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01. O gráfico de velocidade (v) contra tempo (t), mostrado 
abaixo, representa, em unidades arbitrárias, o movimento 
retilíneo de uma partícula. 

 
O quociente d1/d2 entre a distância d1, percorrida pela par-
tícula no intervalo de tempo Δt1, e a distância d2, percor-
rida pela partícula no intervalo de tempo Δt2, é 
 
(A) 3        (B) 2        (C) 1         (D) 1/2         (E) 1/3 
02. Um automóvel, A, faz o percurso de ida e de volta so-
bre o mesmo trecho, de 20 km, de uma rodovia. Na ida 
sua velocidade média é de 60 km/h e na volta sua veloci-
dade média é de 40 km/h, sendo tA o intervalo de tempo 
para completar a viagem. Outro automóvel, B, faz o mes-
mo percurso, mas vai e volta com a mesma velocidade 
média, de 50 km/h, completando a viagem em um interva-
lo de tempo tB. Qual é a razão tA/tB entre os citados in-
tervalos de tempo? 
 
(A) 5/4       (B) 25/24       (C) 1       (D) 25/28         (E) 5/6 
03. Selecione a alternativa que, do ponto de vista de um 
observador inercial, preenche corretamente as lacunas 
nas afirmações abaixo, na ordem em que elas aparecem. 
- Um núcleo de um gás monoatômico radioativo ................ 
aceleração ao emitir uma partícula. 
- A velocidade de uma partícula só se modifica se a soma 
de todas as forças exercidas sobre ela é .................... 
- Na ausência de força resultante, o movimento retilíneo 
uniforme de uma partícula .................. indefinidamente. 
 
(A) sofre — nula — não persiste 
(B) não sofre — não-nula — não persiste 
(C) não sofre — nula — persiste 
(D) não sofre — nula — não persiste 
(E)  sofre — não-nula — persiste 
04. Um livro encontra-se deitado sobre uma folha de pa-
pel, ambos em repouso sobre uma mesa horizontal. Para 
aproximá-lo de si, um estudante puxa a folha em sua dire-
ção, sem tocar no livro. O livro acompanha o movimento 
da folha e não desliza sobre ela. Qual é a alternativa que 
melhor descreve a força que, ao ser exercida sobre o livro, 
o colocou em movimento? 
 
(A) É uma força de atrito cinético de sentido contrário ao 
do movimento do livro. 
(B) É uma força de atrito cinético de sentido igual ao do 
movimento do livro. 
(C) É uma força de atrito estático de sentido contrário ao 
do movimento do livro. 
(D) É uma força de atrito estático de sentido igual ao do 
movimento do livro. 
(E) É uma força que não pode ser caracterizada como 
força de atrito. 

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 1. 
Nesta questão tu tem que lembrar das propriedades dos 
gráficos e nesta questão como o gráfico é da vxt, basta 
calcular a área em cada intervalo mencionado e dividir 
uma pela outra. 
No primeiro intervalo temos um quadrado de base igual a 
1 e altura 1. Daí sua área é igual a 1 = d1. 
No segundo intervalo temos um triângulo de base igual a 2 
e altura 1, portanto sua área também é 1 = d2. 
Daí: 

 1
1
1

d
d

2

1 ==  Então ficamos com a letra “C” ! 

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 2. 
A questão de número 2 é um pouco trabalhosa, mas não 
difícil, precisamos calcular os tempos tA e tB. 
tA → é o tempo de ida mais o tempo de volta do automó-
vel A. 
tB → é o tempo de ida mais o tempo de volta do automó-
vel B. 
E por que calcular esses tempos? Bem, como sabemos a 
velocidade média é calculada pela fórmula: vm = Δd/Δt 
Sendo que o intervalo de tempo na fórmula é o tempo 
gasto em todo percurso. 
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A ===  Portanto, resposta letra “B” ! 

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 3. 
A primeira afirmação é preenchida corretamente com a pa-
lavra SOFRE. Sempre que um núcleo emitir um partícula 
ele sofre um recuo, portanto sai de sua condição de re-
pouso variando sua velocidade, daí se a velocidade varia 
ele sofre uma aceleração. 
A segunda afirmação é preenchida corretamente com a 
palavra NÃO-LULA. Isto porque pela segunda lei de New-
ton “FR = m.a”, sempre que a resultante das forças for dife-
rente de zero a partícula terá uma aceleração e conse-
qüentemente sua velocidade sofrerá variação. 
A terceira afirmação é preenchida corretamente com a pa-
lavra PERSISTE. De acordo com a primeira lei de New-
ton, uma partícula mantém-se em movimento ou repouso 
desde que a resultante das forças seja nula. 
Daí ficamos com a letra “E” ! 
RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 4. 
O livro em relação a folha que está sendo puxada, não se 
move, portanto caracterizando uma força de atrito estático. 
Esta primeira analise já elimina as letras A e B, note que 
só temos que observar o sentido da força de atrito estáti-
co. 
Como o livro se move junto com a folha, o sentido da força 
que o mantém em repouso sobre a folha deve ter o mes-
mo da força aplicada na folha. 
Reposta letra “D” ! 
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Instrução: O enunciado e a tabela abaixo referem-se às 
questões de números 05 e 06. 
 
Foi determinado o período de cinco diferentes movimentos 
circulares uniformes, todos referentes a partículas de mes-
ma massa percorrendo a mesma trajetória. A tabela apre-
senta uma coluna com os valores do período desses movi-
mentos e uma coluna (incompleta) com os corresponden-
tes valores da freqüência. 
 

Movimento Período (s) Frequência (Hz) 
I 1/4  
II 1/2  
III 1  
IV 2  
V 4  

 
05. Qual das alternativas apresenta os valores da freqüên-
cia correspondentes, respectivamente, aos movimentos I, 
II, IV e V? 
 
(A) 1/2, 21 , 2  e 2  (B) 4,  2, 1/2 e 1/4 
(C) 1/4, 1/2, 2 e 4  (D) 16, 4, 1/4 e 1/16 
(E) 1/16, 1/4, 4 e 16 
 
06. Em qual dos movimentos o módulo da força centrípeta 
é maior? 
 
(A) I      (B) II (C) III        (D) IV (E) V 
07. Um jipe choca-se frontalmente com um automóvel es-
tacionado. A massa do jipe é aproximadamente o dobro da 
massa do automóvel. Considerando que durante o tempo 
de colisão atuam apenas as forças que os dois veículos se 
exercem mutuamente, pode-se afirmar que, nesse mesmo 
intervalo de tempo, 
 
(A) a força média que o automóvel exerce sobre o jipe é 
maior em módulo do que a força média que o jipe exerce 
sobre o automóvel. 
(B) a força média que o jipe exerce sobre o automóvel é 
maior em módulo do que a força média que o automóvel 
exerce sobre o jipe. 
(C) a aceleração média que o automóvel sofre é maior em 
módulo do que a aceleração média que o jipe sofre. 
(D) a aceleração média que o jipe sofre é maior em módu-
lo do que a aceleração média que o automóvel sofre. 
(E) a variação de velocidade que o jipe experimenta é 
maior em módulo do que a variação de velocidade que o 
automóvel experimenta. 
08. Num sistema de referência inercial, é exercida uma 
força resultante sobre um corpo de massa igual a 0,2kg, 
que se encontra inicialmente em repouso. Essa força re-
sultante realiza sobre o corpo um trabalho de 1J, produzin-
do nele apenas movimento de translação. No mesmo sis-
tema de referência, qual é o módulo da velocidade adquiri-
da pelo corpo em conseqüência do trabalho realizado so-
bre ele? 
 
(A) 5m/s                    (B) 10m/s                    (C) 5 m/s 
(D) 10 m/s                     (E) 20 m/s 
 

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 5. 
Olha o presente que eles te deram. Nesta questão tu só 
precisa lembrar de uma relação bem simples. 

T
1f =  

Basta aplicar o valor do período fornecido pela tabela na 
fórmula e achar a frequência. 
Movimentos: 

I - Hz 41f
4
1
==   II - Hz 21f

2
1
==  

IV - Hz 
2
1f =   V - Hz 

4
1f =  

Portanto ficamos com a alternativa “B” ! 
RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 6. 
Primeiro detalhe que devemos observar é que a massa 
das partículas são iguais. Lembrando a expressão para a 

força centrípeta:               
r
v.mF
2

C =  

Como a força centrípeta depende da massa, podemos 
descartar ela, pois a massa para todos é a mesma. Tam-
bém foi dito no enunciado que a trajetória das partículas é 
a mesma, portanto o raio também é o mesmo então não 
haverá alteração na força devido ao raio. 
Agora analisando a velocidade linear que aparece na ex-
pressão: 
Sabemos que a velocidade linear é dada pela fórmula: 

T
r..2v π=  

Olhando para esta expressão vemos que a velocidade 
depende inversamente proporcional ao período, isto é, 
quanto maior o período menor a velocidade. Daí chega-
mos a um raciocínio de que quanto maior a velocidade 
maior a força, mas para a velocidade ser a maior a par-
tícula deve ter o menor período. A partícula que possui o 
menor período (consultando a tabela ) é a I. 
Portanto ficamos com a letra “A”  ! 
RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 7. 
Depois de lermos a questão inteira podemos descartar as 
duas primeiras alternativas lembrando apenas da terceira 
lei de Newton, que diz que a força feita por um corpo so-
bre outro corpo deve ser a mesma (ação e reação). 
Como a força que o jipe faz no automóvel F1 é a mesma 
em módulo que a força que o automóvel faz no jipe F2. 

F1 = F2 → Como a força é dada por FR = m.a 

aJ.mJ = aA.mA → aA = 
A

JJ

m
a.m  

Como a massa do jipe é o dobro da massa do automóvel: 

J
A

JA
A a.2

m
a.m.2a ==   → Daí concluímos que a aceleração 

do automóvel no mesmo intervalo de tempo é maior que a 
do jipe. Resposta letra “C” ! 
RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 8. 
Olha que barbada essa questão! Basta lembrar do teore-
ma trabalho-energia. 

ΔEC = W → W
2
v.m

2
v.m 2

i
2
F =− → vF = 

m
W.2 = s/m10  

Lembre que a velocidade inicial é zero. 
Portanto ficamos com a letra “B” ! 
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09. Quando uma pedra de 200 g, que se acha suspensa 
em um dinamômetro, é mergulhada inteiramente na água, 
a leitura do dinamômetro sofre um decréscimo de 30%. 
Qual é, aproximadamente, a massa específica da pedra, 
em g/cm3? (Considere a massa específica da água igual a 
1 g/cm3.)  
 
(A) 1,33       (B) 2,33       (C) 3,33       (D) 4,33       (E) 5,33 
10. A figura abaixo representa um bloco que, deslizando 
sem atrito sobre uma superfície horizontal, se choca fron-
talmente contra a extremidade de uma mola ideal, cuja ex-
tremidade oposta está presa a uma parede vertical rígida. 
Selecione a alternativa que preenche corretamente as la-
cunas no parágrafo abaixo, na ordem em que elas apa-
recem. 
 

 
 

Durante a etapa de compressão da mola, a energia cineti-
ca do bloco .......................... e a energia potencial elástica 
armazenada no sistema massa-mola ....................... 
No ponto de inversão do movimento, a velocidade do blo-
co é zero e sua aceleração é .......................... 
 
(A) aumenta — diminui — zero 
(B) diminui — aumenta — máxima 
(C) aumenta — diminui — máxima 
(D) diminui — aumenta — zero 
(E) diminui — diminui — zero 
11. Uma mistura de gelo e água em estado líquido, com 
massa total de 100 g, encontra-se à temperatura de 0oC. 
Um certo tempo após receber 16.000 J de calor, a mistura 
acha-se completamente transformada em água líquida a 
20oC. Qual era, aproximadamente, a massa de gelo conti-
da na mistura inicial? [Dados: Calor de fusão do gelo = 
334,4 J/g; calor específico da água = 4.18 J/(g.oC)]. 
 
(A) 22,8 g 
(B) 38,3 g   
(C) 47,8 g 
(D) 72,8 g   
(E) 77,2g 
12. Um recipiente hermeticamente fechado, de paredes 
rígidas e permeáveis à passagem de calor, contém uma 
certa quantidade de gás à temperatura absoluta T. 
Selecione a alternativa que preenche corretamente as la-
cunas no parágrafo abaixo, na ordem em que elas apare-
cem. 
 
Se o recipiente for mergulhado em um tanque contendo 
um líquido à temperatura absoluta 2T, a temperatura do 
gás ...................... e sua energia interna .................... 
 
(A) diminuirá — diminuirá 
(B) diminuirá — permanecerá constante 
(C) permanecerá constante — aumentará 
(D) aumentará — aumentará 
(E) aumentará — permanecerá constante 

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 9. 
Essa questão pode até assustar, mas calma que a gente 
resolve! Vamos começar pelo que está sendo pedido. 
Para calcular a massa específica lembramos da expres-
são: 

V
m=ρ → como a m = 200g, falta apenas o volume dela. 

Agora para calcular o volume vamos ter que fazer uma 
analise mais profunda. 
Primeiramente temos que analisar as forças que atuam na 
pedra quando ela é mergulhada na água. Nesta situação 
aparecem três forças atuando sobre a pedra: A força peso 
P (direcionada para baixo), a força do dinamômetro FD 
(direcionada para cima  e por último a força de empuxo E 
(direcionada para cima).  
Como a pedra esta mergulhada e em repouso a resultante 
das foças fica: 

FR = 0 → P – FD – E = 0 
Como P = m.g → FD = 0,7P (70% do peso) → E = ρ.V.g 
m.g – 0,7.m.g – ρ.V.g = 0 → podemos simplificar “g”. 
m – 0,7.m – ρ.V = 0 → 200 – 0,7.200 – 1.V = 0 
200 – 140 = V = 60 cm3 

3cm/g33,3
60
200

V
m ===ρ  Ufa!!  

Bem a resposta é a da letra “C” ! 
RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 10. 
Nessa questão com teus conhecimentos diários tu mata 
ela. Na primeira lacuna fica fácil de imaginar o que aconte-
ce com a energia cinética, pois ela depende da velocida-
de, portanto no momento em que o bloco atinge a mola a 
sua velocidade diminui e consequentemente sua energia 
cinética. Lembrando do Princípio da conservação de ener-
gia, se a energia cinética diminui a potencial deve estar 
aumentando. No ponto de inversão, já diz a própria pala-
vra, para mudar de sentido o bloco deve parar, portanto 
sua velocidade vale zero. 
Então ficamos com a letra “D” ! 
RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 11. 
Olha que barbada esse problema! Tu só deve lembrar das 
expressões para o calor latente e sensível. Bem vamos lá. 
Q1 = mg.L → quantidade de calor para derreter o gelo. 
Q2 = ma.c.ΔT → quantidade de calor para aquecer a água. 
Lembre de que as duas quantidades de calor juntas 
equivalem a 16000C 

Q1 + Q2 = 16000 → mg.L + ma.c. ΔT 
mg.334,4 + 100.4,18.(20-0) = 16000 

mg.334,4 + 8360 = 16000 → mg.334,4 = 16000 - 8360 
mg.334,4 = 7640 → mg = 22,8g 

Então tá na mão!! Resposta letra “A” ! 
RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 12. 
Essa é rapidinha!! Vamos lá!! 
Observe que as paredes do recipiente são permeáveis à 
passagem do calor, isso quer dizer que elas permitem a 
troca de calor da substancia com o meio externo. Portanto 
quando colocamos o recipiente num tanque com tempera-
tura mais alta, a substancia receberá calor aumentando 
sua temperatura e consequentemente sua energia interna. 
Note que como não ocorre mudança de estado as duas 
grandezas variam se a substancia receber calor ou perder 
calor. 
Ficamos com a letra “D” ! 
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13. Calor é absorvido por uma amostra de certa substân-
cia, em condições nas quais sua massa é mantida cons-
tante e é nulo o trabalho realizado pela amostra. O gráfico 
abaixo representa, em unidades arbitrárias, o calor (Q) ab-
sorvido pela amostra, como função da variação de tempe-
ratura (ΔT) que este calor provoca na mesma. 

 

 
 
Analise as seguintes afirmações, referentes a esse gráfico. 
 
I - O calor específico da substância tem um valor constan-
te na etapa entre A e B e outro valor constante na etapa 
entre C e D, sendo menor na etapa entre A e B. 
II - O calor específico da substância tem valor crescente 
tanto na etapa entre A e B como na etapa entre C e D. 
III - A linha vertical que aparece no gráfico entre os pontos 
B e C indica que nessa etapa a amostra sofre uma mudan-
ça de estado. 
 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I.    
(B) Apenas II.         
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III.  
(E) Apenas II e III. 
14. Selecione a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas no parágrafo abaixo, na ordem em que elas apa-
recem. 
 
A entropia de um sistema termodinâmico isolado nunca 
...............: se o sistema sofre uma transformação reversí-
vel, sua entropia .................; se o sistema sofre uma trans-
formação irreversível, sua entropia .................. 
 
(A) aumenta — permanece constante — diminui 
(B) aumenta — diminui — permanece constante 
(C) diminui — aumenta — aumenta 
(D) diminui — permanece constante — aumenta 
(E) diminui — permanece constante — permanece cons-
tante 
 
 
 
 
 

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 13. 
Bem essa questão vamos lembrar de alguns conceitos im-
portantes. 
Primeiro nas duas etapas AB e CD temos duas retas, ou 
seja o coeficiente angular delas se mantém constante, 
mas você talvez esteja se perguntando: “e ai?”. 
Lembra da expressão do calor sensível? 

Q = m.c.ΔT 
Observe que o gráfico é do calor em função da temperatu-
ra, portanto o produto “m.c” é o coeficiente angular. Daí 
concluímos que se a massa é a mesma o calor específico 
também não está sofrendo alteração em cada etapa. Esse 
raciocínio responde apenas metade da afirmação I. 
Para sabermos em qual das etapas é maior o calor espe-
cífico, basta observarmos a inclinação da reta em cada 
etapa. Se a reta está mais próxima do eixo do calor “Q” 
maior o coeficiente angular da reta. Como já havíamos 
comentado mais acima que a massa se mantém constan-
te, então ficamos apenas na dependência do calor especí-
fico.  
Na etapa AB a reta está mais inclinada para o eixo do ca-
lor, concluímos que nesta etapa o calor específico é maior 
que na etapa CD. Com isso eliminamos a afirmativa I e II, 
pois na II ele diz que o calor específico é crescente e ele é 
constante. 
Na etapa BC, vemos que a medida que a substância 
recebe calor a sua temperatura se mantém sempre no 
mesmo valor (1), com isso podemos lembrar que se uma 
substância recebe ou perde calor e sua temperatura se 
mantém constante, trata-se de uma mudança de estado. 
Portanto a afirmativa III está correta, letra “C” ! 
RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 14. 
Agora para compreender essa questão temos que lembrar 
de um conceito importante na física que é a Entropia. 
A entropia refere-se a bagunça ou desordem de um siste-
ma.  
Pense neste exemplo: 
Imagine um copo com água e neste copo você pinga uma 
gota de um corante. Após alguns instantes você já deve 
imaginar que a água não deve estar mais transparente de-
vido a presença do corante que se espalha rapidamente. 
Bem será que depois de muito tempo a água voltaria a fi-
car transparente e a gota de corante voltaria a se agrupar 
sozinha novamente? 
É obvio que você responderia que isso nunca iria aconte-
cer. E isto não acontece porque a entropia nunca  diminui 
em um sistema isolado. 
Nos processos onde um sistema sofre uma transformação 
reversível a entropia permanece constante. Já nos pro-
cessos irreversíveis a entropia aumenta.  
Portanto ficamos com a letra “D” ! 
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15. O diagrama abaixo representa, em unidades arbitra-
rias, a pressão (p) em um recipiente contendo um gás 
ideal, como função do volume (V) do gás, durante um pro-
cesso de expansão. 

 
Selecione a alternativa que preenche corretamente as la-
cunas no parágrafo abaixo, na ordem em que elas apa-
recem. 
Na etapa em que o volume aumenta de 1 para 2, a ener-
gia interna do gás .................; na etapa em que o volume 
aumenta de 2 para 3, a energia interna do gás .............: na 
etapa em que o volume aumenta de 3 para 4, a energia 
interna do gás ................... 
 
(A) diminui — permanece constante — diminui 
(B) diminui — permanece constante — aumenta 
(C) aumenta — permanece constante — diminui 
(D) aumenta — aumenta — aumenta 
(E) aumenta — aumenta — diminui 
16. A figura (1) representa, em corte, uma esfera maciça 
de raio R, contendo carga elétrica Q, uniformemente dis-
tribuída em todo o seu volume. Essa distribuição de carga 
produz no ponto P1, a uma distância d do centro da esfera 
maciça, um campo elétrico de intensidade E1. A figura (lI) 
representa, em corte, uma casca esférica de raio 2R, con-
tendo a mesma carga elétrica Q, porém uniformemente 
distribuída sobre sua superfície. Essa distribuição de carga 
produz no ponto P2, à mesma distância d do centro da 
casca esférica, um campo elétrico de intensidade E2. 

 
Selecione a alternativa que expressa corretamente a rela-
ção entre as intensidades de campo elétrico E1 e E2. 
 
(A) E2 = 4E1  (B) E2 = 2E1           (C) E2 = E1 
(D) E2 = E1/2  (E) E2 = E1/4 
17. Uma lâmpada de lanterna, que traz as especificações 
0,9 W e 6 V, tem seu filamento projetado para operar a al-
ta temperatura. Medindo a resistência elétrica do filamento 
à temperatura ambiente (isto é: estando a lâmpada desli-
gada), encontramos o valor Ro = 4Ω. Sendo R o valor da 
resistência do filamento à temperatura de operação, qual 
é, aproximadamente, a razão R/Ro? 
(A) 0,10 (B) 0,60 (C) 1,00  
(D) 1,66 (E) 10,00 

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 15. 
Para resolver essa questão vamos recordar da Lei dos 
Gases: 

P.V = n.R.T 
Note que: P→ pressão; V→ volume; n → número de mols; 
R→ constante universal dos gases; T→temperatura. 
Observe que “n” e “R” são constantes.  
O produto P.V resulta na alteração da temperatura do gás. 
Lembre-se também que se a temperatura variar a energia 
interna do gás varia também. 
Vamos agora responder as lacunas da questão. 
Na etapa em que o volume passa de 1 para 2, observe 
que o produto P.V em 1 vale 1 e no ponto onde o volume 
vale 2 o produto P.V vale 6, ou seja, à um aumento na 
temperatura e consequentemente na energia interna do 
gás. 
Novamente na etapa em que o volume passa de 2 para 3 
ocorre o mesmo, o produto P.V passa de 6 para 9, isto é, 
mais uma vez ocorre um aumento na temperatura e na 
energia interna. 
E para a etapa em que o volume passa de 3 para 4, ve-
mos que o produto P.V passa de 9 para 4, resumindo, a 
temperatura diminui juntamente com a energia interna. 
Ficamos então com a letra “E” ! 
RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 16. 
Olha só! Essa questão tem apenas o enunciado grande, 
porque para resolve-la não teremos muito trabalho. 
Vamos lá então! 
Tem informações importantes dada no enunciado que de-
vemos observar. Primeiramente, a quantidade de carga 
nos dois objetos é a mesma, a carga está distribuída uni-
formemente nos dois corpos. Embora uma delas ter o raio 
maior do que a outra isso não irá influenciar neste proble-
ma. 
Para calcular o campo elétrico no ponto P1, temos que 
lembrar da expressão para o campo elétrico gerado por 
um corpo carregado: 

2d

Q
.KE =  

Agora vamos ver como fica o campo elétrico no ponto P1 e 
P2. Em P1 temos: 

21 d

Q
.KE =   e em P2  22 d

Q
.KE =  

observe que a distância “d” é a mesma, a carga “Q” é igual 
em ambos os corpos e o “K” é uma constante que depen-
de do meio que é o mesmo para as duas. Portanto o cam-
po elétrico em P1 e P2 deve ser o mesmo, ou seja, E1 = E2. 
Então ficamos com a letra “C” ! 
RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 17. 
Essa questão parece complicadinha, mas de novo vere-
mos que é simples. 
Observe as informações da lâmpada em operação: 
Potência→P = 0,9W; Tensão→U = 6V; Resistência→Ro = 
4Ω. 
Para calcular a resistência da lâmpada em operação usa-
mos a expressão: 

R
UP
2

=  calculando: Ω=→=→= 40R
9,0
36R

R
69,0
2

 

Fazendo R/Ro temos: 40/4 = 10 
Então ficamos com a letra “E” ! 
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18. Nos circuitos representados na figura abaixo, as lâm-
padas 1, 2, 3, 4 e 5 são idênticas. As fontes que alimen-
tam os circuitos são idênticas e ideais. 

 

 
 

 
Considere as seguintes afirmações sobre o brilho das lâm-
padas. 
 
I - As lâmpadas 1, 4 e 5 brilham com mesma intensidade. 
II - As lâmpadas 2 e 3 brilham com mesma intensidade. 
III - O brilho da lâmpada 4 é maior do que o da lâmpada 2. 
 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I.  (B) Apenas II.        (C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. (E) I, II e III. 
19. No circuito representado na figura abaixo, a intensida-
de da corrente elétrica através do resistor de 2Ω é de 2A. 
O circuito é alimentado por uma fonte de tensão ideal ε. 

 

 
 

Qual o valor da diferença de potencial entre os terminais 
da fonte? 
 
(A) 4 V    (B) 14/3 V    (C) 16/3 V    (D) 6 V    (E) 40/3 V 
20. Selecione a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas no texto abaixo. 
Materiais com propriedades magnéticas especiais têm pa- 
pel muito importante na tecnologia moderna. Entre inúme-
ras aplicações, podemos mencionar a gravação e a leitura 
magnéticas, usadas em fitas magnéticas e discos de com-
putadores. A idéia básica na qual se fundamenta a leitura 
magnética é a seguinte: variações nas intensidades de 
campos ..................., produzidos pela fita ou pelo disco em 
movimento, induzem ............... em uma bobina existente 
no cabeçote de leitura, dando origem a sinais que são de-
pois amplificados. 
 
(A) magnéticos — magnetização 
(B) magnéticos — correntes elétricas 
(C) elétricos — correntes elétricas 
(D) elétricos — magnetização 
(E) elétricos — cargas elétricas 
 

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 18. 
Essa questão não é difícil, só temos que lembrar dos cir-
cuitos. As lâmpadas funcionam como resistores que pos-
suem o mesmo valor e as fontes são ideais, isto quer dizer 
que não possuem resistência interna. 
Para analisar o brilho da lâmpada, você tem que lembrar 
que o brilho da lâmpada está associado à corrente elétri-
ca. Quanto maior a corrente maior o brilho e quanto menor 
a corrente menor o brilho. Vamos analisar as afirmações: 
Na afirmativa I o brilho das 3 lâmpadas citadas é o mes-
mo, porque as três lâmpadas estão ligadas em paralelo 
com a fonte, ficando sujeita à mesma tensão. Lembrando 
da lei de Ohm: 

R
Ui = → Se o “U” é o mesmo para as três e a resistência 

das lâmpadas são idênticas, a corrente será a mesma e o 
brilho também. 
Na afirmativa II, vemos que as duas lâmpadas estão liga-
das em série. Lembre de que em um circuito série a cor-
rente é a mesma para todas as lâmpadas e consequente-
mente o brilho também. 
Na afirmativa III, vemos que a lâmpada 2 vai brilhar menos 
que a lâmpada 4, isto se deve porque a resistência do cir-
cuito série é maior do que em um circuito em paralelo, por-
tanto passará uma corrente menor na lâmpada 2 do que 
na lâmpada 4. Ficamos então com a  alternativa “E” ! 
RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 19. 
A questão necessita conhecimentos de associação de cir-
cuitos. O circuito é do tipo misto e o ideal é torná-lo de um 
tipo apenas (série ou paralelo). No caso desta questão, foi 
dada a corrente sobre o resistor de 2Ω, que vale 2A Com 
isso podemos calcular pela Lei de Ohm a diferença de po-
tencial sobre esse resistor de 2Ω.   U = R.i → U = 2.2 = 4V 
Como o resistor de 2Ω está em paralelo com o de 4Ω a 
diferença de potencial sobre os dois é a mesma. 
Note que se calcularmos a resistência em paralelo de 2Ω 
e 4Ω temos um novo circuito cuja nova resistência é: 

Ω==
+

=
3
4

6
8

24
2.4R  

O circuito ao lado passa a 
ser um circuito série, e se 
recordarmos o circuito sé-
rie sabemos que a corren-
te em cada resistor é a 
mesma e a soma das di-
ferenças de potencial em 
cada resistor é igual ao 
valor da fonte. Bem va-
mos lá! Lembre de que havíamos calculado a diferença de 
potencial sobre os terminais do resistor de 4/3Ω que vale 
4V, daí podemos calcular a corrente sobre ele. 

A34
R
Ui

3
4 ==−  → Agora basta calcular as tensões e so-

malas. ε = V64113.
3
43.

3
13.

3
1 =++=++ → Letra “D” ! 

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 20. 
Em fitas ou discos de computadores a leitura é feita pela 
variação do campo magnético, induzindo em uma bobina 
uma corrente elétrica. Indução eletromagnética. Letra “B” 
!. 
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21. A figura abaixo representa as espiras I e II, ambas com 
a mesma resistência elétrica, movendo-se no plano da pá-
gina com velocidades de mesmo módulo, em sentidos 
opostos. Na mesma região, existe um campo magnético 
uniforme que aponta perpendicularmente para dentro da 
página, cuja intensidade está aumentando à medida que o 
tempo decorre. 

 
Selecione a alternativa que preenche corretamente as la-
cunas no parágrafo abaixo. 
A intensidade da corrente induzida na espira I é .......... que 
a intensidade da corrente induzida na espira II, e as duas 
correntes têm ............. 
 
(A) a mesma — sentidos opostos 
(B) a mesma — o mesmo sentido 
(C) menor — sentidos opostos 
(D) maior — sentidos opostos 
(E) maior — o mesmo sentido 
22. Entre os gráficos apresentados abaixo, em escalas li-
neares e unidades arbitrárias, assinale aquele que, pela 
sua forma, melhor representa a relação entre período (T) e 
comprimento de onda (λ) da luz ao propagar-se no vácuo. 

 
RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 21. 
Lembrando novamente da indução eletromagnética, temos 
que saber que a corrente induzida na espira depende do 
fluxo através da espira. Porém o fluxo também depende 
da área da espira, isso quer dizer quanto maior a área da 

espira maior o fluxo e consequentemente a sua corrente 
induzida. No caso da questão a espira maior terá uma cor-
rente induzida maior. 
Agora com relação ao movimento das espiras, a corrente 
independe se o movimento é para a direita, ou seja, a cor-
rente neste caso terá o mesmo sentido nas duas. 
Isto não altera o sentido da corrente porque o fluxo não é 
alterado quando as espiras são deslocadas em sentidos 
opostos. 
Resposta letra “E” !. 
RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 22. 
Essa questão é fácil! Você só precisa lembrar da expres-
são da velocidade das ondas. 

v = λ.f 
Lembre-se de que uma onda que se propaga em um mes-
mo meio tem sempre a mesma velocidade. Portanto a ve-
locidade passa a ser uma constante na expressão acima. 
Mas estamos procurando uma expressão do período (T) 
em função do comprimento de onda (λ). 
Como sabemos que: 

T
1f = → podemos substituir “f” na expressão. 

λ=→λ= T.v
T
1.v  

Esta última expressão vemos que se trata de uma função 
do período (T) em relação ao comprimento de onda(λ), e 
também  
 
É do primeiro grau, ou seja, funções do primeiro grau ge-
ram gráficos de retas, daí eliminamos a letra “A” e a “E”. 
Na expressão observada acima a medida que o compri-
mento de onda aumenta o período da onda também au-
menta na mesma proporção, isto elimina a letra “C” e a le-
tra “D”, sobrando a letra “B” ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Considere as seguintes afirmações a respeito de on-
das transversais e longitudinais. 
 
I - Ondas transversais podem ser polarizadas e ondas lon-
gitudinais não. 
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II - Ondas transversais podem sofrer interferência e ondas 
longitudinais não. 
III - Ondas transversais podem apresentar efeito Doppler e 
ondas longitudinais não. 
 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I.  (B) Apenas II.        (C) Apenas lII. 
(D) Apenas I e II. (E) Apenas I e III. 
24. Percute-se a extremidade de um trilho retilíneo de 102 
m de comprimento. Na extremidade oposta do trilho, uma 
pessoa escuta dois sons: um deles produzido pela onda 
que se propagou no trilho e o outro produzido pela onda 
que se propagou pelo ar. O intervalo de tempo que separa 
a chegada dos dois sons é de 0,28 s. Considerando a ve-
locidade do som no ar igual a 340 m/s, qual é o valor apro-
ximado da velocidade com que o som se propaga no tri-
lho? 
 
(A) 5100 m/s  (B) 1760 m/s           (C) 364 m/s 
(D) 176 m/s  (E) 51 m/s 
25. A figura abaixo representa um raio luminoso R incidin-
do obliquamente sobre um espelho plano que se encontra 
na posição horizontal E. No ponto de incidência O, foi tra-
çada a vertical V. Gira-se, então, o espelho de um ângulo 
α  (em torno de um eixo que passa pelo ponto O) para a 
posição E’, conforme indica a figura. 

 

 
 

Não sendo alterada a direção do raio luminoso incidente R 
com respeito à vertical V, pode-se afirmar que a direção 
do raio refletido 
 
(A) também não será alterada, com respeito à vertical V. 
(B) será girada de um ângulo α, aproximando-se da verti-
cal V. 
(C) será girada de um ângulo 2α, aproximando-se da verti-
cal V. 
(D) será girada de um ângulo 2α, afastando-se da vertical 
V. 
(E) será girada de um ângulo α., afastando-se da vertical 
V. 
 
 
 
RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 23. 
Uma questão sobre ondas temos que lembrar a parte 
teórica. 

Na afirmação I, lembrando do fenômeno da polarização, 
ele só ocorre para ondas transversais. Portanto esta afir-
mativa está correta. 
Na afirmativa II, podemos lembrar que o fenômeno da in- 
terferência pode ocorrer tanto para ondas transversais ( 
por exemplo, a luz; pode sofrer interferência) quanto as 
longitudinais (por exemplo o som), portanto afirmativa está 
errada. 
Na afirmativa III, ocorre o mesmo que na Segunda 
afirmativa, o efeito Doopler, pode ocorrer para os dois 
tipos de ondas. Afirmativa errada e a letra é a “A” ! 
RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 24. 
Essa questão não é difícil, pois se lembrarmos que o som 
se propaga nestes meios, a princípio sempre com veloci-
dade constante, o problema se torna simples. 
Primeiro ele passou a distância percorrida pelos dois sons, 
que é de d = 102m. Mais a informação da velocidade do 
som no ar, vsom ar  = 340m/s. E por último a diferença entre 
os tempos de chegada dos dois sons, que é de Δt = 0,28s. 
Inicialmente nosso raciocínio para encontrar a velocidade 
do som no trilho, é encontrar o tempo de propagação do 
som no ar e depois achamos a velocidade. 
O tempo que o som levou para percorrer a distância de 
102m é dado pela equação do M.R.U.: 

s3,0
340
102t

t
102340

t
dv ae

arar
ar som ==⇒=⇒=  

Como a diferença entre a chegada dos dois sons é de: 
Δt = 0,28s 

Como a diferença é dada por: 
Δt = tar – ttrilho = 0,28s 

Como já calculamos o tempo de propagação do som no 
ar: 
tar – ttrilho = 0,28s ⇒ 0,3 – ttrilho = 0,28 ⇒ ttrilho = 0,3 – 0,28 

ttrilho = 0,02s 
Para determinarmos a velocidade do som no trilho preci-
samos saber a distância percorrida d = 102m e o tempo, 
que foi determinado acima: 

s/m5100
02,0
102v

t
dv trilho
trilho

trilho ==⇒=  

Portanto resposta letra “A” ! 
RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 25. 
Esta questão devemos lembrar que sempre que giramos 
um espelho de um ângulo qualquer em torno de um eixo o 
ângulo do raio refletido será sempre o dobro e neste caso 
se aproximando da normal. 
Quem estiver interessado em ver a dedução desta situa-
ção pode encontrar no vol. 2 do livro de física, Os Funda-
mentos da Física (Ramalho, Nicolau e Toledo). 
Portanto resposta letra “C” ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Selecione a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas no parágrafo abaixo, na ordem em que elas apa-
recem. 
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As cores que compõem a luz branca podem ser visualiza-
das quando um feixe de luz, ao atravessar um prisma de 
vidro, sofre ..............,  separando-se nas cores do espectro 
visível. A luz de cor ................. é a menos desviada de sua 
direção de incidência e a de cor ............ é a mais desviada 
de sua direção de incidência. 
 
(A) dispersão — vermelha — violeta 
(B) dispersão — violeta — vermelha 
(C) difração — violeta — vermelha 
(D) reflexão — vermelha — violeta 
(E) reflexão — violeta — vermelha 
27. Considere uma lente com índice de refração igual a 
1,5 imersa completamente em um meio cujo índice de re-
fração pode ser considerado igual a 1. Um feixe luminoso 
de raios paralelos incide sobre a lente e converge para um 
ponto P situado sobre o eixo principal da lente. Sendo a 
lente mantida em sua posição e substituído o meio no qual 
ela se encontra imersa, são feitas as seguintes afirmações 
a respeito do experimento. 
I - Em um meio com índice de refração igual ao da lente, o 
feixe luminoso converge para o mesmo ponto P. 
II - Em um meio com índice de refração menor do que o da 
lente, porém maior do que 1, o feixe luminoso converge 
para um ponto P mais afastado da lente do que o ponto P. 
III - Em um meio com índice de refração maior do que o da 
lente, o feixe luminoso diverge ao atravessar a lente. 
 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I.  (B) Apenas II.        (C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. (E) I, II e III. 
28. Selecione a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas no texto abaixo. 
 
A chamada experiência de Rutherford (1911 - 1913), con-
sistiu essencialmente em lançar, contra uma lâmina muito 
delgada de ouro, um feixe de partículas emitidas por uma 
fonte radioativa. Essas partículas, cuja carga elétrica é 
................... são conhecidas como partículas ..................... 
 
(A) positiva — alfa  (B) positiva — beta 
(C) nula — gama  (D) negativa — alfa 
(E) negativa — beta 
29. A experiência de Rutherford (1911-1913), na qual uma 
lâmina delgada de ouro foi bombardeada com um feixe de 
partículas, levou à conclusão de que 
 
(A) a carga positiva do átomo está uniformemente distri-
buída no seu volume. 
(B) a massa do átomo está uniformemente distribuída no 
seu volume. 
(C) a carga negativa do átomo está concentrada em um 
núcleo muito pequeno. 
(D) a carga positiva e quase toda a massa do átomo estão 
concentradas em um núcleo muito pequeno. 
(E) os elétrons, dentro do átomo, movem-se somente em 
certas órbitas, correspondentes a valores bem definidos 
de energia. 
RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 26. 
Olha que presente essa questão. 

Lembre que quando a luz branca atravessa um prisma e 
separa as cores que a forma, a esse fenômeno chamamos 
de dispersão. 
Agora qual das cores sofre maior e menor desvio? 
Os fãs do Pink Floyd não podem errar essa questão 
porque tem um disco deles (Dark Side Of The Moon) em 
que o fenômeno está colocado na capa do disco. Neste 
caso quem tiver a oportunidade de ver, verá que a luz de 
cor vermelha sofre o menor desvio e o violeta o maior. 
Daí a letra “A” ! 
RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 27. 
Hummm, uma questão sobre lentes... 
Novamente temos que estar a par da teoria. 
Observe que o índice de refração da lente é maior que o 
do meio onde ela se encontra imersa. 
A lente mencionada no problema é convergente, pois os 
raios paralelos quando atravessam ela convergem para 
um ponto. 
Vamos ler as afirmativas, pois eles vão mudar o meio em 
que a lente se encontra. 
Na afirmativa I, se o meio onde a lente se encontra tem 
mesmo índice de refração dela, os raios não mudarão de 
direção, continuarão se propagando em linha reta. Portan-
to afirmativa errada. 
Na II, analisamos da seguinte forma: A medida que muda-
mos o índice de refração, os raios vão convergindo cada 
vez mais que se acentua a diferença entre os dois índices 
de refração. Daí esta afirmativa está correta. 
Na afirmativa III, o meio agora tem índice de refração 
maior que o da lente, sendo a lente a mesma, seu compor-
tamento óptico é alterado, ou seja, de lente convergente 
para lente divergente. Afirmativa corretíssima! 
Letra “D” ! 
RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 28. 
Outra questão barbada!!! 
Geralmente os professores de química comentam sobre 
essa experiência feita por Rutherford. Na experiência de 
Rutherford ele constatou que estas partículas tinhas carga 
positiva e eram chamadas de partículas alfa. 
Resposta letra “A” ! 
RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 29. 
Outra questão para os professores de química responde-
rem!? 
A experiência de Rutherford levou-o a concluir que a carga 
positiva estaria concentrada em um núcleo muito pequeno 
e quase toda sua massa também. 
Resposta letra “D” ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. Considere as seguintes afirmações sobre o efeito foto-
elétrico. 
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I - O efeito fotoelétrico consiste na emissão de elétrons por 
uma superfície metálica atingida por radiação eletromag-
nética. 
II - O efeito fotoelétrico pode ser explicado satisfatóriamen-
te com a adoção de um modelo corpuscular para a luz. 
III - Uma superfície metálica fotossensível somente emite 
fotoelétrons quando a freqüência da luz incidente nessa 
superfície excede um certo valor mínimo, que depende do 
metal. 
 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I.  (B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. (D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 30. 

Questões sobre efeito fotoelétrico não são difíceis, preci-
samos é entender bem o fenômeno. 
Vamos analisar as afirmativas: 
Afirmativa I, é uma explicação rápida do fenômeno e está 
correta. 
Na II, Einstein explicou este efeito imaginando a luz como 
pequenos pacotes de energia, ou seja, ele adotou um mo-
delo corpuscular para a luz. Afirmativa correta! 
Na III, temos que lembrar que cada material tem um valor 
mínimo da freqüência para que ocorra o fenômeno. Cor-
retíssima a afirmativa! 
Resposta letra “E” ! 
 


