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TODAS AS QUESTÕES RESOLVIDAS E COMENTADAS ESTÃO 
DISPONÍVEIS NOS LIVROS DA OPF QUE PODEM SER ADQUIRIDOS 

ATRAVÉS DO SITE. AS RESOLUÇÕES INCLUEM TAMBÉM FIGURAS E 
DIAGRAMAS QUE AUXILIAM NO ENTENDIMENTO DAS RESOLUÇÕES. 
 
ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Fase Regional 
 
NÍVEL I - 5a a 8a séries 
 
 
Considerar: 
g = 10 m/s2; 
1 cal = 4,2 J; 

Volume da esfera = [4/3]. .R3; 

 = 3,14; 
Densidade da água = 1 g/cm3 = 1 kg/litro; 
Velocidade do som no ar = 340 m/s 
 
 
1) “O Sol é composto basicamente por hidrogênio e hélio no estado gasoso. Sua 
superfície visível, chamada de fotosfera, irradia a uma temperatura de 5.500 graus 
Celsius. Abaixo dessa superfície, existe uma região turbulenta onde a temperatura atinge 
2 milhões de graus. Essa região, que se estende a um terço da distância até o centro do 
Sol, contém dois terços do volume da estrela, mas somente 5 % de sua massa. A maior 
parte da sua massa encontra-se numa região mais interior e estável, onde as 
temperaturas atingem 10 milhões de graus. Em seu núcleo, temperaturas da ordem de 
17 milhões de graus sustentam processos de fusão nuclear, fonte de energia da radiação 
emitida pelo Sol. O núcleo contém um terço da massa do Sol numa região que 
corresponde a 1 % de seu volume total.”    

    Rose Center for Earth and Space, American Museum of 
Natural History, 2001 

 
Segundo o texto, podemos afirmar que a região mais densa do Sol é: 
 
(a) a região que se encontra a 10 milhões de graus, pois tem maior massa e menor 
volume. 
(b) o núcleo, pois tem a maior massa concentrada no menor volume. 
(c) a região turbulenta, pois é a de maior volume. 
(d) o núcleo, pois sua temperatura é maior. 



(e) a fotosfera, pois é a mais exterior. 
 

 
2) As fases da Lua ocorrem devido ao movimento: 
 
(a) da Terra em torno do Sol. 
(b) da Terra em torno da Lua. 
(c) de translação da Lua em torno da Terra. 
(d) de rotação da Lua em torno de seu próprio eixo. 
(e) da rotação da Terra em torno de seu próprio eixo. 
 
 
3) Cem anos atrás, um dos brinquedos mais populares era o “cisne magnético”, que 
consistia de um pequeno cisne de madeira com um imã dentro. O cisne era colocado na 
água e um outro imã era utilizado para movimentar o cisne. Por que o cisne se 
movimentava? 
 
(a) Porque os imãs sempre se atraíam. 
(b) Porque os imãs sempre se repeliam. 
(c) Porque a força elétrica entre os ímãs puxava o cisne. 
(d) Porque as forças de atração e repulsão entre os imãs faziam o cisne se mover. 
(e) Porque os ímas movimentavam a água. 
 
 
4) Grande parte da poluição atmosférica é gerada pelos automóveis e pelas usinas 
termoelétricas, mas a maioria dos poluentes é gerada por processos industriais. Uma das 
grandes fontes de poluição são os clorofluorcarbonos (CFC’s), que têm sido utilizados na 
maioria desses processos. Na década de 60, cientistas da NASA (Agência Espacial 
Norte-Americana) descobriram que os CFC’s estavam reduzindo lentamente a camada 
de ozônio que envolve a Terra. Desde então vários processos industriais têm substituído 
o uso do CFC por outras substâncias. O ozônio encontra-se na atmosfera em qual 
estado físico? 
 
(a) Sólido. 
(b) Líquido. 
(c) Gasoso. 
(d) Numa mistura de estados. 
(e) Depende da altitude. 
 
 
5) Tia Carla decide preparar alguns picolés para suas sobrinhas. Para isso, vai ao 
supermercado e compra formas para picolés serem feitos em casa. Ao tirá-los do freezer, 
ela encontra certa dificuldade para desenformá-los. Depois de pensar um pouco, 
mergulha os picolés rapidamente num recipiente com água à temperatura ambiente, 
conseguindo tirá-los facilmente de suas formas. Assinale a explicação correta para o 
fenômeno observado. 
 
(a) O sorvete saiu da forma porque derreteu um pouco.  
(b) A água amoleceu o plástico da forma. 
(c) Não há dados suficientes para explicar o fenômeno. 



(d) A forma se dilatou mais que o sorvete. 
(e) A temperatura do freezer não devia ser muito baixa. 
 
 
6) Em 1582, o papa Gregório XIII convocou uma equipe de astrônomos e matemáticos 
para resolver um problema: o atraso do calendário (Juliano) em relação às estações do 
ano. Por exemplo, pelo calendário litúrgico, a Páscoa deveria ser comemorada no 
domingo seguinte à primeira Lua Cheia depois do equinócio da primavera. Entretanto, 
devido às falhas do calendário utilizado, a Páscoa estava sendo comemorada no inverno, 
e não na primavera, como se esperava. A solução encontrada foi retirar três dias do 
calendário a cada 400 anos, juntamente com outros ajustes. Mesmo assim, o novo 
calendário (Gregoriano) ainda não é absolutamente exato. Calcula-se que dentro de 3 mil 
anos o erro será de um dia! Segundo o texto, o equinócio da primavera: 
 
(a) é um evento astronômico essencial para a construção dos calendários. 
(b) é o ponto de referência para a comemoração da Páscoa Cristã. 
(c) determina a chegada da Lua Cheia. 
(d) é o dia mais longo do ano. 
(e) varia a cada 400 anos. 
 
 
7) Uma usina maremotriz de uma nova geração começou a fornecer seus primeiros 
quilowatts no final de setembro do ano passado para o sul da Noruega. Essa usina 
submarina utiliza hélices de 20 metros de diâmetro e estão instaladas a 45 metros de 
profundidade. As correntes de maré, com velocidades da ordem de 2,5 m/s, 
propulsionam as hélices, gerando uma potência de 300kW.  
  Le courant marin fournit sés premier watts em Norvège, Science & Vie, dezembro, 2003 
 
Quais usinas também utilizam hélices para a geração de energia?  
 
(a) nucleares. 
(b) hidrelétricas. 
(c) eólicas. 
(d) termelétricas. 
(e) geotérmicas. 
 
 
8) Antigamente, para se matar traças dentro dos armários e guarda-roupas, utilizava-se 
uma substância chamada naftalina. Eram esferas sólidas de cor branca que 
“desapareciam” à medida que passava o tempo, sem passar pelo estado líquido. Essa 
mudança de estado físico é chamada de: 
 
(a) solidificação. 
(b) fusão. 
(c) liquefação. 
(d) ebulição. 
(e) sublimação. 
 
 



9) Sabe-se que a massa de um corpo tem o mesmo valor na Terra e na Lua, por 
exemplo. Por outro lado, o peso da mesma massa na Terra é seis vezes maior do que na 
Lua. Se levarmos 1 kg de chumbo para o planeta Júpiter, podemos afirmar que: 
 
(a) sua densidade aumentará. 
(b) seu peso diminuirá. 
(c) seu peso continuará o mesmo.  
(d) sua massa aumentará. 
(e) sua massa continuará a mesma. 
 
 
10) Um estudante decide medir a espessura de uma folha de papel sulfite A4. Depois de 
pensar em várias técnicas, consegue chegar a uma medida. A espessura encontrada 
deve ser da ordem de: 
 
(a) 1 cm. 
(b) 2 mm. 
(c) 1 mm. 
(d) 0,5 mm. 
(e) 0,1 mm. 
 
 
11) A Maria Fumaça é um dos brinquedos do Playcenter de São Paulo. Ela desenvolve 
uma velocidade média de 60 km/h e leva 10 minutos para percorrer o circuito completo. 
Quanto tempo ela levaria se sua velocidade fosse reduzida em 50 %? 
 
(a) 20 minutos. 
(b) 10 minutos. 
(c) 5,0 minutos. 
(d) 2,0 minutos. 
(e) 1,0 minuto. 
 
 
12) Beatriz parte de casa para a escola a uma velocidade média de 4 km/h. Sabendo-se 
que Beatriz e Helena moram a mesma distância da escola e que Helena saiu de casa 
quando Beatriz já havia percorrido dois terços do caminho, qual deve ser a velocidade de 
Helena para que possa chegar à escola, no mesmo instante em que Beatriz? 
 
(a) 1,3 km/h. 
(b) 2 km/h. 
(c) 4 km/h. 
(d) 6 km/h. 
(e) 12 km/h. 
 
 
13) Em 1º. de julho deste ano, a Sonda Cassini-Huygens entrou na órbita de um planeta 
do Sistema Solar. Equipada com radares especiais, espectrômetros de mapeamento 
visível e infravermelho, analisador de poeira cósmica, e um magnetômetro, entre outros 
equipamentos, tem como um de seus objetivos observar a atmosfera do maior satélite do 
planeta e segundo maior do sistema solar: Titã. Trata-se do planeta: 



 
(a) Mercúrio. 
(b) Marte. 
(c) Júpiter. 
(d) Saturno. 
(e) Urano. 
 
 
14) Recentemente, um filme, intitulado THE DAY AFTER TOMORROW, tratou sobre a 
possibilidade do clima da Terra se alterar, com uma queda da temperatura média de todo 
o planeta. Entretanto, na última reunião do Grupo Internacional para Estudo do Clima, 
autoridade mundial no assunto, realizada em 2003, concluiu-se que a temperatura do 
planeta deverá sofrer um aumento médio de 1,4 a 5,8 graus Celsius. Esse aumento na 
temperatura causará profundas mudanças no clima mundial, provocando inundações, 
tempestades, ondas de calor, entre outras catástrofes. Qual é a principal substância 
responsável pelo aquecimento da atmosfera? 
 
(a) o oxigênio. 
(b) o ozônio. 
(c) o monóxido de carbono. 
(d) o dióxido de carbono. 
(e) o nitrogênio. 

 
 
15) Vanessa amassa um pedaço de jornal e coloca no fundo de um copo de vidro. 
Mergulha o copo com o jornal numa bacia com água e, ao retirar o copo, observa que o 
papel continua seco. O papel não se molha porque: 
 
(a) a pressão atmosférica externa é maior que a pressão dentro do copo. 
(b) a pressão do ar dentro do copo impede que o papel se molhe. 
(c) a tensão superficial da água impede que o papel se molhe. 
(d) o peso da água é maior que o peso do papel. 
(e) a água tem alta densidade. 
 
 
16) Estima-se que existem, aproximadamente, 1.300.000 trilhões de toneladas de água 
na Terra. 95 % dessa quantidade encontra-se nos oceanos e mares. O restante 
encontra-se, distribuído igualmente, na forma de gelo (camadas polares ou geleiras) ou 
na forma de água doce (rios e lagos). Quantos trilhões de toneladas de água existem nos 
lagos e rios? 
 
(a) 16.250. 
(b) 32.500. 
(c) 65.000. 
(d) 130.000. 
(e) 260.000. 
 
 
17) O carvão mineral tem sido uma das principais fontes de energia desde a Revolução 
Industrial. É correto afirmar que ele: 



 
(a) tem origem orgânica. 
(b) tem origem inorgânica. 
(c) em sua composição natural, não há qualquer traço de outros minerais. 
(d) é gerado pela queima das árvores. 
(e) é composto essencialmente por bauxita e ferro. 
 
 
18) Nicolau Copérnico publicou em 1543 um livro intitulado DE REVOLUTIONIBUS 
ORBIUM CELESTIUM (Sobre a revolução das esferas celestes). Nesse trabalho, 
Copérnico propõe uma nova forma para o universo onde o centro é ocupado: 
 
(a) pela Terra.  
(b) pelo Sol. 
(c) pelos pólos celestes. 
(d) pela Lua. 
(e) por nenhum astro. 
 
 
19) Derrick e Apolo adoram fazer mágica. Num recipiente com água colocam estrelinhas 
coloridas de papel. Ao tocar levemente com a ponta da varinha mágica a água no centro 
do recipiente, as estrelinhas se afastam rapidamente para as bordas. Sabendo-se que o 
truque está no detergente colocado dentro da varinha, podemos afirmar que a “mágica” 
ocorre porque o detergente: 
 
(a) aumenta a densidade da água. 
(b) diminui a densidade da água. 
(c) aumenta a tensão superficial da água. 
(d) diminui a tensão superficial da água. 
(e) aumenta a coesão das moléculas de água. 
 
 
20) Devido aos avanços tecnológicos da PETROBRÁS, o Brasil deverá ser auto-
suficiente em petróleo no futuro. Entretanto, para isso, muitos trabalhadores da indústria 
petrolífera trabalham em condições de perigo, principalmente, quando têm que 
inspecionar ou fazer a manutenção de dutos submarinos a grandes profundidades. A 
partir da tecnologia desenvolvida para criar roupas para os astronautas trabalharem na 
Lua, foram desenvolvidas roupas especiais para os mergulhadores dessa indústria.  
Essas roupas especiais são necessárias principalmente devido à ____ das profundezas 
do mar. Qual a alternativa que completa corretamente a frase?  
 
(a) alta temperatura. 
(b) baixa temperatura. 
(c) alta pressão. 
(d) baixa pressão. 
(e) intensa radiação. 
 
 



21) Uma torneira com defeito goteja a uma taxa constante de 3 gotas de água por 
segundo. Sabendo-se que cada gota tem cerca de 0,1 g, quantos litros, 
aproximadamente, serão desperdiçados ao longo de 30 dias? 
 
(a) 778 litros. 
(b) 77,8 litros. 
(c) 7,8 quilogramas. 
(d) 7.778 litros. 
(e) 7,8 toneladas. 
 
 
22) Um tijolo está parado sobre um plano inclinado de madeira de aproximadamente 30 
graus de inclinação. Podemos afirmar que: 
 
(a) O tijolo não se movimenta, pois a força de atrito estático entre o tijolo e a superfície 
do plano inclinado é maior do que a componente do seu peso, paralela ao plano 
inclinado (P.sen30o). 
(b) A força de atrito estático máximo entre o tijolo e a superfície do plano é maior quando 
o tijolo está numa posição horizontal do que quando está na posição inclinada. 
(c) A força de atrito estático entre o tijolo e a superfície do plano inclinado independe da 
inclinação. 
(d) A força de atrito estático máximo entre o tijolo e a superfície do plano inclinado é 
maior quando o tijolo está sobre o plano inclinado do que quando está numa superfície 
horizontal. 
(e) Nada podemos afirmar, pois não se conhece o coeficiente de atrito estático entre o 
tijolo e a madeira. 
 
 
23) Uma melancia de formato aproximadamente esférico de 3,5 kg, cujo raio é de 10 cm, 
é colocado dentro da água. Podemos afirmar que: 
 
(a) A melancia flutua, pois a sua densidade é maior do que o da água. 
(b) A melancia afunda pois a sua densidade é menor do que o da água. 
(c) A densidade da melancia é a mesma da água, pois é composta basicamente de água 
e portanto não afunda nem flutua. 
(d) Ela flutua, pois a sua densidade é da ordem de 0,9 g/cm3. 
(e) Ela afunda, pois a sua densidade é maior do que a densidade da água.  
 
 
24) Suponha um ímã permanente em forma de barra com os seus pólos norte (N) e sul 
(S) indicados conforme indicados na figura A: 
 
 
 
 
 
 
 



Suponha que ao cair no chão ela se quebra em 4 pedaços, como mostra a figura B. Se 
tentássemos colocar os pedaços nas mesmas posições antes da quebra, podemos 
afirmar que: 
 
(a) Os pedaços A e B iriam se repelir. 
(b) Os pedaços A, B, C e D iriam se atrair. 
(c) Os pedaços A, B, C e D iriam se repelir. 
(d) Os pedaços A e C iriam se repelir.  
(e) Os pedaços B e D iriam se atrair. 
 
 
25) João, que é destro, está em frente a um espelho plano, escrevendo uma carta com a 
mão direita. Podemos afirmar que: 
 
(a) A imagem de João também é destra.     
(b) A imagem de João não é destra e escreve com a mão esquerda. 
(c) A imagem de João é invertida.  
(d) A imagem de João é real e direita. 
(e) A imagem de João é menor do que João. 
 
 
26) Suponha um pequeno furo no centro de uma chapa metálica. Se esta chapa for 
aquecida, o que ocorrerá com o tamanho deste furo? 
 
(a) Irá diminuir. 
(b) Irá aumentar. 
(c) Não irá diminuir nem aumentar. 
(d) Nenhuma das alternativas. 
(e) Não se pode responder, pois não se conhece o coeficiente de dilatação superficial do 
material com que é feita a chapa. 
 
 
27) Três esferas de alumínio, A, B e C, de mesmo tamanho, foram jogadas na água. A 
esfera A afundou. A esfera B flutuou, ficando com 80 % do seu volume submerso. A 
esfera C também flutuou só que ficou com 50 % do seu volume submerso. Podemos 
afirmar que: 
 
(a) A esfera A é maciça.  
(b) O valor do empuxo que atua na esfera B é maior do que atua na esfera A. 
(c) O empuxo que atua na esfera A é maior do que o empuxo que atua em C. 
(d) A densidade da esfera B é menor do que a densidade da esfera C. 
(e) O empuxo que atua em C é maior do que o empuxo que atua em B. 
 
 
28) Para se determinar a densidade ou massa específica (d = m/V) de um pequeno bloco 
de formato regular (V = x.y.z), as suas dimensões x, y e z foram medidas com 
instrumentos diferentes e registradas como: x = 60 mm; y = 50,0 mm; e, z = 20,00 mm. 
Posteriormente a sua massa foi determinada como sendo m = 470,0 gramas. 
Considerando-se os algarismos significativos das medições, a melhor forma de 
expressar a densidade do bloco, em g/cm3, é: 



 
 
 
 
 
 
(a) 8. 
(b) 7,8 . 
(c) 7,83. 
(d) 7,833. 
(e) 7,8333. 
 
 
29) José, Maria e Bento, juntamente com o seu professor de Física, foram assistir a um 
treino de Fórmula 1 que desejava demonstrar um exemplo prático do Efeito Doppler. 
Todos sentaram próximos entre si e, antes que o primeiro F1 passasse por eles a 320 
km/h, o professor perguntou o que cada um tinha a dizer sobre as características do som 
que chegava aos seus ouvidos, conforme prevê o Efeito Doppler. Eis as afirmações de 
cada um: 

 JOSÉ: “Devemos ouvir um som de freqüência maior quando o F1 estiver se 
aproximando e um som de freqüência menor quando ele estiver se afastando de 
onde nós estamos sentados.” 

 MARIA: “Perceberemos um som de comprimento de onda menor quando da 
aproximação do F1 e som de comprimento de onda maior quando ele estiver se 
afastamento em relação a nossa posição.” 

 BENTO: “Não perceberemos nenhuma mudança no som emitido pelo F1 ao se 
aproximar e se afastar de onde nós estamos, pois estamos em repouso.” 

 
Pode-se dizer que as afirmações de: 
 
(a) José e Maria são corretas. 
(b) Maria e Bento são corretas. 
(c) José, Maria e Bento são corretas. 
(d) José e Bento são corretas. 
(e) José, Maria e Bento não são corretas. 
 

 
30) Analise o que José, Maria e Bento dizem sobre uma lâmpada com as seguintes 
características impressas no vidro: 60 W - 120 V. 
 

 JOSE: “A lâmpada de 60 W sempre “consome” menos energia elétrica que uma 
outra de 100 W – 120 V”. 

 MARIA: “Ligada a uma fonte de tensão de 120 V a lâmpada “consome” 60 joules 
de energia elétrica por segundo, transformando parte em luz e parte em calor”. 

 BENTO: “Ligada a uma fonte de tensão de 120 V a corrente elétrica que flui pelo 
filamento da lâmpada de 60 W é de 2 ampères”. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(a) As afirmações de José Maria e Bento estão corretas. 



(b) As afirmações de José e Bento estão corretas. 
(c) Somente a afirmação de Maria é correta. 
(d) Somente a afirmação de José é correta. 
(e) Somente a afirmação de Bento é correta. 
 
 
NÍVEL I - Fase Estadual 
       5as a 8as séries do Ensino Fundamental 
 
 
1) Como podemos medir a espessura de um fio de cabelo? Descreva detalhadamente 
dois métodos diferentes para realizar essa medição utilizando os recursos disponíveis na 
sua casa ou no laboratório de ciências de sua escola. 
 
 
2) Imagine que você é o astrônomo oficial de um determinado reino onde o rei decide 
criar um novo calendário. O novo calendário deverá entrar em vigor no dia 1º. de janeiro 
de 2005 (calendário gregoriano) e deverá possuir apenas 10 meses. Explique as 
alterações que você teria que fazer para construir o novo calendário e determine em que 
data (no novo calendário) seria comemorado o Natal. 
 
 
3) Helena está sentada dentro de um ônibus em movimento e sua irmã Bia está parada 
na calçada ao lado do ponto de ônibus. Quando o ônibus passa em frente a ponto de 
ônibus (sem parar), onde Bia está, um parafuso se solta do teto (dentro do ônibus). 
Explique como será a trajetória do parafuso em queda para cada uma das observadoras. 
 
 
4) Márcio coloca um pouco de água numa jarra cilíndrica bem grande. Joga, em seguida, 
um pouco de pó de giz sobre a água e fecha completamente a boca da jarra com um 
pedaço de borracha, obtido a partir de uma bexiga, prendendo-o com o auxílio de um 
elástico. Passados alguns minutos, Márcio pressiona ao máximo com sua mão a 
membrana de borracha que tampa a boca da jarra (sem rompê-la). Passados 30 
segundos aproximadamente, ele observa a formação de uma pequena nuvem no interior 
da jarra. Explique o fenômeno observado. 
 
 
5) Com a chegada do verão, os vizinhos, Sr. Manoel e o Sr. Joaquim, compraram um 
aparelho de ar condicionado para as suas respectivas casas. O Sr. Manoel instalou o 
aparelho em sua sala de visitas bem próximo ao chão, enquanto o Sr. Joaquim instalou 
na sua sala também, mas num lugar bem alto. Quem fez a instalação mais adequada? 
Explique. 
 
 
6) Explique a diferença entre uma estalactite e um estalagmite. 
 
 
7) Ao colocar um ovo cru num copo com água à temperatura ambiente observamos que 
ele afunda. Se misturarmos sal à água, ele pode flutuar? Explique. 
 



 
8) Palavras Cruzadas 
 

1. Instrumento utilizado para medir a quantidade de chuva. 
2. Passagem do estado gasoso para o estado líquido. 
3. Nuvem compacta com projeção vertical. 
4. Medida da concentração da matéria da qual um corpo é constituído. 
5. Minério a partir do qual é produzido o alumínio. 
6. É necessário para um corpo realizar trabalho. 
7. Constelação Zodiacal. 
8. Um dos maiores planetas do Sistema Solar. 
9. Fenômeno que ocorre quando a Terra, a Lua e o Sol estão alinhados. 
10. Elemento químico mais abundante no Universo. 
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9) Um motorista sobe uma montanha até um ponto de observação e retorna, sem parar, 
até o sopé da montanha de onde partiu. Para subir ele mantém uma velocidade 
constante de 30 km/h e para descer, uma velocidade de 50 km/h. 



 
a) Se a subida durou 24 min, calcule a respectiva distância percorrida. 
b) Determine a velocidade média no percurso total (subida + descida). 
 
 
10) Numa corrida de 100 m um atleta iniciante imprimi uma aceleração de 8 m/s2 durante 
os primeiros 100 centésimos de segundo, atingindo a “velocidade de corrida” V1 que ele 
mantém constante até cruzar a marca de chegada. 
 
a) Qual o tempo deste atleta nos 100 metros rasos? 
b) Com muito treinamento, conservando a aceleração de 8 m/s2, o atleta aumenta a 

velocidade de corrida para um novo valor  V2 > V1 de modo que o seu tempo para os 
“100 m” abaixe para  10 s. Qual o novo tempo de aceleração? 

 
 

11) Um bandido de massa 60 kg, correndo a pé de policiais que o perseguem ao longo 
de uma rua plana e retilínea, aumenta a sua velocidade de 4 m/s para 7 m/s num 
intervalo de tempo de 2,0 segundos. 
 
a) Qual foi a aceleração média do bandido? 
b)  A força que acelera o bandido é a “força de atrito” que resulta da interação entre os 

seus pés e o asfalto. Qual a força de atrito média que atuou nos pés do bandido 
durante o seu pique? 

 
 
12) Peter construiu uma mola de comprimento 20 cm usando um fio de aço. Fixando uma 
extremidade e pendurando massas na extremidade livre ele notou que uma massa de 
100 gramas, tornava a mola 5 mm mais longa e que esta proporção prevalecia a cada 
acréscimo de 100 gramas. 
 
a) Por meio de um fio fino e leve, Peter pendurou uma amostra metálica na extremidade 

da mola e mediu um alongamento de 2,4 cm. Qual o peso do corpo? 
b)  Mergulhando (totalmente) a amostra em água e depois em óleo (antes secando a 

amostra), Peter mediu um alongamento de 17 mm quando a amostra era mergulhada 
em água e de 19 mm, quando mergulhada em óleo. Qual a densidade do óleo em 
relação ao da água? 

 
 
13) Um trem é composto de uma locomotiva de massa 2.000 kg e três vagões, cada um 
com massa de 5.000 kg e movimenta-se sobre trilhos retilíneos e horizontais. Partindo do 
repouso o trem atinge a sua velocidade de cruzeiro (velocidade constante) de 10 m/s. A 
força que atua no engate entre a locomotiva e o vagão M1, foi medido em 2 situações:  
 
 
 
 
 
 
 

 Situação 1:  durante a aceleração,   F1 = 7.200 N e   



 Situação 2:  durante a  velocidade de cruzeiro, F1’= 1.200 N. 
 
a) A força que traciona a locomotiva para frente depende do atrito entre as rodas de 

tração e os trilhos. Quanto vale esta força durante a Situação 2?   
b) Qual a força que age no engate entre os vagões M2 e M3 na Situação 1?  
 
 
14) Uma pequena esfera de massa m = 10 g é colocada em cima de uma mola de 
compressão disposta verticalmente. Uma força F = 9,9 N é aplicada verticalmente para 
baixo sobre a esfera até que a mola apresente uma compressão x = 2 cm, fazendo com 
que o sistema atinja o equilíbrio. A força cessa repentinamente a sua ação e a esfera é 
lançada verticalmente até a altura máxima de 1 m. Admitindo que a energia potencial da 
mola se transfira integralmente para esfera, responda:  
 
a) Qual a energia cinética da esfera no instante em que a esfera passa pelo ponto de 

equilíbrio da mola? 
b) Se, nas mesmas condições, fosse substituída a mola por outra tal que a compressão 

fosse de 4 cm, qual seria a altura máxima alcançada pela esfera? 
 
 
15) Um tijolo de massa m é colocado encima de uma tábua rígida e plana que é inclinada 
até que o ângulo entre a tábua e a superfície horizontal atinja um valor θ menor que 90º, 
sem que o tijolo deslize plano abaixo. 
 
(a) Desenhe um esquema indicando as 3 forças que atuam sobre o tijolo na situação 
final. 
(b) Sempre que o ângulo de inclinação atinge o valor θ = 37º [sen(37º) = 0,6 e cos(37º) = 
0,8] o tijolo começa a deslizar plano abaixo. Determine o coeficiente de atrito estático 
entre o tijolo e a tábua. 
 
 
16) Num local onde a pressão atmosférica é 760 mmHg, tem-se gelo a 0 oC e água a 100 
oC. Considerando troca de calor apenas entre o gelo e a água, pergunta-se: 
 
(a) Misturando-se num vaso 500 gramas desta água com 500 gramas deste gelo, qual a 
temperatura final da mistura? 
(b) Para se obter 600 gramas de água a 40 oC quantas de gramas desta água e quantas 
deste gelo devem ser misturados?  
 
 
17) Um desfibrilador elétrico consta, basicamente, de um capacitor de alta tensão que, 
ao ser descarregado, faz com que uma corrente elétrica passe pelo coração durante um 
intervalo de tempo muito curto de modo a restituir o batimento cardíaco ao paciente. O 
capacitor é energizado por um outro circuito elétrico. Pergunta-se:  
 
(a) Se uma corrente elétrica de 10 A for mantida pelo desfibrilador durante 5.10-3 s, qual 
a quantidade de elétrons que passa pelo coração? (a carga de um elétron = 1,6.10-19 C) 
(b) Nas condições do item (a) qual a tensão correspondente se a energia usada pelo 
desfibrilador foi 500 J? (Considerar eficiência 100%) 
 



 
18) Ao se acionar certa tecla de um teclado de piano, faz-se com que uma corda vibre e 
emita um som com freqüência f = 256 Hz. 
 
(a) Qual o intervalo de tempo de 1 vibração desta corda ? 
(b) A velocidade de propagação é característica do meio através do qual o som se 
propaga. No ar, o som pode se propagar a 340 m/s e na água, a 1500 m/s. Qual 
mudança se observa quando o som de freqüência 256 Hz se propagar na água e no ar? 
 


