez, no instante 
 
(A) 2,5 s.     (B) 1,0 s.      (C) 1,5 s.       (D) 3,0 s.       (E) 2,0 s. 
 
8) Quatro cargas elétricas puntiformes, Q1, Q2, Q3 e Q4, estão fixas 

nos vértices de um quadrado, de modo que |Q1| = |Q2| = |Q3| = |Q4|. 
As posições das cargas e seus respectivos sinais estão indicados 
na figura. 

 
Se E for o módulo do campo elétrico no ponto P, centro do 
quadrado, devido à carga Q1, o campo elétrico resultante no ponto 
P, devido à presença das quatro cargas, terá módulo 
 

a) 22 E        b) 42 E       c) 4 E       d) 2 E         e) zero   
 
9) A figura representa o esquema de ligação dos faróis de um 

automóvel à bateria do veículo. O circuito é constituído por: duas 
lâmpadas de 12 V – 60 W cada uma; uma chave de acionamento e 
um fusível de proteção, ambos de resistências desprezíveis; e fios 
de ligação e conectores, também ideais. 

 
Se os dois faróis estiverem acesos, das opções indicadas nas 
alternativas, aquela que corresponde à menor amperagem do  
fusível capaz de proteger esse circuito é 
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(A) 9 A.       (B) 6 A.       (C) 12 A.       (D) 15 A.        (E) 4 A. 
 
10) Uma espira metálica retangular ABCD, de área constante, está 

totalmente imersa em um campo magnético uniforme horizontal 
criado na região entre dois polos magnéticos norte e sul, como 
representado na figura. Inicialmente, a espira está em repouso em 
um plano vertical perpendicular às linhas de indução do campo 
magnético.  

 
Suponha que a espira gire 90º no sentido anti-horário, em torno de 
um eixo vertical, nesse campo magnético. Enquanto isso acontece,  
 
(A) circulará por ela uma corrente elétrica induzida sempre no 
sentido DCBA.  
(B) circulará por ela uma corrente elétrica induzida, primeiro no 
sentido DCBA e depois no sentido ABCD.  
(C) circulará por ela uma corrente elétrica induzida sempre no 
sentido ABCD.  
(D) circulará por ela uma corrente elétrica induzida, primeiro no 
sentido ABCD e depois no sentido DCBA.  
(E) não circulará por ela corrente elétrica induzida. 
 
Gabarito: 

1) b; 2) d; 3) e; 4) d; 5) a; 6) e; 7) b; 8) a; 9) c; 10) c.  
 

 
2º dia 

1) Um corpo de massa 8 kg movimenta-se em trajetória retilínea 

sobre um plano horizontal e sua posição (s) e sua velocidade 
escalar (v) variam em função do tempo (t), conforme os gráficos.  

 
 
a) Determine a posição x, em metros, desse corpo no instante t = 
10 s.  
b) Calcule o módulo da resultante das forças, em newtons, que 
atuam sobre o corpo no intervalo de tempo entre t = 6 s e t = 12 s. 

 
2) A figura representa um satélite artificial girando ao redor da 

Terra em movimento circular e uniforme com período de rotação de 
140 minutos. O gráfico representa como varia o módulo da 
aceleração da gravidade terrestre para pontos situados até uma 
distância 2R do centro da Terra, onde R = 6400 km é o raio da 
Terra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considere a Terra perfeitamente esférica e as informações  
contidas na figura e no gráfico.  
 
a) Calcule o menor intervalo de tempo, em minutos, para que o 
satélite se movimente da posição A para a posição B. 
b) Determine o módulo da aceleração da gravidade terrestre, em 
m/s2, na posição em que se encontra o satélite. 
 
3) Uma caixa de massa 150 kg, com faces retangulares pintadas 

nas cores verde, vermelho e azul, está apoiada na borda plana e 
horizontal de uma piscina, sobre uma de suas faces azuis, 
conforme a figura 1, que também indica as dimensões de cada 
uma das faces da caixa. Na situação da figura 2, a caixa está 
dentro da piscina, totalmente submersa e apoiada no fundo, em 
repouso, sobre uma de suas faces verdes. 
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Considerando que a água da piscina esteja parada, que sua 
densidade seja igual a 103 kg/m3 e que g = 10 m/s3, calcule, em 
pascal: 
 
a) a pressão exercida pela caixa sobre a borda da piscina, na 
situação indicada na figura 1. 
b) a pressão exercida pela caixa no fundo da piscina, na situação 
indicada na figura 2. 
 
4) A figura representa o diagrama de fluxo de energia de uma 

máquina térmica que, trabalhando em ciclos, retira calor (Q1) de 
uma fonte quente. Parte dessa quantidade de calor é transformada 
em trabalho mecânico (t) e a outra parte (Q2) transfere-se para 
uma fonte fria. A cada ciclo da máquina, Q1 e Q2 são iguais, em 
módulo, respectivamente, a 4 × 103 J e 2,8 × 103 J.  

 
Sabendo que essa máquina executa 3000 ciclos por minuto, 
calcule: 
 
a) o rendimento dessa máquina.  
b) a potência, em watts, com que essa máquina opera 
 
5) Uma calota esférica é refletora em ambas as faces, constituindo, 

ao mesmo tempo, um espelho côncavo e um espelho convexo, de 
mesma distância focal, em módulo. A figura 1 representa uma 
pessoa diante da face côncava e sua respectiva imagem, e a figura 
2 representa a mesma pessoa diante da face convexa e sua 
respectiva imagem. 

 

 
a) Considerando as informações contidas na figura 1, calcule o 
módulo da distância focal desses espelhos. 
b) Na situação da figura 2, calcule o aumento linear transversal 
produzido pela face convexa da calota. 
 
6) Uma lâmpada incandescente, de especificações técnicas 40 V – 

25 W estabelecidas pelo fabricante, queima se for submetida 
a tensões acima da especificada. Conforme a figura, essa lâmpada 
será instalada em um soquete ligado em série com o resistor R e 
com outros resistores que serão conectados entre os pontos A e B, 
formando um circuito que será submetido a uma diferença de 
potencial de 100 V.  

 
Considerando que os fios e as conexões utilizados nesse circuito 
tenham resistências desprezíveis: 
 
a) determine a quantidade de carga elétrica, em coulombs, que 
atravessará a lâmpada se ela permanecer acesa, de acordo com 
suas especificações, durante 20 minutos. 
b) indique o número máximo de resistores iguais, de 320 Ω cada 
um, que podem ser ligados em paralelo entre A e B, sem que a 
lâmpada queime. 
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1º dia 
1) A figura representa um trecho retilíneo, plano e horizontal de 

uma determinada rodovia que possui duas faixas de rolamento: a 
da esquerda, cuja velocidade máxima permitida é de 80 km/h, e a 
da direita, onde é de 60 km/h.  

 
Um veículo percorreu um quarto do comprimento desse trecho pela 
faixa da esquerda, desenvolvendo a velocidade máxima ali 
permitida. Em seguida, mudou para a faixa da direita e percorreu o 
restante do trecho com a velocidade máxima permitida nessa faixa.  
Desconsiderando os intervalos de tempo gastos para a mudança 
de faixa e para a desaceleração, a velocidade média desenvolvida 
pelo veículo ao longo desse trecho, em km/h, foi igual a  
 
(A) 66.           (B) 62.           (C) 64.          (D) 67.        (E) 68. 
 
2) Um vaso de flores de massa total igual a 4,8 kg está pendurado, 

em equilíbrio, em um suporte preso a uma parede vertical. O 
suporte está pendurado em um parafuso preso ao ponto A e 
apoiado na parede no ponto B, conforme representado na figura. 

 
Considere g = 10 m/s2 e que a massa do suporte seja desprezível. 
O módulo da força horizontal exercida pelo suporte na parede, no 
ponto B, é igual a 
 
a) 60 N.        b) 80 N.      c) 20 N.      d) 40 N.        e) 100 N 
 
3) Cometa e Rosetta atingem ponto mais próximo do Sol. O 

cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko e a sonda Rosetta, que o 
orbita há mais de um ano, chegaram ao ponto de maior 
aproximação do Sol. O periélio, a cerca de 186 milhões de 
quilômetros do Sol, foi atingido pelo cometa em agosto de 2015. A 
partir daí, o cometa começou mais uma órbita oval, que durará 6,5 
anos. O afélio da órbita desse cometa está a cerca de 852 milhões 
de quilômetros do Sol. Espera-se que Rosetta o monitore por, pelo 
menos, mais um ano. 

 
De acordo com as informações, é correto afirmar que  
 
(A) o cometa atingirá sua maior distância em relação ao Sol 
aproximadamente em agosto de 2017.  
(B) a órbita elíptica do cometa está de acordo com o modelo do 
movimento planetário proposto por Copérnico.  
(C) o cometa atingiu sua menor velocidade escalar de translação 
ao redor do Sol em agosto de 2015.  
(D) o cometa estava em movimento acelerado entre os meses de 
janeiro e julho de 2015.  
(E) a velocidade escalar do cometa será sempre crescente, em 
módulo, após agosto de 2015. 
 
4) Do alto de uma ponte, um garoto deixa cair um tijolo maciço e 

impermeável nas águas paradas de um lago. Ao chocar-se contra 
a superfície da água, o tijolo não se parte e afunda verticalmente, 
até parar no fundo do lago.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À medida que afunda, a densidade do tijolo e o módulo do empuxo 
exercido pela água sobre ele são, respectivamente,  
 
a) constante e constante.  
b) crescente e constante.  
c) constante e decrescente.  
d) decrescente e constante.  
e) constante e crescente. 
 
5) Para realizar um experimento no litoral, um cientista precisa de 8 

litros de água a 80 ºC. Como não dispõe de um termômetro, decide 
misturar uma porção de água a 0 ºC com outra a 100 ºC. Ele 
obtém água a 0 ºC a partir de uma mistura, em equilíbrio térmico, 
de água líquida com gelo fundente, e água a 100 ºC, a partir de 
água em ebulição. Considerando que haja troca de calor apenas 
entre as duas porções de água, os volumes, em litros, 

Vestibular – 2016 
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de água a 0 ºC e de água a 100 ºC que o cientista deve misturar 
para obter água a 80 ºC são iguais, respectivamente, a  
 
(A) 1,6 e 6,4.  
(B) 3,2 e 4,8.  
(C) 4,0 e 4,0.  
(D) 2,4 e 5,6.  
(E) 5,2 e 2,8. 
 
6) Na figura, um texto é visto através de duas lentes esféricas, 1 e 

2. A imagem formada pela lente 1 aparece menor do que o próprio 
texto e a imagem formada pela lente 2 aparece maior. 

 
 
Pela observação da figura, constata-se que a lente 1 é _________ 
e a imagem por ela formada é _________e que a lente 2 é ______ 
e a imagem por ela formada é ________ .  
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as 
lacunas apresentadas acima. 
 
a) divergente – real – convergente – real  
b) convergente – virtual – convergente – real  
c) divergente – virtual – convergente – virtual  
d) divergente – virtual – convergente – real  
e) convergente – virtual – convergente – virtual 
 
 
7) Um forno de micro-ondas funciona fazendo com que as 

moléculas de água presentes nos alimentos vibrem, gerando calor. 
O processo baseia-se nos fenômenos da reflexão e interferência 
de ondas eletromagnéticas, produzindo ondas estacionárias dentro 
da cavidade do forno. Considere um forno de micro-ondas cuja 
cavidade interna tenha 30 cm de largura e que, dentro dele, se 
estabeleçam ondas estacionárias, conforme representado na 
figura.  

 
Sabendo que a velocidade de propagação das ondas 
eletromagnéticas no ar é de 3 × 108 m/s, a frequência de vibração 
das micro-ondas representadas dentro desse forno, em Hz, é igual 
a  
 
(A) 2,2 × 109 .  
(B) 3,2 × 109 .  
(C) 2,0 × 109 .  
(D) 3,6 × 109 .  
(E) 2,5 × 109 . 
 
8) Uma carga puntiforme Q1, positiva, encontra-se fixa no plano 

cartesiano indicado na figura. Ela gera um campo elétrico ao seu 
redor, representado pelos vetores e , nos pontos F e G, 
respectivamente.  

 
Uma segunda carga puntiforme Q2 , também positiva, com Q1 = Q2, 
deve ser fixa no mesmo plano, de maneira que o campo elétrico 
resultante no ponto P, devido às presenças de Q1 e Q2 , seja nulo. 
Para que se consiga esse efeito, a carga Q2 deve ser fixa no ponto  
 
a) 3.              b) 4.              c) 5.              d) 2.              e) 1. 
 
9) Uma espira condutora e circular está fixa, suspensa por uma 

haste isolante rígida, na posição representada na figura. Um ímã 
em forma de cilindro, com seus polos magnéticos norte (N) e sul 
(S), move-se em linha reta a partir do repouso no ponto A, no 
instante t0 = 0, até o ponto B, onde para novamente no instante t2 . 
A velocidade máxima do ímã, entre os pontos A e B, é atingida no 
instante t1. O gráfico indica a velocidade escalar do ímã em função 
do tempo, entre os instantes t0 e t2. 
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Considerando os sentidos horário e anti-horário indicados na 
figura, é correto afirmar que, devido ao movimento do ímã, a 
corrente elétrica induzida na espira circulará  
 
(A) no sentido anti-horário entre t0 e t1 e entre t1 e t2 .  
(B) no sentido horário entre t0 e t1 e entre t1 e t2 .  
(C) no sentido horário entre t0 e t1 e no anti-horário entre t1 e t2 . 
(D) no sentido anti-horário entre t0 e t1 e no horário entre t1 e t2 .  
(E) no sentido anti-horário entre t0 e t1 e não haverá corrente 
induzida entre t1 e t2 . 
 
10) Em uma atividade experimental, um estudante é desafiado a 

descobrir a resistência elétrica ôhmica do conteúdo de uma caixa 
que esconde componentes do circuito elétrico representado na 
figura. Além do conteúdo da caixa, o circuito é constituído por dois 
resistores ôhmicos, um gerador ideal, um amperímetro ideal e fios 
de resistência desprezível.  

 
O estudante observa que, quando o circuito está em 
funcionamento, o amperímetro indica 2 A. Considerando essas 
informações, a resistência equivalente dos resistores associados 
dentro da caixa é igual a  
 
(A) 25 Ω.       (B) 10 Ω.         (C) 5 Ω.       (D) 20 Ω.       (E) 30 Ω. 
 
 
Gabarito: 

1) c; 2) b; 3) d; 4) a; 5) a; 6) c; 7) e; 8) b; 9) a; 10) d.  
 

 
2º dia 

1) Um trator trafega em linha reta por uma superfície plana e 

horizontal com velocidade escalar constante. Seus pneus, cujas 
dimensões estão indicadas na figura, rolam sobre a superfície sem 
escorregar.  

 
Sabendo que os pneus dianteiros têm período de rotação igual a 
0,4 s, calcule, em hertz, a frequência de rotação:  
 
a) dos pneus dianteiros do trator.  
b) dos pneus traseiros do trator. 
 
2) Em um jogo de bocha, uma pessoa tem como objetivo atingir 

uma bola azul parada sobre o solo plano e horizontal. Para isso, 
ela arremessa obliquamente, a partir do solo, no ponto A, uma bola 
vermelha, de mesma massa que a azul, com velocidade inicial v0 = 
10 m/s, inclinada de um ângulo de 37º em relação à horizontal, tal 
que sen 37º = 0,6 e cos 37º = 0,8. Após tocar o solo no ponto B, a 
bola vermelha pula algumas vezes e, a partir do ponto C, 
desenvolve um movimento retilíneo, no sentido da bola azul.  
Imediatamente antes da colisão frontal entre as bolas, a bola 
vermelha tem velocidade igual a 3 m/s.  

 
Considerando g = 10 m/s2, a resistência do ar desprezível e 
sabendo que, imediatamente após a colisão, a bola azul sai do 
repouso com uma velocidade igual a 2 m/s, calcule:  
 
a) a velocidade escalar, em m/s, da bola vermelha imediatamente 
após a colisão com a bola azul. 
b) a maior altura 
 
3) Uma esfera de 0,4 kg parte do repouso no ponto A, desliza, sem 

rolar, sobre a superfície representada na figura e choca-se com a 
extremidade livre de uma mola ideal de constante elástica k = 100 
N/m, que tem sua outra extremidade presa ao ponto D. A esfera 
para instantaneamente no ponto C, com a mola comprimida de 
uma distância x.  
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Considerando sen 37º = 0,6, cos 37º = 0,8, g = 10 m/s2 e 
desprezando os atritos e a resistência do ar, calcule: 
 
a) o módulo da aceleração escalar da esfera, em m/s2, no trecho 
AB da pista.  
b) o valor de x, em metros. 
 
4) Um cilindro de mergulho tem capacidade de 12 L e contém ar 

comprimido a uma pressão de 200 atm à temperatura de 27 ºC. 
Acoplado à máscara da mergulhadora, há um regulador que reduz 
a pressão do ar a 3 atm, para que possa ser aspirado por ela 
embaixo d’água. Considere o ar dentro do cilindro como um gás 
ideal, que sua temperatura se mantenha constante e que R = 0,08 
atmL/molK.  

 
Considerando que em um mergulho o ar seja aspirado a uma 
vazão média de 5 L/min, calcule:  
 
a) o número de mols de ar existentes dentro do cilindro no início do 
mergulho.  
b) o tempo de duração, em minutos, do ar dentro do cilindro. 
Expresse os cálculos efetuados. 
 
5) O diamante tem índice de refração absoluto igual 2,5 para 

determinada frequência de luz incidente. Devido ao fenômeno da 
refração, raios de luz que entram no diamante paralelos entre si 
acabam saindo dele em direções diversas, causando o efeito de 
brilho. A lapidação, isto é, a forma como a pedra é cortada, com 
muitas faces em ângulos variados, ajuda a intensificar esse efeito. 
Mas, em um vidro comum, com índice de refração absoluto igual a 
1,5 para essa mesma frequência, não há lapidação que consiga 
reproduzir o brilho de um diamante. (www.seara.ufc.br. Adaptado.) 
A figura representa um raio de luz monocromática propagando-se 
no ar e, em seguida, no diamante.  

 
Considerando o índice de refração absoluto do ar igual a 1,0 e 
baseando-se nas informações fornecidas, calcule:  
 
a) a relação entre a velocidade de propagação da luz no diamante 
(vD) e no vidro comum (vV). 

b) o valor do ângulo α, em graus. 
 
6) A figura representa, de forma simplificada, um trecho de uma 

instalação elétrica residencial. Os aparelhos elétricos indicados 
estão ligados entre os fios fase 1, fase 2 ou neutro, cujos 
potenciais elétricos, constantes, estão indicados na figura. A 
legenda traz os valores nominais de tensão e potência 
correspondentes a cada aparelho.  

 
Considerando que esses aparelhos permaneçam ligados 
simultaneamente durante 30 minutos e que 1 kWh de energia 
elétrica custe, para o consumidor, R$ 0,50, calcule, nesse intervalo 
de tempo:  
 
a) a intensidade da corrente elétrica total necessária, em ampères, 
para alimentar os quatro aparelhos ligados conforme a figura.  
b) o valor a ser pago, em reais, pelo uso simultâneo dos quatro 
aparelhos. 
 
 
 
 
 

1º dia 
1) Uma bola de tênis, de massa 60 g, se chocou com uma parede 

vertical. O gráfico representa a força, em função do tempo, 
exercida pela parede sobre a bola, no qual FM é o valor médio da 
força no intervalo de tempo entre 0 s e 0,02 s.  
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Sabendo que a velocidade da bola, imediatamente antes da 
colisão, era perpendicular à superfície da parede com valor 20 m/s 
e que, após a colisão, continua perpendicular à parede, é correto 
afirmar que a velocidade da bola, em m/s, imediatamente após a 
colisão foi 
 
(A) 24.             (B) 20.            (C) 18.            (D) 38.             (E) 15. 
 
2) Atualmente, a Lua afasta-se da Terra a uma razão média 

aproximada de 4 cm/ano. Considerando as Leis de Kepler, é 
correto concluir que o período de 
 
(A) rotação da Lua não se altera.  
(B) rotação da Lua está diminuindo.  
(C) translação da Lua ao redor da Terra não se altera.  
(D) translação da Lua ao redor da Terra está aumentando.  
(E) translação da Lua ao redor da Terra está diminuindo. 
 
3) O conceito de energia é de fundamental importância na física do 

corpo humano. Todas as suas atividades, incluindo o pensamento, 
envolvem trocas de energia. Mesmo em repouso, o corpo humano 
continua gastando energia, com uma potência da ordem de 102 W, 
na manutenção do funcionamento de seus órgãos, tecidos e 
células. Cerca de 25% dessa energia é usada pelo esqueleto e 
pelo coração, 20% pelo cérebro, 10% pelos rins e 27% pelo fígado 
e pelo baço. (Emico Okuno et al. Física para ciências biológicas e 
biomédicas. Adaptado.) De acordo com os dados do texto, durante 
o repouso, a quantidade de energia, em joules, utilizada pelo 
cérebro em um período de 8,0 horas é, aproximadamente,  
 
(A) 5,76 x 105 .  
(B) 5,76 x 103 .  
(C) 2,88 x 106 .  
(D) 9,60 x 105 .  
(E) 2,88 x 104 . 
 
4) À temperatura de 20 ºC, uma arruela (disco metálico com um 

orifício central) tem raio externo R e raio interno r.  

 
Elevando-se igualmente a temperatura de todas as partes da 
arruela de um valor ∆θ, o raio externo dilata-se de um valor ∆R e o 
raio interno dilata-se de 
 
(A) (R – r) · ∆R  
(B) (R + r) · ∆R  
(C) (r/R) ∆R 
(D) ∆R  
(E) (R/r) ∆R 
 
5) A figura mostra um diapasão, instrumento metálico que, ao ser 

golpeado, emite ondas sonoras com frequência correspondente a 
determinada nota musical.  

 
Quando se aproxima um diapasão vibrando das cordas de um 
instrumento afinado, a corda correspondente à nota emitida pelo 
diapasão passa a vibrar com a mesma frequência. Esse fato é 
explicado pelo fenômeno de  
 
(A) ressonância.  
(B) difração.  
(C) interferência.  
(D) dispersão.  
(E) reverberação. 
 
6) A tabela mostra os índices de refração absolutos de diversos 

líquidos e tipos de vidro para a luz amarela do sódio.  

 
 
Considere que um raio de luz amarela propaga-se inicialmente em 
um dos líquidos indicados na tabela e passa a se propagar em um 
dos vidros também indicados na tabela.  

 
O maior ângulo de refração que o raio de luz forma com a normal 
ao penetrar no vidro, após nele incidir com um dado ângulo θ, tal 
que 0o < θ < 90º , ocorre quando os meios são  
 
(A) glicerina e vidro flint leve.  
(B) água e vidro crown.  
(C) água e vidro flint denso. 
(D) etanol e vidro flint médio.  
(E) benzeno e vidro crown. 
 
7) Lavar a louça, por 15 minutos, com a torneira meio aberta, 

consome 120 litros de água. Na situação descrita, o volume 
aproximado de água que flui pela torneira por unidade 
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de tempo, em unidades pertencentes ao Sistema Internacional de 
Unidades (SI), é  
 
(A) 8,00 x 10–3 m3 /s. 
(B) 1,33 x 10–2 m3 /min.  
(C) 8,00 x 10 cm3 /s.  
(D) 1,33 x 10–4 m3 /s.  
(E) 1,33 x 102 cm3 /min. 
 
8) Um candidato sai de sua residência para prestar vestibular 

pretendendo percorrer a distância total até o local da prova em 
uma hora, conduzindo seu automóvel com velocidade média de 60 
km/h. Após percorrer os primeiros 10 km do percurso em 10 
minutos, percebe que esqueceu o documento de identificação e 
retorna para apanhá-lo. Sua mãe o espera no portão com o 
documento. Desprezando-se o tempo para receber o documento e 
manobrar o carro, para que esse candidato consiga chegar ao local 
da prova no horário previsto anteriormente, ele deverá desenvolver 
no percurso de retorno à sua casa e ida até o local da prova uma 
velocidade média, em km/h, igual a  
 
(A) 78.            (B) 84.            (C) 90.            (D) 98.            (E) 72. 
 
9) A figura mostra esquematicamente um tubo de raios catódicos, 

no qual os elétrons são emitidos pelo cátodo e lançados no sentido 
da tela pelos eletrodos aceleradores.  

 
Suponha que um elétron, cuja massa e módulo da carga elétrica 
valem, respectivamente, 9,1 x 10–31 kg e 1,6 x 10–19 C, penetre 
entre os eletrodos aceleradores com velocidade desprezível e saia 
com velocidade de 4,0 x 107 m/s. Nessa situação, é correto afirmar 
que a diferença de potencial, em volts, entre os eletrodos 
aceleradores é, em valor absoluto, próxima de  
 
(A) 5,7 x 1012.  
(B) 6,4 x 108 .  
(C) 1,5 x 102 .  
(D) 1,8 x 1011.  
(E) 4,6 x 103 . 
 
10) A figura mostra um solenoide colocado sobre uma superfície 

horizontal, ligado a uma bateria, e visto de cima para baixo.  

 
O campo magnético gerado por esse solenoide será semelhante 
ao de um ímã em forma de barra, também sobre uma superfície 
horizontal e visto de cima para baixo, corretamente representado 
por 

 
 
 
Gabarito: 

1) c; 2) d; 3) a; 4) c; 5) a; 6) e; 7) d; 8) b; 9) e; 10) c.  
 
 

2º dia 
1) Uma esquiadora de massa 80 kg, incluindo todo o equipamento, 

desce com velocidade constante por uma rampa plana e inclinada 
que forma com a horizontal um ângulo θ, em um local em que a 
aceleração da gravidade vale 10 m/s2. Considere que existe 
resistência do ar, que o coeficiente de atrito dinâmico entre os 
esquis e a neve é igual a 0,10 e que sen θ = 0,6 e cos θ = 0,8.  
 
a) Na figura inserida no campo de Resolução e Resposta, 
represente as forças que atuam no conjunto esquiadora mais 
equipamento. 
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b) Calcule o valor da força de resistência do ar, em newtons, que 
age sobre o conjunto durante o movimento. 
 
2) Uma mola helicoidal de massa desprezível e comprimento 20 

cm é presa de modo que seu eixo longitudinal fique na direção 
vertical. Quando se prende na mola um objeto de massa 100 g, ela 
se deforma até que seu comprimento atinja 25 cm. 20 cm 25 cm 
100 g  

 
Considere a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2 .  
 
a) Calcule a constante elástica da mola, em N/m.  
b) Suponha que o objeto seja elevado até a altura em que o 
comprimento da mola volta a ser 20 cm e, em seguida, solto a 
partir do repouso. Determine a energia cinética do objeto, em 
joules, no instante em que passa pelo ponto em que o 
comprimento da mola é de 25 cm. Despreze qualquer perda de 
energia mecânica. 
 
3) Um bloco de parafina em forma de paralelepípedo, maciço e 

homogêneo, é colocado em um recipiente contendo 800 cm3 de 
água; ambos em equilíbrio térmico. Observa-se que o bloco flutua 
com 10% de seu volume acima da superfície da água.  
 
a) Determine a massa específica da parafina, em g/cm3, sabendo 
que a massa específica da água é 1,0 g/cm3 .  
b) Que volume de álcool, em cm3, deve ser misturado à água do 
recipiente para que o topo do bloco passe a coincidir com a 
superfície do líquido? A massa específica do álcool é 0,80 g/cm3. 
 
4) Um objeto luminoso é colocado a 60 cm de uma lente delgada 

convergente e observa-se uma imagem nítida desse objeto 
projetada em um anteparo distante 120 cm da lente, como mostra 
a figura 1.  

 
Em seguida, o objeto é deslocado 20 cm, aproximando-o da lente, 
e a imagem no anteparo deixa de ser nítida. Para que se retome a 

nitidez da imagem, é necessário afastar a lente do objeto, como 
mostra a figura 2.  

 
 
a) Calcule a distância focal da lente, em cm.  
b) Calcule a distância, em cm, que se deve deslocar a lente de sua 
posição inicial para que a imagem do objeto projetada no anteparo 
volte a ser nítida. 
 
5) Em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, 

contendo 500 g de água a 80 ºC, coloca-se um bloco de concreto 
de 500 g, a 20 ºC. Considere o calor específico da água igual a 1,0 
cal/(g ºC), o do concreto igual a 0,20 cal/(g ºC) e despreze perdas 
de calor para o ambiente. 
 
a) Calcule a temperatura de equilíbrio térmico, em oC.  
b) Que quantidade de água, a 95 ºC, deve ser colocada no 
calorímetro para que a temperatura final volte a ser de 80 ºC? 
 
6) Um eletricista recebeu a incumbência de decorar uma residência 

para as comemorações de final de ano, utilizando 200 pequenas 
lâmpadas idênticas de potência nominal (3 W – 12 V) cada uma e 
ligadas a uma rede elétrica de 120 V. As lâmpadas devem ser 
associadas em grupos iguais para que funcionem de acordo com  
suas especificações.  
 
a) Esquematize o circuito elétrico que deve ser montado pelo 
eletricista (não é necessário desenhar todas as lâmpadas). Indique 
quantas lâmpadas há em cada grupo e como são associadas. 
Indique também como os grupos são associados para serem 
ligados à rede elétrica.  
b) Calcule a intensidade da corrente elétrica total no circuito, em 
ampères, considerando desprezíveis as perdas de energia elétrica 
nos fios condutores e ligações elétricas do circuito. 
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