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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 

velocidade do som no ar = 340 m/s 
velocidade da luz no vácuo = 300.000 km/s 

 

Densidades (em g/cm3): 
 

açúcar = 1,6 
água = 1,0 

alumínio = 2,7 
chumbo = 11,3 

ferro = 7,9 
isopor = 0,1 

madeira = 0,7 
ouro = 19,3 

sal = 2,2 
 
 
1) Em abril de 2004, a comunidade astronômica brasileira comemorou a inauguração 
do telescópio SOAR (sigla em Inglês para “Pesquisa Astrofísica Austral”) em Cerro 
Pachón, no Chile. Construído pelo Brasil em parceria com duas instituições 
americanas, o sistema traz uma série de inovações tecnológicas. E a qualidade das 
imagens que ele poderá obter, com seu espelho de pouco mais de quatro metros, 
rivalizará até com a ofertada pelo Telescópio Espacial Hubble. Alguns historiadores 
afirmam que o primeiro telescópio foi construído pelos holandeses no século XVI. A 
primeira pessoa a utilizá-lo para o estudo do Universo foi: 
 
(a) Galileu.     
(b) Newton.    
(c) Aristóteles.    
(d) Sócrates.   
(e) Hubble. 



 
 
2) A humanidade necessita medir o tempo desde seus primórdios. Um dos 
instrumentos para medição do tempo mais antigo que se conhece é o relógio de Sol. A 
variação do comprimento da sombra de uma haste (gnômon) ao longo dos dias indica 
a estação do ano. É correto afirmar que o comprimento da sombra do gnômon é 
máximo 
 
(a) no inverno. 
(b) na primavera. 
(c) no verão. 
(d) no outono.  
(e) durante todo o ano. 
 
 
3) Um Tsunami é uma grande onda ou uma sucessão de ondas marinhas que se 
desloca em alta velocidade (pode viajar a mais de 700 km/h) com grande comprimento 
de onda (pode ter mais de 100 km) e de pequena amplitude e que pode ser 
catastrófica ao atingir as linhas de costa. Assinale o único fenômeno que não causa 
Tsunamis: 
 
(a) Tufões. 
(b) Terremotos no assoalho oceânico.   
(c) Deslizamento submarino. 
(d) Avalanche submarina.  
(e) Impacto meteorítico. 
 
 
4) Um eclipse acontece sempre que um corpo entra na sombra de outro. Assim, 
quando a Lua entra na sombra da Terra, acontece um eclipse lunar. Quando a Terra é 
atingida pela sombra da Lua, acontece um eclipse solar.  Os eclipses solares e 
lunares não acontecem todos os meses porque: 
 
(a) depende da estação do ano. 
(b) a distância entre os astros varia muito ao longo do ano. 
(c) os três astros precisam estar perfeitamente alinhados. 
(d) depende da fase da Lua. 
(e) depende da atividade solar. 
 
 
5) “Com seu deslocamento aparente diário, os incas notaram que há uma sensível 
variação na posição do astro-rei de dia para dia. Baseados nesse aparente movimento 
do Sol, (na verdade é a Terra que gira em sentido contrário) os incas determinaram 
com extrema exatidão os pontos cardeais. Para isso, tinham que registrar o instante 
exato do nascimento e ocaso do Sol nos Equinócios da Primavera e do Outono, para 
em posteriores medições, determinar assim a linha Norte-Sul verdadeira, não aquela 
orientada pela bússola, já que esta nos mostra os pólos magnéticos, e não os 
geográficos.” 

Projeto INTI, Carlos Andrade, Observatório Municipal de Americana. 
 



O texto afirma que: 
 
(a) as bússolas não funcionam. 
(b) os incas já utilizavam bússolas. 
(c) as bússolas indicam o pólo oposto ao geográfico. 
(d) os incas inventaram os equinócios e solstícios. 
(e) os pontos cardeais são determinados pelas bússolas. 
 
 
6) Em um certo momento, um certo ponto da Terra estará exatamente embaixo da Lua 
e terá maré alta. Seis horas mais tarde, a rotação da Terra terá levado esse ponto a 
90º. da Lua, e ele terá maré baixa. Dali a mais seis horas, o mesmo ponto estará a 
180º. da Lua, e terá maré alta novamente. Essa variação do nível do mar ocorre 
devido: 
  
(a) à força gravitacional exercida pelo Sol. 
(b) à translação da Terra em torno do Sol. 
(c) à força gravitacional exercida pela Lua. 
(d) ao movimento de rotação da Terra. 
(e) ao campo magnético da Terra. 
 
 
7) Bia gosta muito de fazer experiências e decidiu misturar substâncias. Apanhou um 
copo de vidro transparente com um pouco de leite e colocou com cuidado uma rolha 
flutuando sobre o leite. Cuidadosamente com um conta-gotas, deixou cair várias gotas 
de café sobre a rolha. Em seguida, repetiu o procedimento com água, e, depois com 
álcool. Bia observou que as substâncias não se misturaram, separando-se em 
camadas. Esse fenômeno ocorre: 
 
(a) devido à diferença de densidade das substâncias. 
(b) devido à diferença de massa das substâncias. 
(c) porque a estudante foi muito cuidadosa. 
(d) porque as substâncias têm pesos diferentes. 
(e) em qualquer circunstância. 
 
 
8) Helena aprendeu na escola que as substâncias mudam de estado físico. Por 
exemplo, ao nível do mar, seu livro dizia que a água entra em ebulição a 100 ºC. Ao 
fazer a experiência em sua casa em São Paulo, constatou que a água entrou em 
ebulição a 96 ºC. Podemos afirmar que: 
 
(a) a temperatura de ebulição depende da latitude. 
(b) a temperatura de ebulição de uma substância depende da pressão atmosférica. 
(c) a temperatura de ebulição depende do termômetro utilizado. 
(d) a temperatura de ebulição depende do volume de água utilizado. 
(e) Helena cometeu algum erro. 
 
 
9) Em 4 de julho de 2005, a Sonda Cassini, da Agência Espacial Americana, que está 
em órbita ao redor de Saturno há um ano, descobriu que os anéis do planeta têm 



atmosfera própria. Essa atmosfera seria muito tênue e composta pela substância da 
qual 21 %, aproximadamente, a atmosfera terrestre é constituída. Podemos afirmar 
que a substância é o: 
 
(a) nitrogênio.   
(b) oxigênio.   
(c) dióxido de carbono.   
(d) monóxido de carbono. 
(e) metano. 
 
 
10) Derrick está com sua namorada na praia e percebe que o Sol ao meio dia, quando 
está no zênite, está mais amarelado do que quando se põe, momento em que se 
apresenta mais avermelhado. Isso ocorre: 
 
(a) porque a atmosfera absorve mais a “cor” vermelha do que as outras cores da luz 
visível. 
(b) porque a atmosfera absorve mais a “cor” azul do que as outras cores da luz visível. 
(c) porque a luz do Sol é constituída por várias “cores”. 
(d) devido a evaporação da água do mar. 
(e) devido a problemas de visão do rapaz. 
 
 
11) No dia 5 de agosto de 1996, começou, pela primeira vez na história do país, um 
rodízio compulsório de carros em dez cidades da Grande São Paulo com a finalidade 
de melhorar a qualidade do ar. Os escapamentos dos automóveis liberam vários 
gases poluentes.  Entre eles, podemos citar: 
 
(a) o argônio. 
(b) o oxigênio.  
(c) o vapor de mercúrio.   
(d) o gás metano.   
(e) o monóxido de carbono. 
 
 
12) As estações do ano são causadas pelo eixo de rotação terrestre em relação à 
perpendicular ao plano de sua órbita (eclíptica) e não dependem da distância da Terra 
ao Sol. Quando ocorre um Solstício em junho em São Paulo, podemos afirmar que: 
 
(a) é inverno no nordeste brasileiro. 
(b) ocorre um Solstício de verão no Sul do Brasil. 
(c) é verão na Argentina. 
(d) é verão na Suécia. 
(e) ocorre um equinócio na Europa. 
 
 
13) Vanessa está brincando e tem vontade de montar modelos astronômicos. Ela 
toma uma bola de isopor e a atravessa com um espetinho de madeira utilizado para 
churrascos. Segurando uma das pontas o espetinho, ela o coloca em frente a uma 
lâmpada acesa e, sem mudar a inclinação do eixo e sem deslocá-lo em relação ao 



chão da sala, ela faz com que a esfera gire em torne desse eixo em frente à lâmpada. 
Sem querer, Vanessa construiu um modelo simples para representar o movimento de: 
 
(a) rotação da Terra. 
(b) rotação do Sol. 
(c) translação da Terra. 
(d) translação do Sol. 
(e) translação da Lua. 
 
 
14) Segundo o Consultive Group on International Agricultural Research, estima-se que 
o cultivo de um quilograma de arroz consome 3.000 litros de água e que uma pessoa, 
em média, consome 58 kg de arroz por ano. Supondo que uma pessoa se alimente 
unicamente de arroz durante toda a sua vida, podemos afirmar que, ao final de 80 
anos de vida, esse hábito alimentar terá gerado o consumo de aproximadamente: 
 
(a) 14 milhões de litros de água. 
(b) 14 mil litros de água 
(c) 140 milhões de litros de água. 
(d) 14 bilhões de litros de água. 
(e) 14 litros de água. 
 
 
15) “A água da Terra – que constitui a hidrosfera – distribui-se por três reservatórios 
principais, os oceanos, os continentes e a atmosfera, entre os quais existe uma 
circulação perpétua – ciclo da água ou ciclo hidrológico. O movimento no ciclo 
hidrológico é mantido pela energia radiante de origem solar e pela atração 
gravitacional”. 

http://www.ecolnews.com.br/agua/ciclo.htm 
 
O nome do processo de mudança de estado da matéria através do qual a água 
retorna da atmosfera para os oceanos e continentes, se chama: 
 
(a) evaporação. 
(b) sublimação. 
(c) condensação. 
(d) ebulição. 
(e) solidificação. 
 
 
16) As rochas, uma vez expostas à atmosfera e à biosfera, passam a sofrer a ação do 
intemperismo, através de reações de oxidação, hidratação, solubilização, ataques por 
substâncias orgânicas, variações diárias e sazonais de temperatura, entre outras. O 
intemperismo faz com que as rochas percam sua coesão, sendo erodidas, 
transportadas e depositadas em depressões onde, após a diagênese, passam a 
constituir as rochas: 
 
(a) metamórficas. 
(b) ígneas. 
(c) sedimentares. 

http://www.ecolnews.com.br/agua/ciclo.htm


(d) magmáticas. 
(e) todas as anteriores. 
 
 
17) Na indústria alimentícia a radiação é utilizada para evitar que raízes ou tubérculos 
brotem durante o armazenamento (como é o caso de cebolas e batatas); para eliminar 
insetos dos grãos antes do armazenamento, ou ainda para preservar alimentos, 
inibindo ou destruindo as bactérias e outros microorganismos. A radiação atuando 
sobre as substâncias alimentícias vai ionizar alguns átomos e alterar a estrutura de 
moléculas vitais, provocando a morte de bactérias e microorganismos. A aplicação 
citada é um exemplo do uso da energia: 
 
(a) mecânica.   
(b) gravitacional.         
(c) solar.   
(d) química.   
(e) nuclear.   
 
 
18) Pedro está atrasado para chegar à escola, situada a 1,0 km de sua casa. Após 
percorrer um quarto do percurso, percebe que está atrasado e que precisa gastar a 
metade do tempo que já gastou desde que saiu de sua casa para poder chegar 
pontualmente à escola. Pedro deverá desenvolver no segundo trecho de sua 
caminhada uma velocidade: 
 
(a) seis vezes maior que a velocidade desenvolvida no primeiro trecho. 
(b) quatro vezes maior que a velocidade desenvolvida no primeiro trecho. 
(c) duas vezes maior que a velocidade desenvolvida no primeiro trecho. 
(d) seis vezes menor que a velocidade desenvolvida no primeiro trecho. 
(e) quatro vezes menor que a velocidade desenvolvida no primeiro trecho. 
 
 
19) Se tomarmos um volume igual de açúcar, água, isopor, sal, madeira e chumbo, 
em qual alternativa a massa das substâncias indicadas está em ordem crescente? 
 
(a) isopor, madeira, água, sal, açúcar, chumbo. 
(b) isopor, madeira, água, açúcar, sal, chumbo. 
(c) isopor, água, madeira, açúcar, sal, chumbo. 
(d) chumbo, sal, açúcar, água, madeira, isopor. 
(e) chumbo, açúcar, sal, água, madeira, isopor. 
 
 
20) O estudante Alberto Rocha coloca no refrigerador de sua geladeira duas barras 
que se encontravam à temperatura ambiente: uma de madeira e uma de metal. No dia 
seguinte, ele retira as barras com as mãos e sente que a barra metálica está mais fria, 
concluindo que essa barra está com uma temperatura inferior que a barra de madeira. 
Essa observação está: 
 
(a) errada, pois ele não poderia afirmar isso sem o uso de um termômetro. 
(b) errada, pois as duas estão à mesma temperatura. 



(c) errada, porque a madeira se resfria mais rápido que o metal. 
(d) correta, pois o metal perde calor mais rápido que a madeira. 
(e) correta, pois o tato é um excelente instrumento para medir temperatura. 
 
 
21) A sonda “Deep Impact”, da agência espacial americana NASA, lançou um projétil 
exploratório contra o cometa Tempel 1, atingindo-o no dia 4 de julho deste ano (2005). 
A colisão teve um efeito explosivo equivalente ao de 4,5 toneladas de dinamite e 
aumentou o brilho do cometa em 40 vezes, possibilitando que fosse visto a olho nu 
nos países do hemisfério norte ocidental. Sabendo que nesse momento o cometa 
estava a aproximadamente 130 milhões de quilômetros da terra, pode-se dizer que a 
observação do evento na Terra foi: 
 
(a) na ordem de décimos de segundos após a colisão. 
(b) na ordem de segundos após a colisão. 
(c) alguns minutos após a colisão. 
(d) algumas horas após a colisão. 
(e) instantânea à colisão. 
 
 
22) Para as propriedades físicas  
 
I – massa 
II – densidade 
III – ponto de fusão 
IV – calor específico 
 
qual(is) depende(m) das dimensões volumétricas do corpo? 
 
(a) Apenas a I. 
(b) I e IV. 
(c) I, II e III. 
(d) II, III e IV. 
(e) Todas. 
 
 
23) Em um museu de geologia, na sala de exposição de amostras de minérios de 
ferro, o monitor comentou corretamente aos visitantes que o ferro é um dos poucos 
exemplos de materiais que diminuem de volume durante a fusão. A partir desse 
comentário, assinale a alternativa falsa: 
 
(a) A densidade do ferro em estado líquido é maior do que a do ferro em estado 
sólido. 
(b) 1 cm3 de ferro sólido pesa mais do que 1cm3 de ferro fundido. 
(c) O fenômeno comentado pelo monitor também ocorre para a água. 
(d) Peças sólidas de ferro podem flutuar em ferro fundido. 
(e) Durante a solidificação o ferro aumenta de volume. 
 
 



24) Em uma atividade experimental na escola, uma caixa de sapato teve seu interior 
pintado com tinta de cor branca pelos estudantes. A caixa foi fechada e um orifício 
circular com diâmetro de 2 cm foi aberto na sua lateral. Ao disporem a caixa em local 
iluminado, os estudantes verificaram que não era mais possível distinguir a cor no 
interior, pois ao olharem pelo orifício, a caixa estava escura. A resposta para tal 
“mistério” é que: 
 
(a) não entrou luz na caixa. 
(b) a caixa funcionou como refletor perfeito de luz. 
(c) a caixa funcionou como um absorvedor perfeito de luz. 
(d) o interior de cor branca não foi o mais adequado para refletir luz.   
(e) o ângulo de incidência de luz não foi adequado para a verificação. 
 
 
25) Juliana é conhecida na escola como sendo “a menina da voz fininha”. O caráter 
peculiar da voz de Juliana está associado: 
 
(a) à frequência relativamente alta dos sons que emite quando fala. 
(b) à amplitude relativamente alta dos sons que emite quando fala. 
(c) ao volume relativamente baixo dos sons que emite quando fala. 
(d) a velocidade relativamente alta dos sons que emite quando fala. 
(e) a intensidade relativamente baixa dos sons que emite quando fala. 
 
 
26) Leia atentamente as sentenças abaixo. 
 
I – “Pequenos pedaços de papel podem ser atraídos por objetos atritados”. 
II – “Os pelos do braço podem ser atraídos pela lã de uma blusa que acabou de ser 
retirada”. 
III – “As telas de televisores e de monitores de tubo costumam acumular poeira 
facilmente”. 

Pode-se dizer que: 
 
(a) todos os três casos estão relacionados ao mesmo fenômeno físico. 
(b) apenas os casos I e II estão relacionados ao mesmo fenômeno físico. 
(c) apenas os casos I e III estão relacionados ao mesmo fenômeno físico. 
(d) apenas os casos II e III estão relacionados ao mesmo fenômeno físico. 
(e) os casos não têm relação entre si. 
 
 
27) Em um show de “mágicas”, João aposta com a sua irmã caçula que pode afundar 
objetos sem tocá-los. Ao ser desafiado, mostra que um alfinete, flutuando sobre uma 
superfície de água, afunda ao se adicionar algumas gotas de detergente ao líquido. A 
“mágica” de João acontece: 
 
(a) devido à redução da densidade da água. 
(b) devido à redução do empuxo da água. 
(c) devido à redução da tensão superficial da água. 
(d) porque as gotas de detergente atraem o alfinete ao fundo. 
(e) porque as gotas de detergente envolvem o alfinete e o afundam. 



 
 
28) Um fio metálico, atravessando perpendicularmente o plano da folha como 
representado na figura abaixo, é percorrido por uma corrente. Duas bússolas estão 
posicionadas nos pontos I e II, como indicados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se a corrente que flui no fio está entrando no plano do papel, a configuração correta 
das bússolas para as posições I e II, respectivamente, é: 
 
 
(a)                      e     
 
 
 
(b)                      e 
  
 
 
(c)                      e 
 
 
 
(d)                          e 
 
 
 
(e)                          e   
 
 
29) Dois jovens trabalhadores da construção civil analisaram a melhor maneira de 
elevar uma carga de concreto utilizando um sistema de única polia.  As duas opções 
que testaram estão representadas na figura abaixo. 
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A conclusão que chegaram foi de que: 
 
(a) o caso II é vantajoso sobre o I, pois a carga pode ser erguida com a metade da 
força. 
(b) o caso I é vantajoso sobre o II, pois a carga pode ser erguida com a metade da 
força. 
(c) ambos os casos são equivalentes e exigem uma força igual ao peso da carga para 
a elevação. 
(d) ambos os casos são equivalentes e exigem uma força igual à metade do peso da 
carga para a elevação. 
(e) ambos os casos são equivalentes e exigem uma força igual ao dobro do peso da 
carga para a elevação. 
 
 
30) Duas esteiras carregam grãos para um dos silos de uma fábrica. Uma delas leva 
10 h para encher o silo, a outra, menos potente, leva 15 h. Portanto, o tempo que as 
duas levam para encher o silo juntas é de: 
 
(a) 5 h. 
(b) 6 h. 
(c) 7,5 h. 
(d) 10 h. 
(e) 12,5 h. 
 
 
Fase Estadual - 5a a 8a série 
 
 
1) O que deve ocorrer quando colocamos um cubo de gelo dentro de um recipiente 
com óleo de cozinha? Imagine que se trata de um experimento e que você dispõe do 
tempo que for necessário para fazer suas observações. Importante: a densidade do 
gelo é menor que a densidade do óleo. 
 
 
2) “Atraído pelo esplendor do Sol, Ícaro se eleva em demasia ao céu, para cair logo 
em seguida, devido ao derretimento da cera que prendia as plumas de suas asas”. A 



Lenda de Ícaro descreve o antigo desejo do Homem de voar. Explique o princípio de 
funcionamento dos balões e dos aviões. 
 
 
3) O ano de 2005 foi declarado pela Organização das Nações Unidas como Ano 
Mundial da Física em homenagem ao centenário da publicação dos importantes 
trabalhos científicos por Albert Einstein. Um dos trabalhos mais famosos lançou as 
bases da Teoria da Relatividade Restrita que aprofunda os conceitos de espaço e 
tempo propostos por Newton alguns séculos antes. O conceito de relatividade está 
relacionado ao movimento. Por exemplo, Bia, que tem 6 anos, e Helena, que tem 3, 
estão sentadas no banco de trás de um carro em movimento. Bia afirma que o carro 
está se movimentando e que os postes estão parados. Helena, por sua vez, diz que 
os postes estão se movimentando. Quem está certa? Explique. 
 
 
4) Para se prever o tempo, a meteorologia desenvolveu vários instrumentos para 
coletar informações sobre a velocidade dos ventos, a temperatura do ar, a quantidade 
de radiação do Sol que chega à superfície da Terra etc. Um desses instrumentos é o 
barômetro que é utilizado para medir a pressão atmosférica. Descreva uma maneira 
de construir um barômetro na sua casa utilizando-se de recursos simples. Faça 
esquemas e utilize o verso da folha de respostas caso seja necessário. 
 
 
5) Apolo, um arqueólogo profissional, se perde no meio do deserto e acaba chegando 
a um oásis. Como Apolo é muito detalhista, anota tudo em seu diário e para isso 
precisa de um relógio. Como ele poderá construir um relógio dispondo apenas de 
varetas, pedras e uma faca? 
 
 
6) Sabendo-se que a luz se propaga a uma velocidade de 300.000 km/s no vácuo e 
que a distância média da estrela de Alfa Centauri ao Sistema Solar é de 
aproximadamente 4,4 anos-luz, estime a que distância (em quilômetros) essa estrela 
se encontra da Terra. 
 
 
7) Derrick trabalha para uma empresa de alta tecnologia e viaja muito pelo mundo. 
Numa de suas viagens, estava num Boeing 727 a 10 mil metros de altitude quando 
pediu à aeromoça uma garrafa de água. Após tomar um pouco da água, guardou a 
garrafa em sua pasta, tomando o cuidado de apertar muito bem a tampa para evitar 
que a água vazasse. Depois que o avião aterrissou, Derrick apanhou um táxi para 
casa e, como estava muito quente, lembrou-se da garrafa. Ao abrir a pasta, 
surpreendeu-se ao ver a garrafa bastante retorcida como se tivesse sido apertada. 
Todavia, depois de destampada, ela voltou ao seu formato normal. Como você explica 
o que ocorreu? 
 
 
8) Palavras Cruzadas: 
 
1. Planeta conhecido como “Estrela da Manhã” 
2. Mudança de estado físico que ocorre ao se colocar água líquida no congelador 



3. Resultado da combinação de todas as cores 
4. Efeito provocado pela concentração de dióxido de carbono 
5. Planeta mais parecido com a Terra do ponto de vista físico 
6. Tipo de nuvem 
7. Propriedade da matéria observada quando duas superfícies estão em contato 
8. Tipo de máquina simples 
9. Todos os corpos tendem a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo 
uniforme na ausência de uma força 
resultante 
10. Desprendem-se das calotas polares 

 
 
 
9) Ana saiu de casa com sua bicicleta, a uma velocidade média de 12 km/h, para ir 
para a escola. Quinze minutos depois, sua mãe percebeu que ela esqueceu seu 
trabalho de história sobre a mesa e saiu para entregá-lo, dirigindo a uma velocidade 
média de 48 km/h. Pergunta-se: 
a) a que distância aproximada média de casa estava Ana quando sua mãe percebeu 
que o trabalho de história havia sido esquecido? 
b) quantos quilômetros a mãe de Ana dirigiu até alcançá-la? 
 
 
10) O nível de água em um copo com gelo aumenta, diminui ou fica o mesmo quando 
o gelo derrete? Justifique. 
 
 
11) Muitas pessoas fazem o seguinte comentário: "esse cobertor esquenta mais do 
que aquele outro". Essa afirmação está correta? 
 



 
12) Uma bola (1) é solta de uma torre. Um segundo depois outra bola (2) é liberada do 
mesmo ponto. O que se pode dizer acerca da razão de suas velocidades (V1/V2)? 
Aumenta, diminui ou permanece a mesma enquanto elas caem? Explique. 
 
 
13) No jogo "cabo de força", cada time puxa uma das extremidades da mesma corda. 
Perde aquele time que se deixar mover até o campo adversário. Em uma gincana da 
escola, dois times de garotos disputavam esse jogo. Para surpresa de todos, o time 
considerado bem mais fraco, formado por meninos menores e mais magros, ganhou. 
O time perdedor justificou: "nossos calçados não eram apropriados como os dos 
adversários..." Existe algum fenômeno físico que valide a explicação para a derrota 
dada pelo time mais forte, ou a justificativa é infundada? 
 
 
14) A denominação hertz, ou simplesmente Hz (1Hz = 1/s), para a unidade de 
frequência é uma homenagem prestada ao físico alemão Heinrich Hertz (1857 –1894), 
que foi o primeiro cientista a gerar e detectar ondas eletromagnéticas em um 
laboratório. Esta unidade para frequência é aplicada para os tipos de ondas, incluindo 
as mecânicas. Ondas mecânicas como os sons audíveis ao ouvido humano, por 
exemplo, estão em um intervalo entre 20 Hz e 20.000 Hz. Fora desta faixa de 
frequência encontram-se os ultra-sons e os infra-sons, os quais são inaudíveis ao 
homem. 
(a) Indique as frequências esperadas para infra-sons e ultra-sons a partir dos valores 
limites para os sons audíveis ao ouvido humano. 
(b) Existe possibilidade dos infra-sons ou dos ultra-sons emitidos no ar poderem se 
tornar ondas sonoras com frequência entre 20 Hz e 20.000 Hz, passando a ser 
perceptíveis ao ouvido humano, se detectados, por exemplo, dentro d’água, ou seja, a 
frequência de ondas sonoras depende do meio em que elas se propagam? 
 
 
15) Um quilograma de alumínio tem duas vezes a capacidade térmica do que de um 
quilograma de ferro. Por sua vez, a condutividade térmica do alumínio é três vezes 
maior que a do ferro. 
(a) Considere dois cubos de mesma massa, porém um de alumínio e outro de ferro, 
inicialmente, à mesma temperatura. O que se pode dizer da temperatura dos cubos 
após a mesma quantidade de calor ter sido transferida para cada um? 
(b) Ferro e alumínio são metais utilizados geralmente na fabricação de panelas de 
cozinhar. Para panelas de mesmas dimensões, qual cozinhará a comida mais 
rapidamente, uma panela de ferro ou uma panela de alumínio? Justifique. 
 
 
16) Em uma aula de Física, um professor colocou uma bolinha de ping-pong dentro de 
um saco plástico cheio de água e o fechou. Como sua densidade é menor que a do 
líquido, a bolinha ficou flutuando na superfície d’água. Para mantê-la imóvel no fundo 
do saco plástico, o professor segurou (externamente) a bolinha com a mão e depois 
jogou o saco ao chão. O que, então, foi observado pelos estudantes desta aula 
inusitada? Durante a queda, a bolinha subiu à superfície? Justifique. 
 
 



17) Como estimar o raio da Terra a partir de informações obtidas assistindo o pôr-do-
sol deitado no chão e, depois, assistindo-o novamente em pé? (Dica: considere o uso 
de um cronômetro) 
 
 
18) Imagine que a órbita da Terra seja um círculo perfeito. Nesse caso, o Sol executa 
algum trabalho sobre a Terra para mantê-la em órbita? 
 


