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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 MÉDIO 
 
Fase Regional - 1o ao 3o ano 
 
 

Considerar: g = 10 m/s2; 1 cal = 4,2 J; Volume 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 guepardo, também conhecido como chita é considerado o mais rápido dos 
mamíferos. Ele consegue acelerar de 0 a 100 km/h em aproximadamente 2 segundos. 
Podemos afirmar que: 
 
(a) A aceleração média do guepardo é maior do que a de um bloco de chumbo de 100 kg 
em queda livre. 
(b) A aceleração média do guepardo é menor do que a de um bloco de chumbo de 100 
kg em queda livre. 
(c) A velocidade final do guepardo é igual 360 m/s. 
(d) Para se calcular a aceleração do guepardo é necessário se conhecer o valor da 
massa dele. 
(e) Nenhum animal consegue superar a aceleração da gravidade. 
 
 
2) Paulo e João estão brincando, cada qual com a sua bola de basquete, dentro de um 
ônibus que viaja com velocidade constante. Eles resolvem fazer a seguinte experiência: 
Paulo simplesmente abandona a bola de uma altura de 1,5 m, no mesmo instante em 
que João lança a sua bola horizontalmente para frente, no mesmo sentido da velocidade 
do ônibus, da mesma altura (1,5 m) em que a bola de Paulo foi abandonada. Podemos 
afirmar que: 
 
(a) A bola de Paulo chega primeiro até ao piso do ônibus, pois a distância percorrida pela 
bola é menor. 
(b) As duas bolas chegam juntas até o piso. 
(c) A bola de João chega primeiro até o piso, pois ela foi lançada no mesmo sentido de 
deslocamento do ônibus. 
(d) Não podemos afirmar nada, pois não sabemos as massas das bolas. 
(e) Os tempos de queda das bolas dependem da velocidade do ônibus, portanto não 
podemos afirmar nada. 



 
 
3) Um litro de gasolina contém energia aproximada da ordem de 104 kcal. Suponha que 
você queira substituir a energia contida neste derivado de petróleo, por uma energia 
“mais limpa”, por exemplo, energia potencial armazenada numa certa quantidade de 
água num reservatório a 20 metros de altura, por meio de uma pequena usina 
hidroelétrica. Qual seria esta quantidade de água? 
 
(a) 210.000 litros. 
(b) 21.000 litros. 
(c) 2,1 toneladas. 
(d) 210 kg. 
(e) 2,1 x 106 kg. 
 
 
4) Um atleta olímpico segura uma vara, destas usadas em “saltos de vara”, mantendo-a 
na posição horizontal. O esquema ilustra a situação. 

 
 
A vara CD = 6,0 m de comprimento é homogênea e tem peso P = 60 newtons. A mão 
direita do atleta segura a vara em A, a 20 cm da extremidade C, e no ponto B, distante 
80 cm de A. Considerando a posição de equilíbrio ilustrada, pode-se afirmar que o atleta: 
 
(a) Aplica uma força de 60 newtons em B. 
(b) Aplica em A uma força de intensidade igual ao peso da vara.  
(c) Em A, empurra a vara para baixo com uma força de 120 newtons. 
(d) Aplica em B uma força vertical para cima de 210 newtons. 
(e) Aplica em B uma força de 225 newtons. 
 
 
5) O motorista de um carro no instante em que a sua quantidade de movimento é P = 
1.500 kg.m/s e sua energia cinética é EC = 18.750 joules, para evitar um acidente, pisa 
bruscamente nos freios. O “air bag” se infla e amortece o corpo do motorista (que não 
usava cinto de segurança) em 0,50 s. Sobre esta situação, José, Maria e Bento afirmam: 
 
- José: A velocidade do motorista era de apenas 25 m/s. 
- Maria: A força média que “air bag” exerce sobre o motorista é F = 37.500 N. 
- Bento: O “air bag” exerce sobre o motorista uma força média F = 3.000 N. 
 
Com relação às afirmações acima, podemos afirmar: 
 
(a) Apenas a de José está correta. 
(b) Apenas a de Maria está correta. 
(c) Apenas a de Bento está correta. 
(d) As de Maria e José estão corretas. 
(e) As de Bento e José estão corretas. 



 
 
6) A CN Tower de Toronto, Canadá, tem altitude máxima de 1.815 pés (553,33 m) 
constituindo o maior edifício do mundo.  A 342 metros de altitude os turistas têm acesso 
ao andar de observação.  A partir deste andar, objetos de massa m = 0,40 kg são 
lançados com a mesma velocidade Vo = 10 m/s, segundo direções A, B e C conforme 
ilustra a figura. Considerando-se o solo como altitude zero e a resistência do ar 
desprezível, pode-se afirmar que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) Nas três situações, o tempo de queda é o mesmo. 
(b) O objeto atinge o solo com mais energia cinética quando lançado da situação C.  
(c) Os três objetos atingem o solo num ponto cuja distância em relação à vertical que 
passa pelo ponto de lançamento é de 82,7 m (alcance horizontal). 
(d) Nas três situações a velocidade de impacto do objeto com o solo é, 
aproximadamente, v = 300 km/h. 
(e) Nenhuma das afirmações acima é correta. 
 
 
7) Num terreno plano, um trator de 6.000 kg movendo-se de Norte para Sul com 
velocidade 7,2 km/h colide lateralmente com uma caminhonete de 1.800 kg que se 
movimentava de Leste para Oeste com velocidade 18 km/h. Os dois veículos se 
“engancham” e se deslocam juntos após a colisão. O módulo da velocidade dos dois 
veículos, logo após a colisão, é: 
 
(a)  v = 2,97 m/s. 
(b)  v = 2,69 m/s. 
(c)  v = 1,92 m/s. 
(d)  v = 5,38 m/s. 



(e)  v = 0 m/s. 
 
 
8) Duas bolas de bilhar, A e B, de massas iguais a 400 gramas colidem-se frontalmente. 
Desprezar dissipação por atritos. A tabela abaixo indica a quantidade de movimento de 
cada bola antes e após a colisão em gramas.m/s. 
 

 Antes da colisão Após a colisão 

Quant. de Mov. da bola A 1.500 1.100 

Quant. de Mov. da bola B x y 

Quant. de Mov. Total 1.100 z 

 
As grandezas x, y e z são valores que satisfazem a Lei da Conservação da Quantidade 
de movimento nesta colisão. Os seus valores são: 
 
(a) x = + 400;  y = 0;   z = + 1.100. 
(b) x = 0;   y = 0;   z =  - 1.100. 
(c) impossível de se determinar por falta de dados. 
(d) x = - 400;  y = 0;   z = - 1.100. 
(e) x = - 400;  y = 0;  z =  + 1.100. 
 
 
9) O professor de Física, para ilustrar a “dinâmica do movimento curvilíneo” utilizou o 
exemplo de uma manobra da Esquadrilha da Fumaça na qual aeronaves em formação 
realizam um “loop”. A palavra “loop” se refere a trajetória em forma de “laço” como as 
realizadas por aeronaves e pilotos especialistas em demonstrações aéreas. O esquema 
ilustra o mergulho de um avião, guiado por um piloto de massa M = 80 kg, que após 
passar, com velocidade V = 360 km/h, pela posição mais baixa de um “loop circular” de 
raio R = 160 m, lança-se para cima novamente, evitando o choque com o solo. José, 
Maria e Bento, estudam a dinâmica do movimento do piloto, considerando-se como uma 
partícula de massa M executando movimento circular de raio R num plano vertical. 
Considerando especificamente o momento em que o avião passa pela posição mais 
baixa do loop, eles emitiram as seguintes afirmações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- JOSÉ: “No ponto mais baixo da trajetória a força resultante no piloto é igual ao seu 
peso”. 
- MARIA: “A força resultante sobre o piloto tem intensidade 5.000 newtons”. 
- BENTO: “Na posição mais baixa do “loop” o corpo do piloto comprime o assento com 
força de intensidade 5800 newtons”. 
 
Pode afirmar que: 



 
(a) As afirmações de José e Maria são corretas.  
(b) As afirmações de Maria e Bento são corretas.  
(c) As afirmações de José e Bento são corretas. 
(d) As afirmações de José, Maria e Bento são corretas. 
(e) As afirmações de José, Maria e Bento não são corretas. 
 
 
10) O esquema mostra um sistema motor-bomba que eleva 1000 litros de água até uma 
altura de 5,76 m em 10 minutos de funcionamento. 
 

 
O motor tem rendimento de 80 % e durante a operação o motor é ligado a uma fonte de 
220 V exigindo 200 W de potência elétrica. O acoplamento motor-bomba tem perda 
desprezível e a bomba tem rendimento η. Considere as afirmações abaixo: 
 
I. Durante a operação o motor recebe 120 kJ de energia. 
II. O rendimento da bomba é de 60%. 
III. Se a bomba for trocada por uma outra mais eficiente, de rendimento 90 %, para 
elevar a mesma quantidade de água, a energia consumida da rede elétrica é 120 kJ. 
 
(a) As afirmações I e III são corretas. 
(b) As afirmações II e III são corretas. 
(c) As afirmações I e II são corretas. 
(d) Todas as afirmações são corretas. 
(e) Nenhuma das afirmações é correta. 
 
 
11) Um objeto percorreu um trajeto completo em forma de circunferência, com 
velocidade escalar constante. Qual ou quais das seguintes afirmativas é/são 
verdadeiras? 
  
I. O deslocamento total é zero. 
II. A velocidade escalar média é zero. 
III. A aceleração é zero. 
 
(a) Somente I. 
(b) Somente I e II. 
(c) Somente I e III. 
(d) Somente III. 
(e) Somente II e III. 
 
 



12) Um bloco de massa m = 2,0 kg está preso a uma mola ideal cuja constante de força 
é k = 500 N/m. A amplitude máxima das oscilações é de 8,0 cm. Determine a energia 
total do oscilador e a energia cinética do bloco quando ele está a 4,0 cm da posição de 
equilíbrio. 
 
(a) 40 J; 12 J. 
(b) 20 J; 10 J. 
(c) 10 J; 1,6 J. 
(d) 1,6 J; 1,2 J. 
(e) n.d.a. 
 
 
13) Uma força constante de 10 N é empregada para arrastar um objeto sobre uma 
superfície horizontal com velocidade constante de 5 m/s. Qual é a potência empregada? 
 
(a) 10 W. 
(b) 20 W. 
(c) 30 W. 
(d) 40 W. 
(e) 50 W. 
 
 
14) Qual das seguintes afirmativas melhor descreve uma colisão perfeitamente 
inelástica? 
 
(a) O momento linear total nunca é conservado. 
(b) O momento linear total é às vezes conservado. 
(c) A energia cinética nunca é conservada. 
(d) A energia cinética é às vezes conservada. 
(e) A energia cinética é sempre conservada. 
 
 
15) A força centrífuga: 
 
(a) não existe, pois não pode ser medida. 
(b) é a reação à força centrípeta. 
(c) só se manifesta em referenciais acelerados, com movimento de translação em 
relação às estrelas fixas. 
(d) ocorre num movimento de rotação, observado de um referencial inercial. 
(e) só se manifesta em referenciais não inerciais, como movimento de rotação em 
relação às estrelas fixas. 
 
 
16) Um avião Xavante da FAB está a 8 km de altura e voa horizontalmente a 700 km/h, 
patrulhando as costas brasileiras. Em dado instante, o piloto observa um submarino 

inimigo na superfície. Desprezando as forças de resistência do ar e adotando g  10 
m/s2, pode-se afirmar que o tempo de que dispõe o submarino para evadir-se após o 
avião ter soltado uma bomba é de: 
 
(a) 108 s. 



(b) 20 s. 
(c) 30 s. 
(d) 40 s. 
(e) n.d.a. 
 
 
17) Dois corpos de massa m (corpo A) e 4m (corpo B) são separados por uma distância 
R. Determine a distância a partir de A, ao longo da linha que une os dois corpos, para 
que a força gravitacional num objeto pequeno seja igual a zero. Ignore a presença de 
quaisquer outros corpos. 
 
(a) R/16. 
(b) R/8. 
(c) R/5. 
(d) R/4. 
(e) R/3. 
 
 
18) Qual das seguintes afirmativas melhor descreve a Segunda Lei da Termodinâmica? 
 
(a) A energia total do universo é constante. 
(b) A eficiência de um motor térmico nunca pode ser superior a 50%. 
(c) A quantidade de calor requerida para vaporizar um líquido é maior que a quantidade 
de calor necessária para derreter um sólido da mesma substância. 
(d) A entropia do universo está sempre aumentando. 
(e) O ponto de ebulição da água decresce com a altitude. 
 
 
19) Qual é o trabalho total realizado sobre o gás quando ele é submetido a uma 
transformação do estado a para o estado c, como indicado na figura abaixo? 
 

 
 
 
(a) 1500 J. 

P ( x105 Pa) 

V ( x10-3 m3) 

a b 

c 

10 25 

1,0 

3,0 



(b) 3000 J. 
(c) 4500 J. 
(d) 5000 J. 
(e) 9500 J. 
 
 
20) Em um dia frio de inverno (temperatura de 5 0C) a base de concreto que suporta uma 
estátua tem um volume de 2,0 m3. Qual será o aumento do volume da base de concreto 
em um dia quente de verão (temperatura de 35 0C), se o coeficiente de expansão 
volumétrica do concreto é de 4,0.10-5 / 0C? 
 
(a) 160 cm3. 
(b) 1200 cm3. 
(c) 1600 cm3. 
(d) 2400 cm3.  
(e) 3200 cm3. 
 
 
21) A barra AB é uniforme, pesa 50,0 N e tem 10,0 m de comprimento. O bloco D pesa 
30,0 N e dista 8,0 m de A. A distância entre os pontos de apoio da barra é AC = 7,0 m. 
Calcular a reação na extremidade A: 
 

 
 
(a) R = 14,0 N. 
(b) R = 7,0 N. 
(c) R = 20,0 N. 
(d) R = 10,0 N. 
(e) R = 8,0 N.v 
 
 
22) A resistência total de um reostato quando está frio é 300 Ω. Sabe-se que é 
construído com um fio que apresenta uma constante de variação da resistência com a 
temperatura de 0,0038 / 0C. Aplica-se uma tensão de 100 V sobre o reostato, o que faz 
com que sua temperatura suba 50 0C. Qual a razão aproximada entre as correntes que 
circulam no reostato quando está quente e quando está frio? 
 
(a) 1,00. 
(b) 0,28. 
(c) 0,84. 
(d) 0,33 . 
(e) n.d.a. 
 
 

A 

C 

B 

D 



23) As forças internas de coesão entre as moléculas funcionam como uma espécie de 
membrana elástica sobre a gota d’água, impedindo que ela se desmanche. A 
manifestação macroscópica deste efeito é conhecida como tensão superficial. Supondo 
que a tensão superficial de um líquido é σ, calcule a diferença entre os níveis deste 
líquido, de densidade δ, que preenche dois tubos capilares (diâmetros D1 e D2) 
conectados pela base. 
 

(a) 1 2

1 2

(D -D )

D .D
. 

 

(b) 
 1 2

1 2

4σ D -D

δ.g.D .D
. 

 

(c) 
 1 2

1 2

σ D -D

δ.g.D .D
. 

 

(d) 
 1 2

1 2

2σ D -D

δ.g.D .D
. 

 
(e) zero. 
 
 

24) Sejam E um campo elétrico e B um campo de indução magnética. A unidade de E/ 

B no Sistema Internacional de unidades é: 
 
(a) N.C-1.Wb-1. 
(b) V.m-1.Wb-1. 
(c) V.m.Wb C-1. 
(d) m.s-1. 
(e) Nenhuma. É adimensional. 
 
 
25) A figura abaixo mostra um condutor oco e um outro condutor de forma esférica 
dentro da cavidade do primeiro, ambos em equilíbrio eletrostático. Sabe-se que a carga 
do condutor interno é +Q. Podemos afirmar que: 
 

 
 
 
(a) Não há campo elétrico dentro da cavidade. 
(b) As linhas de força dentro da cavidade são retas, radiais em relação à esfera. 

+ Q 



(c) A carga na superfície interna do condutor oco é - Q e as linhas de força, nas 
proximidades desta superfície, são perpendiculares a ela. 
(d) A carga na superfície interna do condutor oco é - Q e as linhas de força tangenciam 
essa superfície. 
(e) Não haverá diferença de potencial entre os dois condutores se a carga total do 
condutor oco também for igual a Q. 
 
 
26) A figura abaixo mostra quatro cargas pontuais, todas positivas. Calcule o trabalho 
necessário para trazer estas cargas do infinito e colocá-las nas posições indicadas. 

 

(a) 


2

0

1 4q

4 ε s
. 

 

(b) 
 



2

0

4+ 2 q1

4 ε s
. 

 

(c) 


2

0

1 6q

4 ε s
. 

 

(d) 
 



2

0

4+2 2 q1

4 ε s
. 

 

(e) 
 



2

0

8+2 2 q1

4 ε s
. 

 
 
27) Um objeto é colocado a 60 cm de um espelho esférico convexo. Se o espelho forma 
uma imagem virtual a 20 cm, pergunta-se qual é o raio de curvatura do espelho? 
 
(a) 7,5 cm. 
(b) 15 cm. 
(c) 30 cm. 
(d) 60 cm. 

+q +q 

+q +q 

s 

s 

s 

s 



(e) 120 cm. 
 
 
28) O feixe de um laser com comprimento de onda de 500 nm atravessa um diamante 
que apresenta índice de refração de 2,4. Pergunta-se qual será o novo comprimento de 
onda? 
 
(a) 208 nm. 
(b) 357 nm. 
(c) 500 nm. 
(d) 700 nm. 
(e) 1200 nm. 
 
 
29) O feixe de um laser com comprimento de onda de 500 nm atravessa um diamante 
que apresenta índice de refração de 2,4. Pergunta-se qual será o novo comprimento de 
onda? 
 
(a) 1 eV. 
(b) - 1 eV. 
(c) 2,54 eV. 
(d) - 0,87 eV. 
(e) 13,6 eV. 
 
 
30) Um astronauta está em órbita da Terra em uma espaçonave que viaja com 
velocidade de (4/5)c, onde c é a velocidade da luz. O relógio da espaçonave marca que 
ele está em órbita há 15 meses. A partir da teoria da relatividade restrita, sabe-se que o 
tempo medido no referencial da Terra e no referencial da espaçonave não é o mesmo. 
Eles estão relacionados através do fator relativístico ou de Lorentz. Com base nestas 
afirmações, calcule o tempo transcorrido na Terra desde a entrada em órbita do 
astronauta? 
 
(a) 9 meses. 
(b) 12 meses. 
(c) 15 meses. 
(d) 19 meses. 
(e) 25 meses. 
 
 
Fase Estadual - 1o ao 3o ano 
 
 
1) Júnior e Jorge foram submetidos a uma prova experimental sobre circuito elétrico 
usando lâmpadas. O professor entregou para cada um 3 lâmpadas de 40 W e 120 V, 
soquetes e fios para que fossem ligadas a uma fonte de 120 V a fim de obter maior 
iluminação possível. Jorge as ligou em série e Júnior em paralelo com a fonte de 120 V. 
 
(a) Ambas as possibilidades são válidas?  Explique. 
(b) Na ligação feita por Júnior, qual a energia consumida pelo circuito em 10 horas?  



 
 
2) 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 gramas desta água e quantas 
deste gelo devem ser misturados?  
 
 
3) Um elevador desloca 4 pessoas do térreo até o vigésimo andar de um prédio com 
velocidade constante de 2 m/s.  
 
(a) Qual é o valor aproximado da energia elétrica consumida pelo motor do elevador cuja 
eficiência de conversão eletro-mecânica é de 80 %, supondo que em média, cada 
pessoa tem 80 kg e que cada andar tem 3 m de altura?  
(b) Qual é a potência (em kW) desenvolvida pelo motor deste elevador? 
 
 
4) Uma panela de pressão de 10 kg estava com a válvula entupida e explodiu, lançando 
a tampa de 800 g para cima. Sabendo-se que a velocidade de recuo da panela foi de 2 
m/s, calcule: 
 
(a) a velocidade com que a tampa foi lançada para cima. 
(b) a altura máxima que esta tampa alcançaria se não houvesse teto na cozinha e 
desprezando atritos com o ar. 
 

 
5) 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 dessa 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 1.500 m/s. Qual 
mudança se observa quando o som de freqüência 256 Hz se propagar na água e no ar? 
 
 
6) João usou um sistema de roldanas para elevar uma lata com 45 litros de água até 
uma altura de 15 metros. Entretanto, João não percebeu que a lata estava furada e 
perdia água com uma vazão aproximadamente constante, até que quando chegou lá no 
topo, restavam no recipiente cerca de 2/3 da quantidade de água inicial. 
 
(a) Faça um esboço do gráfico do peso da lata com água P (N) em função da altura 
percorrida h (m). 
(b) Qual foi o trabalho realizado por João para elevar a lata até o topo? 
 

 



7) Um pêndulo simples no interior de um avião tem a extremidade superior fixa ao teto da 
aeronave. Deste modo, quando o avião não está se movimentando (em relação à pista 
do aeroporto), o pêndulo descansa na posição vertical. Durante a decolagem, o avião 
realiza um movimento uniformemente variado cuja aceleração é dada por a. Determine a 

aceleração (a) como função de g (aceleração local da gravidade) e o ângulo () que o 
pêndulo forma com a vertical. 
 
 
8) Em vários lugares do mundo, as unidades de medida do Sistema Internacional de 
unidades não são adotadas. Este fato nos obriga, muitas vezes, a fazermos 
transformações de unidades para podermos compreender as informações recebidas 
destes lugares. Por exemplo, um brasileiro foi em viagem de férias durante o mês de 
janeiro para o Canadá. Ao partir do aeroporto de Cumbica, os termômetros marcavam 36 
oC. Ao chegar ao seu destino, a temperatura era de 14 oF. Qual o valor em graus 
centígrados da diferença de temperaturas enfrentada pelo turista? 
 
Resolução: 
 

Em primeiro lugar devemos transformar a temperatura de 14 oF para a escala 
Celsius, para isso vamos comparar as duas escalas de temperatura. 
 

 
 

Para transformarmos uma temperatura da escala Celsius para a escala 
Fahrenheit, podemos manter a proporção observada entre os dois termômetros nessas 
escalas. Ou seja: 
 

C-0 F-32
=

100-0 212-32
    

5
C = . F-32

9
 

 
Assim uma temperatura de 14 oF corresponde à: 

 

 
5

C = . 14 -32
9

   oC = -10 C  

 
O problema pede a diferença de temperatura enfrentada pelo turista, assim: 

 

 D= 30- -10     oD= 40 C  

 
A diferença de temperaturas enfrentada pelo turista é de 40 oC. 



 
 
9) Uma ave encontra-se pousada na superfície de um lago cuja água é pura e cristalina. 
Um peixe está exatamente embaixo da ave, a uma profundidade de 1,0 m. Sabendo que 
o índice de refração da água é 1,3, determine a distância horizontal, que o peixe deve 
nadar para sair do campo visual do pássaro. 
 
 
10) Dois blocos de massas m1 = 3,0 kg e m2 = 5,0 kg, encostados um no outro, estão 
apoiados sobre um plano inclinado que forma um ângulo α =  60o em relação à 
horizontal.  Por serem feitos de materiais diferentes, eles possuem coeficientes de atrito 
μ1 = 0,4 e μ2 = 0,6, respectivamente, em relação ao plano inclinado. Considerando que a 
força que o bloco 1 aplica sobre o bloco 2 é de 2,0 N, determine o valor da gravidade 
local. 
 
 
11) Sabe-se que, segundo o princípio da equivalência, um sistema em queda livre 
equivale a um sistema inercial solto no espaço inter-estelar, longe de qualquer força 
gravitacional. Considere, agora, uma régua metálica oscilando em torno de um eixo fixo 
que passa por uma de suas extremidades. Este tipo de pêndulo é chamado pêndulo 
físico. O eixo do pêndulo está preso a uma parede de um elevador parado no 10o andar. 
De repente, o cabo se rompe e o elevador cai livremente. Comente o movimento 
subseqüente do pêndulo, a partir do conhecimento do princípio da equivalência. 
 
 
12) Um vaso de boca larga está apoiado sobre uma balança de altíssima precisão. Uma 
mosca entra no vaso e fica voando em seu interior. A leitura da balança varia nesse 
caso? Como? Justifique detalhadamente sua resposta. 
 
 
13) Assistindo a um documentário no cinema, você nota que as rodas de um veículo 
esportivo parecem girar para trás; o veículo se move da esquerda para a direita enquanto 
os raios das rodas parecem girar no sentido anti-horário. Sabemos que um filme é 
gravado a uma taxa de 24 quadros por segundo, que cada roda tem 1,2 m de diâmetro e 
8 raios. Pergunta-se: se o veículo viaja a 36 km/h da esquerda para a direita, os raios 
parecem girar no sentido horário ou anti-horário? Justifique detalhadamente sua 
resposta. 
 
 
14) Um pêndulo simples é construído com um fio ideal de material isolante de 
comprimento 1,0 m e uma esfera metálica de massa m = 1,0.104 kg carregada com uma 
carga elétrica de 3,0.10-5 C.  Este pêndulo, sofrendo a ação exclusiva da gravidade local 
(g = 10,0 m/s2), oscila com um período P. Depois que um campo elétrico uniforme é 
aplicado verticalmente em todo o espaço que envolve o pêndulo, o período passa a 2.P.  
Identifique o módulo, direção e sentido do campo elétrico aplicado. 
 
 
15) De acordo com a teoria da relatividade restrita de Einstein, a energia total de uma 
partícula (E) obedece a seguinte relação: 
 



E2 = p2 c2 + m0
2 c4 

 
onde c é a velocidade da luz no vácuo; m0, a massa de repouso da partícula e p sua 
quantidade de movimento. De acordo com a mesma teoria, a luz de freqüência, f, é 
constituída de fótons que são partículas de massa de repouso nula e energia h.f onde h é 
a constante de Planck. Nestas condições, quanto deve valer a quantidade de movimento 
do fóton? Justifique sua resposta. 
 
 
16) É comum dizermos que o pão sempre cai com a manteiga virada para o lado de 
baixo para indicarmos que as coisas sempre dão errado! Vamos aproveitar essa idéia 
para acertar mais uma questão desta prova. Estime a velocidade angular, suposta 
constante, do movimento de uma fatia de pão para que ao cair de uma mesa de 80 cm 
de altura, sob ação da gravidade g = 10 m/s2, realize um giro de 180o em torno de seu 
próprio eixo, caindo assim com a manteiga para baixo. 
 
 
17) Um aluno recebe uma lupa (lente convergente) e a tarefa de produzir, com o auxílio 
desta lupa, uma imagem direita e ampliada de um pequeno objeto. Como ele pode 
conseguir este feito? Explique claramente seu raciocínio e faça um esboço do arranjo. 
 
 
18) A passagem de uma corrente elétrica i através de um fio condutor produz um campo 
de indução magnética B sito a uma distância d do fio.  Se duplicarmos a corrente elétrica 
no fio, qual será a intensidade do campo de indução magnética em um ponto que diste 
d/2 do fio? 
 
 
19) Quando um gerador é ligado a um resistor de resistência igual a 11 ohms, uma 
corrente de 1,0 A atravessa o resistor. A seguir, o resistor é substituído por outro cuja 
resistência é de 5,0 ohms. O valor da corrente se altera para 2,0 A. Determine o valor da 
resistência interna do gerador, bem como, sua f.e.m. (força eletro-motriz). 
 
 
20) Um corpo de massa igual a 500 g encontra-se totalmente imerso em um fluido de 
densidade 1,0 g/cm3. Seu peso aparente, nestas condições, é de 2,0 N. Determine a 
densidade do corpo, sabendo que g = 10 m/s2. 
 


