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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 = 9,8 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: 
açúcar = 1,6 g/cm3; 
água = 1,0 g/cm3; 
alumínio = 2,7 g/cm3; 
chumbo = 11,3 g/cm3; 
ferro = 7,9 g/cm3; 
isopor = 0,1 g/cm3; 
madeira = 0,7 g/cm3; 
ouro = 19,3 g/cm3; 
sal = 2,2 g/cm3; 
pressão atmosférica = 1,01.105 N/m2;  
constante de Planck = 6,6.10-34 J.s ; 
constante eletrostática do ar = 9,0.109 N. m2/C2; 
constante de gravitação universal = 6,67. 10-11 N.m2/kg2. 
 
 
1) Em um certo dia, no horário de intervalo entre as aulas, ao tomar suco de 
laranja, Carolina percebeu que podia manter o líquido no interior do canudo 
tapando a extremidade superior do mesmo com um dedo. Isso aconteceu 
porque: 
 



(a) a pressão do líquido na extremidade superior é maior do que a pressão 
atmosférica. 
(b) a tensão superficial do líquido na base do canudo impede a saída do suco. 
(c) a pressão do ar na base do canudo mantém o suco em seu interior. 
(d) a força da gravidade não atua dentro de canudos tapados. 
(e) forças moleculares entre o dedo e o suco mantêm o líquido dentro do 
canudo. 
 
 
2) Dois estudantes curiosos montaram uma experiência de dilatação térmica 
com uma esfera e com uma placa ambas feitas do mesmo material metálico. Na 
placa havia um orifício circular com diâmetro um pouco inferior ao diâmetro da 
esfera. Eles verificaram que a esfera podia passar pelo orifício: 
 
(a) tanto quando se aquecia apenas a placa como quando se resfriava apenas a 
esfera. 
(b) tanto quando se esfriava apenas a placa como quando se aquecia apenas a 
esfera. 
(c) tanto quando se aquecia apenas a placa como quando se aquecia apenas a 
esfera. 
(d) quando se aquecia simultaneamente a placa e a esfera. 
(e) quando se resfriava simultaneamente a placa e a esfera. 
 
 
3) Três recipientes, de bases iguais, estão cheios de água como mostra a figura 
abaixo.  

 
 
Assinale a alternativa correta quanto à pressão da água, P, na base dos 
recipientes. 
 
(a) PI < PII < PIII  
(b) PI > PII > PIII 
(c) PI = PII = PIII  
(d) PI < PII = PIII  
(e) PI = PII < PIII 
 
 



4) O recipiente interno de uma lavadora de roupas vertical tem forma cilíndrica e 
diversos furos ao longo de sua estrutura. No final do ciclo de lavagem, há um 
período de remoção do acúmulo de água das roupas através da rotação do 
recipiente em relação ao seu eixo central, durante o qual a roupa se acumula 
nas paredes do recipiente. Desprezando os efeitos da força gravitacional, pode-
se afirmar que a roupa se acumula nas paredes do recipiente devido à: 
 
(a) força centrípeta e as gotículas de água saem dos furos laterais em trajetória 
retilínea tangencial à circulação. 
(b) força centrífuga e as gotículas de água saem dos furos laterais em trajetória 
retilínea perpendicular à circulação. 
(c) força centrípeta e as gotículas de água saem dos furos laterais em trajetória 
retilínea perpendicular à circulação. 
(d) força centrífuga e as gotículas de água saem dos furos laterais em trajetória 
circular. 
(e) força centrípeta e as gotículas de água saem dos furos laterais em trajetória 
circular. 
 
 
5) Entre o início e o fim de uma partida de futebol, um juiz percorreu 
aproximadamente 6 km no primeiro tempo (equivalente a 45 minutos). 
Considerando o vestiário como ponto de partida e de chegada, a velocidade 
escalar média e a velocidade (vetorial) média do juiz nesse primeiro tempo do 
jogo foram, respectivamente, próximas a: 
 
(a) zero e zero.  
(b) 8 km/h e zero.  
(c) zero e 8 km/h.  
(d) 8 km/h e 8 km/h.  
(e) 4,5 km/h e 4,5 km/h. 
 
 
6) Uma taça de forma esférica, como mostra a figura abaixo, está sendo cheia 
com água a uma taxa constante.  

 
A altura do líquido, y, em função do tempo, t, pode ser representada 
graficamente por: 
 



(a)     (b)   
 

(c)     (d)   
 

(e)   
 
 
7) Um balão tripulado estava subindo ao céu com uma aceleração constante de 
0,4 m/s2. No instante em que sua velocidade vertical foi de 2 m/s, um dos 
tripulantes soltou (sem impulso adicional) um objeto para o pessoal em terra. 
Então, inicialmente, qual foi a aceleração e a velocidade do objeto? (considere g 
= 10 m/s2) 
 
(a) 10 m/s2 para baixo; 0 m/s.  
(b) 9,6 m/s2 para baixo; 0 m/s.  
(c) 0,4 m/s2 para cima; 0 m/s. 
(d) 10 m/s2 para baixo; 2 m/s para cima.  
(e) 9,6 m/s2 para baixo; 2m/s para cima. 
 
 
8) Assinale a alternativa verdadeira entre as seguintes sentenças referentes ao 
lançamento oblíquo de projéteis: 
 
(a) a maior distância horizontal alcançada pelo projétil ocorre para lançamentos 
a 30o se os efeitos da resistência do ar são desprezíveis. 
(b) o tempo de subida do projétil é igual ao tempo de descida, quando os efeitos 
de resistência do ar são desprezíveis. 
(c) a aceleração do projétil na altura máxima do vôo é zero. 
(d) a trajetória é sempre parabólica independentemente dos efeitos de 
resistência do ar. 



(e) durante a trajetória, as forças “do lançamento”, da gravidade e de resistência 
do ar atuam sobre o projétil. 
 
 
9) Uma balança mecânica caseira (a “de banheiro”), calibrada em quilogramas, 
tem sua leitura feita a partir da deformação relativa de uma mola quando uma 
pessoa sobe na plataforma. A balança de pivô, por sua vez equilibra objetos e 
padrões para fornecer a leitura da massa. Se essas balanças são levadas para 
outro planeta, cuja aceleração gravitacional é maior do que da terra, em relação 
ao resultado da medida realizada na terra a massa de um corpo será: 
 
(a) maior para a balança de banheiro e a mesma para a balança de pivô. 
(b) maior para a balança de banheiro e a menor para a balança de pivô. 
(c) a mesma para ambos os casos. 
(d) maior para ambos os casos. 
(e) menor para ambos os casos. 
 
 
10) Em uma barraca de prêmios de um parque de diversões, o ganhador deve 
derrubar cinco blocos de madeira com o lance de até dez pequenas bolas de 
borracha. Um rapaz escolheu entre as bolas disponíveis aquelas que “quicam” 
mais, para aumentar suas possibilidades de sucesso. Pode-se dizer que o rapaz 
estava: 
 
(a) certo, pois as bolas que “quicam” mais transferem mais energia ao bloco de 
madeira ao atingi-lo. 
(b) certo, pois as bolas que “quicam” mais aplicarão maior impulso ao bloco de 
madeira ao atingi-lo. 
(c) certo, pois as bolas que “quicam” mais aplicarão maior força ao bloco de 
madeira ao atingi-lo. 
(d) errado, pois as bolas que “quicam” mais são mais leves e não derrubarão o 
bloco ao atingi-lo. 
(e) errado, pois não importa o quanto a bola “quica” mais, sim, quão rápida a 
bola é lançada. 
 
 
11) Qual das alternativas abaixo apresenta uma melhor estimativa para a ordem 
de grandeza do número de fios de cabelo que você tem na sua cabeça, assim 
como, do número de folhas de uma árvore. 
 
(a) 103 e 104.  
(b) 104 e 103.  
(c) 103 e 102. 
(d) 105 e 104.  
(e) 101 e 102. 
 
 



12) Suponha que um projétil de massa igual a 15,0 g é disparada em direção a 
um alvo de massa 10,0 kg que está montado sobre o gelo. Após a colisão, o 
tempo que o conjunto (alvo + projétil) gasta para percorrer a distância de 45,0 
cm é de apenas 1,00 s. Com base nessas informações, qual das alternativas 
abaixo mais se aproxima da velocidade da bala antes da colisão. 
 
(a) 600 m/s. 
(b) 450 m/s.  
(c) 300 m/s. 
(d) 200 m/s. 
(e) 100 m/s. 
 
 
13) O fato das ondas sonoras contornarem um edifício está ligado a um 
fenômeno conhecido por: 
 
(a) reflexão. 
(b) refração. 
(c) dispersão.  
(d) interferência.  
(e) difração. 
 
 
14) Considere uma garrafa cujo bocal esteja aberto e que é introduzida em um 
reservatório de água, invertida, de modo que o ar preso em seu interior não 
possa escapar. A pressão exercida pela água fará com que parte da garrafa seja 
preenchida por água mesmo que não haja perda de gás de seu interior. Assim, 
se a garrafa for submersa até uma profundidade onde a pressão seja o dobro da 
pressão na superfície, a garrafa estará 50 % preenchida por ar e 50 % 
preenchida por água. Suponha, agora, que tanto a garrafa quanto um balão são 
levados a uma determinada profundidade onde a pressão é igual a 4 vezes a 
pressão da superfície. Agora, nessa nova profundidade, usamos um tanque de 
ar para fazer com que o balão retorne ao seu volume original e o fechamos 
totalmente. Também fazemos o mesmo com nossa garrafa expulsando toda a 
água de seu interior. A seguir, trazemos o balão e a garrafa até a superfície. O 
balão, por ser fechado, não poderá deixar o ar escapar e terá seu volume 
dramaticamente aumentado. Evidentemente que, se o novo volume superar a 
capacidade máxima de expansão do balão, ele explodirá. Por outro lado, a 
garrafa que é aberta liberará parte do ar sob a forma de bolhas de ar e chegará 
à superfície totalmente cheia de ar. Com base no texto acima, indique qual 
alternativa é mais correta. 
 
(a) É perigoso levar recipientes rígidos abertos para águas profundas. 
(b) Seria conveniente que ao invés de tanques rígidos de ar, os mergulhadores 
usassem balões. 
(c) No mergulho com tanques, é perigoso segurar a respiração. 
(d) As leis dos gases não se aplicam às condições de mergulho. 



(e) Todas as respostas acima estão corretas. 
 
 
15) Todos já ouvimos falar das dificuldades que os esportistas encontram 
quando competem em cidades que ficam a grandes altitudes. O ar mais rarefeito 
destes locais leva os atletas, não preparados para estas condições, a se 
cansarem mais rapidamente. Outros efeitos também acontecem. Por exemplo, a 
menor densidade do ar permite que os saltadores consigam marcas mais 
expressivas. Também faz com que a bola de futebol alcance velocidades mais 
altas e muitas vezes enganem os goleiros. Queremos, agora, questionar o papel 
que a umidade excessiva pode ter sobre o movimento de uma bola. Lembre-se 
que atualmente as bolas são produzidas por materiais que não encharcam. Das 
alternativas abaixo a que melhor expressa o pequeno efeito da umidade sobre o 
movimento de uma bola de futebol é: 
 
(a) O ar úmido é mais “pesado” e por isso a bola viaja mais lentamente. 
(b) O ar úmido é mais denso e por isso a bola viaja mais lentamente. 
(c) O ar úmido é mais denso e por isso a bola viaja mais rapidamente. 
(d) O ar úmido é menos denso e por isso a bola viaja mais rapidamente. 
(e) A umidade não tem qualquer influência no movimento da bola por menor que 
seja. 
 
 
16) Você deve ter percebido que diferentes bicicletas têm pneus bastante 
diferentes. As afirmações a seguir indicam o tipo de pneu e a razão física para 
seu uso. 
 
I) As bicicletas para uso em estradas asfaltadas devem ter o pneu fino e usar 
pressões baixas. Assim o pneu pode se deformar no contato com o solo e levar 
o ciclista a altas velocidades com pouco esforço. 
II) As bicicletas para uso em pistas de terra devem ter o pneu grosso e usar altas 
pressões. Assim o pneu não pode se deformar no contato com o solo evitando 
as quedas. 
III) A escolha do tipo de pneu deve-se apenas a uma questão de estética sem 
qualquer relação com o desempenho. 
 
Com relação às afirmações acima: 
 
(a) Apenas a afirmação I está correta. 
(b) Apenas a afirmação II está correta. 
(c) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 
(d) Todas as afirmações estão certas 
(e) Todas as afirmações estão erradas. 
 
 
17) Os dispositivos de segurança conhecidos como “air bag” são construídos 
para inflar quando o veículo sofre uma desaceleração brusca correspondente a 



uma colisão. O “air bag” não atua somente amaciando a colisão, mas também 
espalhando o impacto sobre uma área maior. Espalhar o impacto sobre uma 
maior região é uma idéia relacionada com qual conceito físico? 
 
(a) Pressão.  
(b) Velocidade.  
(c) Impulso.  
(d) Momento Angular.  
(e) Relatividade. 
 
 
18) Uma estufa empregada nas casas de flores é normalmente construída de 
alvenaria, com cobertura de vidro de modo a manter a temperatura e a umidade 
constantes e em seu interior mais elevadas do que no exterior. Qual(is) das 
seguintes afirmativas está(ão) correta(s) de modo a justificar a elevada 
temperatura no interior da estufa? 
 
1) O calor entra na estufa por condução e perde-se pouco por convecção. 
2) O calor entra na estufa por radiação e perde-se pouco por convecção. 
3) O calor entra na estufa por radiação e perde-se pouco por condução. 
4) O calor entra na estufa por condução e convecção, perdendo-se por radiação. 
 
(a) 2 e 3. 
(b) 1 e 2. 
(c) 4. 
(d) 2 e 4. 
(e) 2. 
 
 
O texto abaixo se refere às questões de 19 e 20. 
 
“O coração humano é uma bomba feita de tecido muscular. Ele é composto de 4 
câmaras: os átrios direito e esquerdo que se situam na parte superior e os 
ventrículos direito e esquerdo na parte inferior. Um grupo especial de células 
situadas no átrio direito geram estímulo elétrico que fazem o coração contrair e 
bombear o sangue. Cada contração representa uma batida do coração. Chama-
se fase sistólica, aquela quando o coração contrai e fase diastólica quando ele 
relaxa. Sob condições normais, o coração de um ser humano bate 
aproximadamente 75 vezes por minuto. Ele movimenta aproximadamente 6 litros 
de sangue por minuto e em condições extremas pode chegar a imprimir um fluxo 
5 vezes maior. A pressão arterial de pico é aproximadamente um sexto da 
pressão atmosférica normal.” 
 
 
19) A potência do coração pode ser calculada pelo produto da pressão pelo fluxo 
sanguíneo, isto é, o volume de sangue que circula por unidade de tempo. Qual 



das alternativas abaixo expressa melhor a potência gerada pelo coração 
humano? 
 
(a) 1,3 W. 
(b) 0,13 W. 
(c) 13 W. 
(d) 130 W. 
(e) 0,26 W. 
 
 
20) Nestas condições, a energia gasta pelo coração em um dia, equivale àquela 
da queda de um homem de 70 kg de uma altura aproximada de: 
 
(a) 168 m. 
(b) 137 m. 
(c) 107 m. 
(d) 76 m. 
(e) 46 m. 
 
 
21) O calor específico de uma substância X no estado sólido é o dobro do valor 
correspondente de outra substância Y no mesmo estado. São consumidas 22 
calorias para elevar a temperatura de X de 50 oC a 72 oC. Se as substâncias não 
sofrem mudança de estado e têm a mesma massa, quantas calorias são 
necessárias para elevar a temperatura de Y desde 100 oC a 166 oC? 
 
(a) 22 cal.  
(b) 33 cal.  
(c) 66 cal.  
(d) 88 cal.  
(e) 132 cal. 
 
 
22) Um sistema de lentes de uma certa câmara fotográfica especial é  
equivalente a uma lente convergente de distância focal 25 cm. A que distância, 
d, deve ser colocado o filme para receber adequadamente a imagem de uma 
pessoa sentada a 1,25 m de distância da lente? Qual a relação, M, entre o 
tamanho da imagem com relação ao do objeto? 
 
(a) d = 31,2 cm e M = 0,25. 
(b) d = 3,12 cm e M = 0,25. 
(c) d = 31,2 cm e M = 0,50. 
(d) d = 3,12 cm e M = 0,50. 
(e) d = 3,12 cm e M = 0,75. 
 
 



23) Duas estrelas de massa m e 3m respectivamente, separadas por uma 
distância d e bastante afastadas de qualquer outra massa considerável, 
executam movimentos circulares em torno do centro de massa comum. Nestas 
condições, o tempo T para uma revolução completa, a velocidade v(3m) da 
estrela de maior massa são: 
 

(a)  
d Gm

d ,
3Gm 3d

 

 

(b)  
d 1 Gm

2 d ,
3Gm 2 3d

 

 

(c)  
d 1 Gm

d ,
3Gm 2 3d

 

 

(d)  
3d 2 Gm

d ,
Gm 3 3d

 

 

(e)  
d 1 Gm

d ,
Gm 2 d

 

 
 
24) Nós vivemos dentro de um enorme capacitor formado pela superfície da 
Terra e pela eletrosfera. Esta é uma região condutora de eletricidade da 
atmosfera superior cuja condutividade é grande, devido às colisões ionizantes 
entre raios cósmicos e moléculas. Supondo que nas condições atmosféricas 
normais o campo elétrico seja de 165 V/m, encontre a energia armazenada 
neste enorme capacitor, formado pela superfície da Terra e a eletrosfera, cuja 
altura é de 25 km. Considere 40.000 km a circunferência da Terra. 
 
(a) 1.0.109 J. 
(b) 1.5.1011 J. 
(c) 1.5.1012 J. 
(d) 2.5.109 J. 
(e) 2.5.1010 J. 
 
 
25) As descargas elétricas atmosféricas (raios) que ocorrem durante as 
tempestades são caracterizadas por correntes da ordem de 50.000 A e tensão 
de centenas de milhares ou até milhões de volts. Os médicos sabem que se 
uma corrente maior que 2 mA atravessar o tórax de uma pessoa, o sistema 
bioelétrico que comanda os batimentos cardíacos é perturbado causando óbito. 
A cada segundo, cerca de 100 raios ocorrem em nosso planeta. A cada ano, 
mais de 150 pessoas morrem nos Estados Unidos como consequência de raios. 



Com base no exposto acima e em seus conhecimentos, avalie as seguintes 
afirmações sobre relâmpagos e raios. 
 
i) Quando se diz que alguém foi atingido por um raio e teve queimaduras 
severas, mas não morreu, na realidade está sendo cometido um equívoco. A 
corrente transportada pelo raio seguramente mataria a pessoa. No entanto, 
quando a eletricidade atravessa um condutor, é criado um campo magnético 
temporário na área próxima desse condutor. Se um segundo condutor paralelo 
(uma pessoa), está nesta região, será induzida nele uma corrente elétrica. 
Assim, esta corrente induzida, normalmente bem menor que a corrente 
associada ao raio, é que atravessa a pessoa. Esta corrente ainda pode ser alta o 
suficiente para causar danos consideráveis sobre qualquer pessoa. Este é o 
princípio de funcionamento de um transformador elétrico. 
 
ii) Um carro é um ótimo lugar para se refugiar durante uma tempestade de 
relâmpagos. Isto se justifica porque os pneus isolam o veículo do solo e também 
porque o metal do veículo funciona como blindagem elétrica. Este efeito é 
conhecido como gaiola de Faraday. 
 
iii) O trovão, que acompanha o relâmpago, é consequência da brusca expansão 
dos gases aquecidos pela passagem da corrente elétrica. Esta expansão dá 
origem a uma onda de choque que é responsável pelo estrondo. 
 
Com relação às afirmações acima: 
 
(a) apenas a afirmação (i) está correta. 
(b) apenas a afirmação (ii) está correta. 
(c) apenas as afirmações (i) e ii) estão corretas. 
(d) todas as afirmações estão erradas 
(e) todas as afirmações estão certas. 
 
 
26) Ataques cardíacos têm ultimamente vitimado jogadores de futebol em plena 
partida. O coração é uma bomba controlada bioeletricamente que sob condições 
de esforço físico intenso pode falhar! Uma maneira de assistir os esportistas 
quando há mau funcionamento do coração é através do uso de um desfibrilador. 
Durante um ataque cardíaco, o miocárdio deteriora-se e o coração não 
consegue manter uma contração regular dando origem a uma tremedeira 
convulsiva, que chamamos de fibrilação. Para restaurar-se o funcionamento 
normal, um capacitor é descarregado, através de eletrodos colocados no peito 
do paciente (veja figura abaixo), para restabelecer a frequência cardíaca normal. 
Suponha que o capacitor do desfibrilador armazene 400 J de energia e a 
descarregue em 3 ms. Calcule a corrente liberada e a tensão. Suponha que a 
resistência entre os eletrodos é de 50 Ω. 
 



 
 
(a) 10 A e 1000 V. 
(b) 51,6 A e 2,6 kV. 
(c) 100,2 A e 3000 V. 
(d) 200 A e 3,2 kV. 
(e) 300,4 A e 4000 V. 
 
 
27) Um resistor ôhmico de resistência elétrica R, submetido a uma diferença de 
potencial U é percorrido por uma corrente I e dissipa P Watts. A corrente elétrica 
e a potência dissipada de um outro resistor 3R submetido a uma diferença de 
potencial 3U são, respectivamente: 
 
(a) 2I e 9P. 
(b) I e 9P. 
(c) I/2 e 9P. 
(d) 2I e 3P. 
(e) I e 3P. 
 
 
28) Identifique o tipo de radiação eletromagnética para as frequências 4.1014 Hz, 
2.108 Hz e 4.1017 Hz. 
 
(a) visível, ondas de rádio, raios X. 
(b) ondas de rádio, raios gama, visível. 
(c) raios X, raios gama, ondas de rádio. 
(d) raios gama, raios X, ondas de rádio. 
(e) raios gama, ondas de rádio, raios X. 
 
 



29) Calcule o momento linear de um fóton de comprimento de onda 780 nm, 
típico de diodos laser empregados na leitura de CDs. 
 
(a) 2,5.10-27 J.s/m. 
(b) 3,5.10-28 J.s/m. 
(c) 4,5.10-26 J.s/m. 
(d) 8,5.10-28 J.s/m. 
(e) 9,5.10-29 J.s/m. 
 
 
30) O efeito fotoelétrico pode ser explicado a partir das suposições de Einstein 
de que: 
 
(a) a massa do elétron cresce com a velocidade. 
(b) a energia da luz é quantizada. 
(c) a carga do elétron cresce com a velocidade. 
(d) os átomos irradiam energia. 
(e) a energia da luz cresce com a velocidade. 
 
Fase Estadual – 1o ao 3o ano 
 
 
1) Logo pela manhã, em uma construção, uma barra fina de alumínio foi cortada 
com 15 m de comprimento. Uma trena de aço, com precisão em milímetros, foi 
utilizada para a medida do comprimento. Nesse momento a temperatura 
ambiente era de 20 oC. Ao meio dia, no entanto, a temperatura subiu para 30 oC. 
 
(a) Qual foi a variação ocorrida no comprimento da barra de alumínio pela 
mudança de temperatura ambiente? 
(b) Qual seria a nova medida do comprimento da barra de alumínio se a mesma 
trena da manhã fosse utilizada ao meio-dia? 
(Considerar os coeficientes de dilatação térmica linear: aalumínio = 24.10-6 oC-1, 
aaço = 11.10-6 oC-1) 
 
 
2) Uma bola, inicialmente em repouso, é lançada horizontalmente a partir do 
topo de um morro, alcançando a distância de 40 m em relação à posição de 
lançamento. Se na Lua, essa bola for lançada do topo de um morro de mesma 
altura do da Terra (desprezando-se a resistência do ar): 
 
(a) Qual seria a razão entre os tempos de queda da bola na Lua e na Terra, 
tLua/tTerra, considerando que a aceleração gravitacional na Lua é um sexto da 
aceleração gravitacional na Terra? 
(b) Qual a distância atingida pela bola na Lua? 
 
 



3) Após uma aula sobre vetores deslocamento, uma aluna do ensino médio 
chamada Marceli fez a seguinte afirmação: “assumindo que a Terra seja 
perfeitamente esférica, é possível para uma pessoa andar 1,0 km para o sul, 
depois mais 1,0 km para o leste e finalmente mais 1,0 km para o norte e acabar 
retornando exatamente na mesma posição”. Discuta a afirmação de Marceli e, 
caso concorde com ela, indique detalhadamente como isso seria possível. 
 
 
4) Duas massas idênticas estão suspensas a partir de um ponto fixo usando três 
fios idênticos, conforme a figura a seguir. O fio na parte superior do arranjo 
suporta um peso maior. O fio na parte intermediária do arranjo suporta uma 
massa menor e o fio da parte inferior está conectado a um pequeno cilindro que 
será usado para um agente aplicar força. Quando for aplicada força, puxando o 
sistema para baixo lentamente, qual dos fios deve se romper primeiro? Por quê? 
Haveria alguma mudança na sua resposta se o puxão fosse realizado 
bruscamente? Explique. 

 
 
 
5) Um recipiente na forma de cilindro serve para armazenar água da chuva. 
Estime quantas gotas de chuva são necessárias para encher a vigésima parte 
do volume total do recipiente se este tem uma base de 3,14.10-2 m2 e altura de 
10 cm. Suponha que as gotas são iguais e formadas na ponta de um contagotas 
comum. Justifique seu raciocínio e as aproximações usadas. 
 
 
6) Duas bexigas idênticas são preenchidas com quantidades diferentes de ar de 
modo que uma se apresenta bastante mais cheia que a outra. Elas são ligadas 
através de uma válvula que inicialmente está fechada impedindo a passagem de 
ar de uma bexiga para a outra. Descreva e explique fisicamente o que acontece 
quando a válvula é aberta. 
 
 



7) Duas bolas idênticas são lançadas ao mesmo tempo com velocidades iguais 
da esquerda para a direita nas duas pistas mostradas na figura abaixo. Uma 
pista é perfeitamente horizontal enquanto a outra, após um primeiro trecho 
horizontal, tem um declive, seguido de um aclive e novamente volta a se nivelar. 
Desprezando a existência de atrito, explique qual das bolas chega ao final da 
pista primeiro. Justifique sua resposta. 
 

 
 
8) Suponha que você pegou duas latas idênticas de seu refrigerante gaseificado 
favorito. Uma das latas foi chacoalhada vigorosamente enquanto a outra foi 
mantida em repouso. A seguir, ambas são deitadas sobre um plano inclinado e 
rolam sem deslizar por todo seu comprimento. Qual das latas rola mais 
rapidamente? Por quê? 
 
 
9) Supondo que a Terra seja perfeitamente esférica e que seu raio seja de 6.400 
km, determine o peso aparente no equador de uma pessoa cujo peso no pólo é 
980 N. Qual a possível relação deste resultado com a escolha do local onde se 
instalar uma base lançadora de foguetes? Considere a aceleração local da 
gravidade no pólo igual a 9,8 m/s2. 
 
 
10) Explique porque um balão de ar quente (feito de um plástico rígido) sobe até 
uma altura definida e depois se estabiliza enquanto um submarino, se naufragar, 
irá sempre até o fundo do oceano. 
 
 
11) Uma bexiga do tipo usado em festas de aniversário é firmemente presa ao 
gargalo de uma pequena garrafa, vedando-a. Esta garrafa está apoiada sobre 
um dos braços de uma balança que é mantida equilibrada por massas colocadas 
no braço oposto. A garrafa está parcialmente preenchida com vinagre. Dentro da 
bexiga há uma certa quantidade de bicarbonato de sódio. A bexiga é deslocada 
de forma que o bicarbonato cai sobre o vinagre. Inicia-se uma reação química 
que produz dióxido de carbono e enche o balão até que este atinja um diâmetro 



de 20 cm. A balança, que é extremamente sensível, se desequilibra. Explique 
para qual lado a balança pende. Qual a razão física para esse desequilíbrio? 
 
 
12) Estimar a magnitude das grandezas físicas envolvidas em um fenômeno é 
uma habilidade importante que pode fornecer informações relevantes 
especialmente em problemas difíceis. Por exemplo, há mais de um século, Lord 
Rayleigh (1842-1919) provou que a energia do Sol não poderia ser obtida por 
processos químicos utilizando este método. Agora é sua vez! Uma barra de 
chocolate fornece cerca de 300 kcal de energia. Sabemos que cada kcal 
corresponde à energia necessária para elevar de um grau centígrado a 
temperatura de 1,0 kg de água a pressão atmosférica normal ou ainda 
corresponde a aproximadamente 4,2 kJ. Reflita sobre a física aplicada em uma 
academia de ginástica. Com o equipamento da figura abaixo, o atleta aplica uma 
força F e ergue, com velocidade constante, um peso de 100 N. O seu braço 
movimenta a corda verticalmente por 50 cm na subida e também 50 cm na 
descida. Quantas devem ser as repetições do exercício (subida e descida) para 
que o atleta gaste a energia contida na barra de chocolate? 

 
 
 
13) Se o impulso de uma força F aplicada a um corpo de massa m e velocidade 
v durante um intervalo de tempo Δt tem sentido contrário ao da velocidade, o 
que podemos dizer a respeito do sentido da velocidade do corpo? 
 
 
14) Inicialmente vamos recordar como funciona um barômetro. Um tubo, selado 
em uma extremidade é preenchido com mercúrio e posicionado verticalmente 
com a extremidade aberta imersa em uma bacia com mercúrio. A pressão 
atmosférica manterá um certo nível de mercúrio no tubo tal que a pressão para 
baixo exercida pela coluna de mercúrio seja igual àquela exercida pelo ar 
atmosférico. Se a pressão atmosférica varia a altura da coluna de mercúrio varia 
também permitindo a medição da pressão atmosférica. Passemos agora a uma 



experiência hipotética. Construímos um tipo de barômetro que é preenchido com 
água e cuja extremidade aberta está mergulhada em um recipiente cheio de 
água. Outra diferença com relação ao barômetro é que o tubo é suportado por 
uma mola conforme a figura. A mola é distendida de uma certa distância s para 
equilibrar o sistema. A seguir, o selo que mantinha a extremidade superior do 
tubo lacrada é retirado e o ar invade o tubo. Explique detalhadamente o que a 
mola deve fazer para continuar mantendo o sistema em equilíbrio. 
 

 
 
 
15) Imagine o seguinte experimento: coloca-se uma mangueira transparente de, 
pelo menos, uns 15 metros de comprimento completamente cheia de água em 
um tambor também cheio de água. Sem deixar que a água saia da mangueira, 
tampa-se uma de suas extremidades. Do quinto andar de um prédio, localizado 
a 12 metros do chão, utiliza-se uma corda para puxar a extremidade tapada da 
mangueira. A que altura aproximada ficará a coluna de água dentro da 
mangueira? Comente seus cálculos. 
 
 
16) Uma bola com massa de 10 g, movendo-se com velocidade de 10 m/s, 
colide com outra bola com massa de 5 g, inicialmente parada. Após a colisão as 
bolas ficam grudadas uma na outra.  
(a) Qual a soma das energias cinéticas das bolas antes da colisão? 
(b) Qual a energia cinética das bolas unidas, após a colisão? 
 
 



17) No século XVIII Alessandro Volta empilhou discos de zinco e prata 
intercalados por pedaços e tecido embebido em ácido para realizar 
experimentos com eletricidade. Para um empilhamento de sequências repetidas 
de zinco/prata/tecido/zinco/prata, Volta percebeu que era possível observar o 
aquecimento de um fio metálico que ligasse a base (de zinco) ao topo (de prata) 
do empilhamento, indicando a passagem de corrente elétrica. O empilhamento 
gerava energia elétrica! Era a primeira bateria elétrica ("pilha") da história do 
homem. Para uma montagem igual à de Volta, considere que a diferença de 
potencial U, gerada pela bateria, aumenta linearmente com o número de 
sequências. 
(a) Como varia a corrente elétrica no fio em função do número de sequências 
zinco/prata/tecido/zinco/prata empilhadas? 
(b) Sendo a corrente gerada em uma sequência igual a I = 0,4 A em uma 
resistência de R = 0,5 Ω, determine quantas sequências seriam necessárias 
para gerar uma diferencia de potencial de U = 1 V nessa mesma resistência. 
 
 
18) João, que não conhecia muito bem os princípios da ótica, construiu uma 
piscina com uma lâmpada colocada no fundo e ao centro, a 2,00 m de 
profundidade. Sua intenção era iluminar a piscina completamente. Seu filho 
Alberto, que entendia um pouco mais de Física, comentou que ele só 
conseguiria projetar para fora d’água apenas parte da luz, cujos feixes definiriam 
um círculo de raio R na interface da água com o ar. Qual é o valor desse raio? 
(o índice de refração do ar é nar = 1,00 e da água é nágua = 1,333). 
 

 
19) O “compact disc” (CD) foi lançado em 1982 pelas empresas Philipps e Sony. 
Cada CD tem uma área útil para gravação de dados que pode ser determinada a 
partir dos raios externo (6 cm) e interno (3 cm). O laser empregado na leitura 
dos dados registrados tem comprimento de onda de aproximadamente 780 nm e 
uma divergência que pode ser calculada pela razão entre o comprimento de 
onda e o diâmetro do feixe (5 mm ). A região utilizada para o armazenamento de 
1 bit no CD é definida por um retângulo com 1 μm de comprimento e largura 
dada por duas vezes a distância focal da lente (2 mm) empregada para focalizar 
o feixe de laser sobre a superfície do CD multiplicado pela divergência do feixe 
do laser. Sabendo-se que 1 byte = 8 bits e que somente 40% da superfície do 
disco é efetivamente empregada, calcule a capacidade de armazenamento de 
um CD. Em 1994 cientistas japoneses colocaram em operação um diodo laser 
operando na faixa do azul. Supondo que o comprimento de onda seja de 400 
nm, qual seria a capacidade de armazenamento do CD neste caso? 
 
 
20) Se E é o campo elétrico, B o campo magnético e P pressão, E.B.P-2 no 
Sistema Internacional de unidades é medida em qual unidade? 
 


