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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 
 
 
1) “X nasceu em 1564, no mesmo ano que Shakespeare e sete anos antes que 
Kepler. É lamentável que os dois homens que contribuíram tão 
fundamentalmente para a emergência de uma nova visão de mundo tenham tido 
tão pouco contato. Eles trocaram algumas cartas, mas não chegaram a travar 
um debate maior sobre suas idéias. (...) Os conflitos que acabaram por levar ao 
julgamento de X pela Inquisição começaram apenas após o desafio aberto 
lançado por ele contra a hegemonia da Igreja. Convencido por suas notáveis 
descobertas astronômicas, X declarou que o modelo ptolomaico do Universo era 
insustentável.” 
(fragmento adaptado do livro A Dança do Universo, de Marcelo Gleiser) 
Quem é X, importante personagem da história da Ciência, citado no texto 
acima? 
 
(a) Aristóteles. 
(b) Galileu Galilei. 
(c) Isaac Newton. 
(d) James Maxwell. 
(e) Albert Einstein. 
 
 
2) Patrícia pesquisou informações referentes ao automóvel CrossFox de seu 
padrinho para fazer uma tarefa escolar. A tarefa consistia em escolher três 
grandezas físicas diferentes, procurar exemplos dessas grandezas no manual 



de um carro e escrever os valores dessas grandezas com as unidades oficiais 
adotadas no Sistema Internacional de Unidades (SI). Patrícia selecionou as 
seguintes informações do manual do carro: 
Veículo CrossFox 1.6 – Total Flex 
Compartimento de carga 260 litros 
Carga útil 440 kg 
Altura 1640 mm 
Sabendo que no SI a unidade oficial de volume é o metro cúbico (m3), a de 
massa é o quilograma (kg) e a de comprimento é o metro (m), como Patrícia 
deve escrever em sua tarefa as informações encontradas no manual do carro? 
 
(a) 260 m3, 440 kg e 1640 m. 
(b) 26 m3, 440 kg e 16,4 m. 
(c) 26 m3, 440 kg e 1,64 m. 
(d) 0,26 m3, 440 kg e 16,4 m. 
(e) 0,26 m3, 440 kg e 1,64 m. 
 
 
3) “A área de medicamentos (fármacos) está sendo revolucionada pela 
nanotecnologia. Isto se deve ao fato de que quase a metade dos compostos 
com ação farmacológica não são solúveis em água. Assim, quando preparados 
de forma convencional, eles não são fixados pelo organismo. Compostos 
nanogranulados têm a sua ação assegurada. Isso decorre de sua grande 
solubilidade e por serem absorvidos pelos tecidos doentes mesmo no estado 
sólido. Atualmente estão sendo desenvolvidas algumas drogas extremamente 
eficientes baseadas em partículas nanométricas. Pretende-se que elas circulem 
no sangue e sejam absorvidas seletivamente por células cancerosas, por 
exemplo. A seletividade dessas drogas reduz drasticamente efeitos colaterais 
indesejáveis.” 
(fragmento adaptado do livro Aplicações da Física Quântica, de Eduardo de 
Campos Valadares e outros) 
A partir do texto acima, pode-se afirmar que: 
 
(a) a área de medicamentos não está sendo influenciada pelas descobertas da 
nanotecnologia. 
(b) todos os compostos com ação farmacológica não são solúveis em água. 
(c) remédios baseados em partículas nanométricas não são solúveis em água. 
(d) remédios baseados em partículas nanométricas são mais eficientes e 
produzem menos efeitos colaterais. 
e) todos os medicamentos que circulam no sangue produzem células 
cancerosas. 
 
 
4) A inversão térmica é um fenômeno meteorológico que ocorre principalmente 
nos centros urbanos e impede a formação das correntes de convecção na 
atmosfera sobre a cidade. O “Relatório de Qualidade do Ar no Estado de São 



Paulo” de 2005, disponível no endereço www.cetesb.sp.gov.br, apresenta o 
seguinte gráfico referente à Região Metropolitana de São Paulo (RMSP): 
 

 
 

O monóxido de carbono (CO) é um poluente atmosférico emitido pelos 
automóveis. Qual dos gráficos abaixo poderia indicar a concentração de CO na 
atmosfera da RMSP durante o ano? 
 

 
 
 
5) De acordo com a Petrobrás, a gasolina comum no Brasil possui uma 
densidade de aproximadamente 700 gramas/litro. Se uma pessoa abastece o 
carro com 50 litros de gasolina, qual a massa de gasolina contida nesse 
volume? 
 
a) 14 kg. 
b) 1,4 kg. 
c) 35.000 kg. 
d) 350 kg. 
e) 35 kg. 
 



 
6) O gráfico abaixo mostra a geração de energia elétrica da usina de Itaipu entre 
os anos de 2001 e 2005. Quando a afluência de água é maior que a demanda 
de energia, uma parcela da água que seria utilizada para gerar energia é 
desviada para o rio e desperdiçada. Essa energia, denominada energia vertida 
turbinável, não pode ser armazenada sob forma de água em reservatórios. A 
partir destas informações e considerando os valores absolutos mostrados no 
gráfico, pode-se afirmar que: 

 

 
(Fonte: www.itaipu.gov.br) 
 
(a) em 2004 ocorreu a maior produção de energia elétrica do período. 
(b) a produção de energia elétrica foi constante durante todo o período. 
(c) em 2003 ocorreu a maior perda por energia vertida turbinável do período. 
(d) a perda por energia vertida turbinável durante o período foi de 
aproximadamente 20% da energia produzida. 
(e) em 2005 ocorreu a menor produção de energia elétrica do período. 
 
 
7) É possível que o valor da velocidade de um objeto aumente enquanto o 
módulo de sua aceleração diminui? 
 
(a) Não, isso é impossível. 
(b) Não, porque se o módulo da aceleração estiver diminuindo então o valor da 
velocidade também estará diminuindo. 
(c) Sim. Um exemplo desta situação seria um objeto em queda livre no caso em 
que se considera a resistência do ar. 
(d) Sim. Um exemplo desta situação seria um objeto em queda livre na 
superfície da Lua. 
(e) Não, porque velocidade e aceleração sempre possuem a mesma direção. 
 



 
8) “A absorção da luz pela clorofila se faz com intensidade máxima nas faixas 
correspondentes à luz azul e à luz amarela. A absorção da luz verde é quase 
nula. A clorofila reflete a luz verde quase integralmente. É por isso que nós a 
vemos dessa cor.”   (fragmento adaptado do livro A Luz, de Ricardo Barthem). 
Se um conjunto de plantas fosse submetido à iluminação de uma luz 
monocromática, para qual das seguintes cores deveria se esperar o menor 
crescimento das plantas? 
 
(a) azul. 
(b) verde.  
(c) amarelo.  
(d) vermelho.  
(e) magenta. 
 
 
9) Considere o gráfico abaixo que representa o movimento de um carrinho de 
brinquedo sobre uma pista horizontal. Durante qual intervalo de tempo a 
velocidade do carrinho manteve-se constante? 
 

 
 
(a) 0 a 5 s. 
(b) 0 a 10 s.  
(c) 10 s a 20 s. 
(d) 5 s a 10 s. 
(e) 0 a 20 s. 
 
 
10) Qual das temperaturas abaixo seria a mais confortável para a água do seu 
banho? 
 
(a) 0 oC.  
(b) 40 K. 
(c) 110 oC.  
(d) 310 K. 
(e) 560 oF. 



 
 
11) Dois ímãs idênticos foram colocados sobre uma mesa e posicionados como 
mostra a figura. Como ficará orientada uma bússola colocada no ponto P? 
 
 

 
 

 
 
 
12) Ricardo, Henrique e João Pedro saem para passear de bicicleta em um sítio. 
Eles partem da casa onde estão hospedados e percorrem 300 m até atingir a 
porteira, demorando 50 s para fazer o percurso. Após 10 s parados na porteira, 
decidem ir nadar no lago. Percorrem mais 400 m em 40 s. Qual foi a velocidade 
média dos meninos no passeio da casa até o lago? 
 
(a) 4 m/s. 
(b) 6 m/s. 
(c) 7 m/s. 
(d) 7,8 m/s. 
(e) 10 m/s. 
 
 
13) Uma jarra de alumínio com volume de 300 mL está completamente cheia de 
glicerina a 20 oC. Quando o conjunto é aquecido até a temperatura de 110 oC, 
12 mL de glicerina transbordam da jarra. Nestas condições, a jarra de alumínio 
também sofreu uma dilatação de 2 mL. Portanto, qual foi a variação total de 
volume sofrida pela glicerina? 
 
(a) 10 mL. 
(b) 11 mL. 
(c) 12 mL. 
(d) 13 mL. 
(e) 14 mL. 
 
 



14) Um escoteiro resolve improvisar um aquecedor solar em um acampamento. 
Ele utiliza uma grande forma retangular metálica de 25 cm por 40 cm e a enche 
com 240 g de água, inicialmente a 20 oC. A incidência solar na região é de 600 
W/m2. Se o aquecedor improvisado absorve 40 % da energia solar, qual será a 
temperatura final da água após uma exposição de 12 minutos ao sol? Considere 
o calor específico da água igual a 4 J/g oC. 
 
(a) 18 oC.  
(b) 38 oC.  
(c) 43 oC.  
(d) 45 oC.  
(e) 65 oC. 
 
 
15) A pressão atmosférica ao nível do mar é de aproximadamente 100000 N/m2. 
Qual a intensidade da força exercida pelo ar sobre a superfície de um tapete de 
0,4 m por 0,8 m colocado sobre a areia de uma praia? 
 
(a) 100000 N. 
(b) 80000 N. 
(c) 64000 N. 
(d) 32000 N. 
(e) 20000 N. 
 
 
16) Após afinar seu violão, Fernando reparou que, ao pressionar a quinta casa 
da corda mais grossa e tocá-la, a corda ao lado vibrava mesmo sem ser tocada. 
Qual fenômeno físico explica o fato? 
 
(a) ressonância. 
(b) interferência. 
(c) batimento. 
(d) difração. 
(e) polarização. 
 
 
17) Thaís e Fernanda estão em uma loja comprando roupas. Elas estão lado a 
lado e ambas estão distantes igualmente 2 m de um espelho plano fixado na 
parede da loja. Fernanda se aproxima do espelho e fica a 1 m do mesmo. 
Nestas condições, qual a distância entre Thaís e a imagem de Fernanda no 
espelho plano? 
 
(a) 6 m. 
(b) 5 m. 
(c) 4 m. 
(d) 3 m. 



(e) 2 m. 
 
 
18) Desde 1996 o INMETRO desenvolve um programa de análise de produtos 
para verificar se os produtos comercializados no Brasil atendem às normas 
oficiais. Os relatórios desse programa podem ser acessados em 
www.inmetro.gov.br/consumidor. Em 2002, foi feita uma análise sobre ferros de 
passar roupa. A tabela abaixo foi extraída do relatório do INMETRO. 
 

 
 
De acordo com as normas, se a potência medida for maior que a potência 
nominal (isto é, o valor anunciado pelo fabricante), a diferença entre elas não 
pode exceder 5 % do valor nominal. Se a potência medida for menor que a 
nominal, a diferença entre elas não pode exceder 10 % do valor nominal. 
Considere que todos os testes foram feitos a uma tensão elétrica de 120 V. 
Pode-se afirmar que: 
 
(a) todas as marcas analisadas estão de acordo com as normas. 
(b) nenhuma marca analisada está de acordo com as normas. 
(c) a corrente elétrica nominal de todas as marcas é de 10 A. 
(d) as marcas D e G não estão de acordo com as normas. 
(e) somente a marca D não está de acordo com as normas. 
 
 
19) “O seu refrigerador possui um sistema de refrigeração Frost Free, onde não 
há formação de gelo e não precisa descongelar nunca, o que facilita a limpeza e 
a manutenção do produto. A circulação e a distribuição do ar frio do sistema 
Frost Free no interior do produto melhoram o congelamento dos alimentos ...” 
(fragmento adaptado do manual do refrigerador Electrolux DF34).  
Qual o nome do fenômeno físico associado ao trecho em negrito? 
 
(a) condução térmica. 
(b) convecção térmica. 
(c) irradiação térmica. 
(d) indução eletromagnética. 
(e) relatividade geral. 
 



 
20) "O vidro do núcleo de X possui um índice de refração variável que diminui 
radialmente a partir de seu centro. O comportamento exato deste índice de 
refração é crítico para determinar a capacidade de transmissão de informação 
por X" (fragmento adaptado de http://stat.bell-labs.com/project/). Que importante 
dispositivo utilizado em telecomunicações é X? 
 
(a) espelho plano. 
(b) cabo coaxial. 
(c) fibra óptica. 
(d) lente convergente.  
(e) microscópio. 
 
 
21) Um carro parte do repouso numa estrada retilínea no instante t = 0 s e 
acelera durante 10 s com uma aceleração de 0,8 m/s2. A partir deste instante o 
carro mantém sua velocidade constante. No instante t = 20 s, o carro possui: 
 
(a) velocidade de 8,0 m/s e percorreu 80 m. 
(b) velocidade de 8,0 m/s e percorreu 160 m. 
(c) velocidade de 8,0 m/s e percorreu 120 m. 
(d) velocidade de 16 m/s e percorreu 160 m. 
(e) velocidade de 16 m/s e percorreu 120 m. 
 
 
22) A energia que uma mola é capaz de armazenar pode ser calculada como: 

2

Pm

x
E = k.

2
, onde k é a constante elástica da mola e x é a compressão ou 

distensão sofrida pela mola. Na situação abaixo, um bloco de 3 kg desliza por 
uma rampa sem atrito e a mola sofre uma compressão máxima de 0,3 m. Adote 
g = 10 m/s2. 
 

 
 
Qual a altura da rampa? 
 
(a) 0,6 m. 
(b) 0,5 m. 
(c) 0,4 m. 
(d) 0,3 m. 

http://stat.bell-labs.com/project/


(e) 0,2 m. 
 
 
23) Uma caixa de 500 kg está sendo puxada verticalmente para cima através de 
um cabo. Se a caixa possui uma aceleração ascendente de 4 m/s2, qual a 
intensidade da tração no cabo? 
 
(a) 2000 N. 
(b) 2500 N. 
(c) 5000 N. 
(d) 5500 N. 
(e) 7000 N. 
 
 
24) Dois blocos são acelerados para a direita sobre uma superfície sem atrito 
como mostrado na figura. Qual a intensidade da tração no fio que liga os blocos? 
 

 
 
(a) 3 N. 
(b) 5 N. 
(c) 6 N. 
(d) 18 N.  
(e) 24 N. 
 
 
25) Leia a tira abaixo.  

 
(adaptado do livro Physics, de Serway e Jewett) 

 
Para simplificar, considere que som da pedra batendo no fundo do poço é 
ouvido imediatamente pelos dois amigos e adote g = 10 m/s2. Estime a 
profundidade do poço considerando que a pedra possui velocidade inicial nula. 
 
(a) 80 m. 
(b) 160 m.  
(c) 640 m. 



(d) 1280 m.  
(e) 1600 m. 
 
 
26) “As microondas geradas num forno doméstico podem causar queimaduras e 
danos superficiais e/ou profundos no corpo humano. Por isso, a porta do forno 
tem um dispositivo de segurança que impede que o forno funcione a menos que 
ela esteja fechada. Assim, as ondas ficarão confinadas dentro da câmara de 
cozimento e não provocarão danos físicos às pessoas e objetos próximos. A 
porta é composta por uma tela metálica colocada entre duas placas de vidro. As 
aberturas da tela são muito menores que o comprimento de onda das 
microondas, e não permitem que elas escapem pela tela. Por outro lado, por 
serem muito maiores que o comprimento de onda da luz visível, as aberturas 
permitem que se possa observar os alimentos durante o cozimento.” 
(fragmento adaptado do livro Microondas, de Regina Pinto de Carvalho) 
Considere que a frequência de operação de um forno de microondas é de 2,45 
GHz (1 GHz = 109 Hz) e que a velocidade de propagação das microondas é de 
3.108 m/s. Suponha que o diâmetro máximo permitido pelas normas de 
segurança para a abertura da tela do forno de microondas seja de 1/50 do 
comprimento de onda das microondas. Qual das alternativas abaixo apresenta o 
maior diâmetro de abertura que poderia ser utilizado comercialmente numa tela 
desse tipo? 
 
(a) 2 mm. 
(b) 3 mm. 
(c) 4 mm. 
(d) 5 mm. 
(e) 6 mm. 
 
 
27) Uma força horizontal de 5 N é necessária para manter uma caixa de massa 
10 kg movimentando-se com uma velocidade constante de 2 m/s sobre uma 
superfície rugosa. Qual o trabalho feito por esta força num intervalo de tempo de 
1 min? 
 
(a) 300 J. 
(b) 400 J. 
(c) 500 J. 
(d) 600 J. 
(e) 700 J. 
 
 
28) Um resistor com resistência de 12 Ω suporta, no máximo, dissipar uma 
potência de 2200 W. Ricardo precisa ligar esse resistor a uma tomada de 220 V 
de modo a não queimá-lo. Qual das alternativas abaixo indica uma possível 
solução para Ricardo? 



 
(a) associar em série um resistor de 3 Ω. 
(b) associar em série um resistor de 10 Ω. 
(c) associar em paralelo um resistor de 3 Ω. 
(d) associar em paralelo um resistor de 10 Ω. 
(e) ligá-lo diretamente à tomada de 220 V. 
 
 
29) Calcule a resistência equivalente entre os pontos A e B. 
 

 
 
(a) 17 Ω. 
(b) 15 Ω. 
(c) 14 Ω. 
(d) 11 Ω. 
(e) 10 Ω. 
 
 
30) “Quando descreveu seus trabalhos de 1905, Einstein caracterizou apenas o 
artigo „Sobre um ponto de vista heurístico a respeito da produção e 
transformação da luz‟ como revolucionário. Ainda hoje ele é considerado 
revolucionário por desafiar a validade ilimitada da teoria da luz, de Maxwell, e 
por sugerir a idéia do quantum de luz. (...) Einstein mostrou como explicar vários 
outros fenômenos enigmáticos, admitindo a hipótese de que a interação da luz 
com a matéria consiste na emissão ou na absorção desses quanta de luz (cada 
qual com energia proporcional à frequência da luz correspondente). (...) Einstein 
propôs o que posteriormente tornou-se conhecido como sua equação 

fotoelétrica, MAXE =h.f -P , onde EMAX é a energia cinética máxima dos 

fotoelétrons, h é a constante de Planck, f é a frequência da luz incidente e P é a 
função trabalho do metal que emite os elétrons.” 
(fragmento adaptado do livro O ano miraculoso de Einstein, de John Stachel) 
 
Considere que um fóton com energia de 4,0 eV transfere totalmente sua energia 
para um elétron que deixa a superfície de um metal com uma energia cinética 
máxima de 1,1 eV. Quanto vale a função trabalho desse metal? 
 
(a) 0 eV. 



(b) 1,9 eV.  
(c) 2,9 eV. 
(d) 4,0 eV. 
(e) 5,1 eV. 
 
 
Fase Estadual - 5a a 8a série  
 
 
1) Esta questão vale 30 pontos. Resolva as palavras cruzadas. 
 
1. A pressão atmosférica diminui com a 
2. Surge depois do raio. 
3. Período de rotação da Terra em torno de seu próprio eixo. 
4. Cor que reflete pouco a luz. 
5. Processo de passagem do estado líquido para o gasoso. 
6. Tempo necessário para a Terra dar uma volta em torno do Sol. 
7. Quando uma substância passa do estado sólido para o gasoso. 
8. Passagem do estado gasoso para o estado líquido. 
9. Medida da concentração da matéria da qual um corpo é constituído. 
10. Fenômeno que ocorre quando a Terra, a Lua e o Sol estão alinhados. 
11. Todos os corpos tendem a permanecer em repouso ou em movimento 
retilíneo uniforme na ausência de uma força resultante. 
12. A inversão (...) é um fenômeno meteorológico que ocorre principalmente nos 
centros urbanos. 
13. Agulha imantada utilizada para orientação geográfica. 
14. Unidade oficial do SI para se medir distâncias. 
15. Unidade oficial do SI para se medir intervalo de tempo. 
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2) No inicio de seus trabalhos, Santos Dumont tentou voar utilizando-se de 
balões. Leia o fragmento abaixo, extraído da edição 52 da revista Scientific 
American: 

“Às vésperas do século XX a iluminação elétrica afugenta as sombras da 
noite e Paris justifica o título de „Cidade Luz‟. Em 1898 Santos Dumont 
apresenta à Lachambre & Machuron, em Paris, um balão esférico e de pequeno 
porte que utiliza hidrogênio para ascensão. Na aeronave, batizada de Brasil, 
tudo é leve: seda japonesa, cesto de vime, a rede de 3,5 kg, e o corpo do 
inventor 51 kg sem sapatos, calçando luvas‟. (...) Em 4 de julho Santos Dumont 
faz o primeiro vôo com o Brasil ... ” 
 
Considerando que o conjunto seda japonesa e cesto de vime tenham uma 
massa de 1,5 kg e adotando g = 10 m/s2, responda: 
 
(a) Qual a massa total do balão esférico Brasil durante o vôo? 
(b) Qual o peso do balão esférico Brasil durante o vôo? 
(c) Porque um balão que utiliza hidrogênio consegue voar? 
(d) Seria possível o balão esférico Brasil subir até as camadas mais altas da 
atmosfera? 
 
 
3) Leia o fragmento abaixo, extraído da edição 52 da revista Scientific American:  
“Em 13 de setembro, na fase de preparativos, o 14-Bis dá um vôo/salto de 7 
metros, o bastante para surpreender os competidores. (...) em 23 de outubro, 
Santos Dumont faz um vôo de 60 metros e conquista a Taça Archdeacon. Pouco 
depois, em 12 de novembro de 1906 o 14-Bis faz o primeiro vôo registrado da 
história. Percorre 220 metros a uma altura de 6 metros, e conquista o prêmio do 
Aeroclube da França.” 
(a) Como é possível um avião, como o 14-Bis, conseguir voar? 
(b) Sabendo que o vôo do dia 12 de novembro durou 22 segundos, calcule a 
velocidade média do 14-Bis. Despreze o tempo para decolar e pousar e 
considere a trajetória horizontal. 
(c) Utilizando a tabela abaixo, determine quais animais chegariam primeiro que o 
14-Bis ao final dos 220 metros. Considere que os animais partam da mesma 
posição inicial que o 14-Bis e que eles mantenham sua velocidade constante 
durante todo o percurso. 

 

Animal Velocidade 

guepardo 110 km/h 

cavalo 75 km/h 



rinoceronte 45 km/h 

peru 24 km/h 

porco 17 km/h 

 
 

 
4) Alexandre precisa retirar o lençol de sua cama da máquina de lavar roupas e 
pendurá-lo no varal. Ele dobra apressadamente o lençol inúmeras vezes, 
deixando-o num formato retangular pequeno, e o pendura desta maneira no 
varal. Após ficar exposto ao Sol durante o dia todo, o lençol está praticamente 
seco no final da tarde. 
(a) O que aconteceu com a água que estava retida no lençol? 
(b) Qual o nome do processo físico sofrido pela água nesta situação? 
(c) Proponha uma sugestão a Alexandre para que o processo de secagem do 
lençol ocorra de maneira mais rápida. Justifique sua resposta. 
 
 
5) Raquel resolve montar um experimento simples para verificar se o corpo 
humano é um bom “termômetro”. Para isso, ela pega 3 baldes e enche cada um 
deles com água. O balde A é preenchido com água a 10 oC, o balde B é 
preenchido com água a 60 oC e o balde C com água a 35 oC. Raquel coloca 
inicialmente sua mão esquerda no balde A e sua mão direita no balde B. Após 
ficar com as mãos dentro dos baldes por 1 minuto, ela retira as mãos dos baldes 
e coloca-as, simultaneamente, no balde C.  
(a) Qual será a sensação térmica da mão esquerda de Raquel ao ser colocada 
no balde C? 
(b) Qual será a sensação térmica da mão direita de Raquel ao ser colocada no 
balde C? 
(c) A partir desse experimento, Raquel deve concluir que o corpo humano é um 
bom “termômetro”? Justifique sua resposta. 
 
 
6) Felipe coloca um objeto em uma jarra com água. Ele vê o objeto afundar na 
água. 
(a) Quem possui densidade maior: a água ou o objeto? Justifique sua resposta. 
(b) Após adicionar uma quantidade suficiente de sal, Felipe observa que o objeto 
passa a flutuar na água. Porque isso ocorreu? 
(c) Felipe observa dois pequenos blocos de mesmo volume, um de chumbo e 
outro de ferro, afundarem dentro da jarra de água. Sabe-se que a densidade do 
chumbo é maior do que a do ferro. O empuxo (força vertical para cima feita pela 
água) sobre o bloco de chumbo é maior, menor ou igual que o empuxo sobre o 
bloco de ferro? Justifique sua resposta. 
 
 



7) Em uma escola, Marina está assistindo a uma aula sobre magnetismo com 
uma bússola em cima de sua carteira. O pólo Norte da bússola está apontando 
para a lousa. 
 
(a) No caderno de respostas, desenhe um retângulo para representar a sala de 
aula de Marina e indique neste desenho a localização dos demais pontos 
cardeais. 
(b) As janelas desta sala de aula estão na parede do lado esquerdo de Marina. 
Utilizando apenas um ímã, proponha uma maneira de Marina observar o pólo 
Norte da bússola apontar para as janelas. Faça um desenho no caderno de 
respostas para ilustrar sua proposta. 
 
 

8) Edison e Marcelo resolvem estudar o movimento de uma bolinha de gude que 
se movimenta sobre uma mesa. Marcelo cola uma fita métrica na mesa e fica 
observando a posição da bolinha de gude. Edison anota o instante de tempo 
mostrado em seu cronômetro quando Marcelo fala uma posição da bolinha de 
gude. A tabela abaixo mostra os valores obtidos pelos meninos em seu estudo.  

 

posição (cm) 0 7 14 21 35 49 70 

tempo (s) 0 1 2 3 5 7 10 

 

(a) Qual foi o deslocamento total da bolinha? 
(b) Qual foi a velocidade da bolinha durante o movimento? 
(c) Construa no caderno de respostas o gráfico da posição da bolinha (que deve 
ser colocada no eixo y) versus o tempo de movimento (que deve ser colocado 
no eixo x). Para o eixo y, adote a escala 1 cm = 10 cm. Para o eixo x, adote a 
escala 1 cm = 1 s. 
 
 
9) Leia o fragmento abaixo, extraído da edição 52 da revista Scientific American:  
“Em 13 de setembro, na fase de preparativos, o 14-Bis dá um vôo/salto de 7 
metros, o bastante para surpreender os competidores. (...) em 23 de outubro, 
Santos Dumont faz um vôo de 60 metros e conquista a Taça Archdeacon. Pouco 
depois, em 12 de novembro de 1906 o 14-Bis faz o primeiro vôo registrado da 
história. Percorre 220 metros a uma altura de 6 metros, e conquista o prêmio do 
Aeroclube da França.” 
 
Considerando que a massa total do 14-Bis durante o vôo era de 300 kg e 
adotando g = 10 m/s2, responda: 
 
(a) Como é possível um avião, como o 14-Bis, conseguir voar? 



(b) Sabendo que o vôo do dia 12 de novembro durou 22 segundos, calcule a 
velocidade média do 14-Bis. Despreze o tempo para decolar e pousar e 
considere a trajetória horizontal. 
(c) Qual o trabalho realizado pela força Peso durante a decolagem do 14-Bis no 
dia 12 de novembro? 
(d) Qual o trabalho realizado pela força Peso no percurso do dia 12 de 
novembro? Considere a trajetória do vôo horizontal. 
 
 
10) João Paulo constrói um brinquedo em sua casa usando uma bexiga, 
canudinhos e barbante. Primeiro ele enche completamente a bexiga e a deixa 
com um canudinho na sua “boca” (esse canudinho está com uma parte dentro 
da bexiga e outra para fora. A ponta da parte que está fora da bexiga está 
lacrada com fita adesiva). Depois prende com fita adesiva outro canudinho na 
lateral da bexiga. Por último, passa o barbante dentro do canudinho na lateral da 
bexiga e prende uma extremidade do barbante na parede de sua casa e a outra 
no muro do quintal. Considere que o barbante ficou esticado horizontalmente. 
João Paulo posiciona a bexiga próxima da parede e retira a fita adesiva do 
canudinho que estava na “boca” da bexiga, observando a bexiga movimentar-se 
até bater no muro do quintal. 
 
(a) Porque a bexiga entrou em movimento? Justifique sua resposta. 
(b) A força que a bexiga exerce no ar é maior, menor ou igual à força que o ar 
exerce na bexiga? Justifique sua resposta. 
 
 
11) Leia o trecho abaixo da música “Weekend”, da banda de rock dos anos 80, 
Blitz. 

“Há mais de um mês que eu espero uma chance 
De me encontrar com você 
Seu cabelo eletrizado 
Sua boca de mel” 

 
(a) O que significa fisicamente eletrizar um corpo? 
(b) Descreva uma situação onde seja possível uma pessoa eletrizar seu cabelo. 
(c) Uma pessoa que esteja com todos os seus fios de cabelo positivos deve 
estar com que aparência: com um cabelo armado (ou seja, com os fios distantes 
entre si) ou com um cabelo embaraçado (ou seja, com os fios grudados uns nos 
outros)? 
 
 
12) A tabela abaixo mostra informações técnicas de 4 geradores elétricos. 

 

Gerador Potência (W) Preço Tensão elétrica (V) 

A 4000 R$ 2400,00 400 

B 1000 R$ 4000,00 200 



C 3000 R$ 1000,00 150 

D 1500 R$ 1500,00 200 

 

(a) Qual dos geradores possui a melhor relação potência versus preço? 
(b) Se o gerador A funcionar durante 12 h, qual a energia elétrica produzida? 
(c) Calcule o tempo necessário de funcionamento dos outros geradores para que 
eles forneçam a quantidade de energia elétrica produzida pelo gerador A no item 
b. 
(d) Se os fios da instalação elétrica suportam uma corrente elétrica máxima de 
15 A, qual dos geradores apresentados não pode ser comprado? Suponha que 
os geradores produzam sempre a sua potência máxima. Justifique sua resposta. 
 
 
13) Francisco está com dificuldades para enxergar os textos escritos na lousa 
durante a aula. A professora pede para que ele sente-se na primeira carteira, 
próximo à lousa, o que diminui seu problema de leitura.  
(a) Um oftalmologista, ao realizar exames em Francisco, irá determinar que ele 
possui miopia ou hipermetropia? Justifique sua resposta. 
(b) Após comprar os óculos de acordo com a receita do oftalmologista, Francisco 
vai acampar com seus amigos. Ele poderá usar as lentes de seus óculos para 
focalizar a luz do Sol e incendiar um graveto seco? 
 
 
14) Leia atentamente os textos apresentados. 
 
1. “O radar é um dispositivo que emite ondas eletromagnéticas. Essas ondas 
são refletidas por objetos distantes e detectadas, permitindo determinar a 
localização do objeto.” 
(fragmento adaptado de pt.wikipedia.org) 

2. “O morcego emite ondas sonoras de frequências muito altas que atingem 
obstáculos no ambiente e voltam na forma de ecos com frequência menor. 
Esses ecos são recebidos pelo morcego e utilizados para verificar se há 
obstáculos no caminho, as distâncias, formas e velocidades de objetos na 
região. Esse sentido, baseado na orientação por ecos, assemelha-se a um 
sonar. Tal habilidade também pode ser encontrada em golfinhos e baleias.” 
(fragmento adaptado de pt.wikipedia.org) 

3. “Criado em 1964 por Stan Lee, o jovem Matt Murdock é um garoto franzino, 
atormentado pelos valentões da Cozinha do Inferno. Depois de um acidente com 
lixo radioativo, perde a visão, mas tem todos os seus outros sentidos ampliados, 
além de ganhar uma espécie de radar que lhe permite "enxergar" através das 
ondas sonoras.” 
(fragmento adaptado de www.omelete.com.br) 

4. “De dia um advogado cego, à noite o justiceiro mascarado. Conhecido como 
O Demolidor, Matt Murdock é um cara que, após ter perdido a visão em um 
acidente com uma substância química quando criança, desenvolveu habilidades 
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especiais, como agilidade e senso de equilíbrio fantásticos. Mas nada se 
compara à sua audição, uma espécie de sonar que lhe permite “enxergar” 
através das ondas sonoras.” 
(fragmento adaptado de www.scoretrack.net) 

(a) Utilizando os textos 1 e 2 como referência, qual dos textos (3 ou 4) está 
fisicamente incorreto? Justifique sua resposta.  
(b) O vilão Rei do Crime pretende preparar uma armadilha onde o “sonar” do 
Demolidor não funcione. Qual dos seguintes ambientes você recomendaria que 
fosse utilizado: o fundo do oceano, a superfície da Lua ou o interior de um 
shopping? Justifique sua resposta. 
 
 
15) Considere o gráfico abaixo, que representa a intensidade de uma força 
puxando uma caixa horizontalmente durante 7 m. O trabalho realizado por esta 
força sobre a caixa é igual à área sob o gráfico (região destacada em cinza no 
gráfico). 

 
(a) Estime o trabalho realizado pela força de intensidade variável sobre a caixa. 
(b) Calcule a intensidade de uma força constante que atue sobre a caixa durante 
o mesmo deslocamento de 7 m e produza um trabalho igual ao calculado no 
item “a”. 
 
 
16) O herói Super Homem retornou aos cinemas em 2006. Numa das cenas 
mais emocionantes do filme, o Super Homem ultrapassa um avião em queda e o 
segura pelo bico, freando sua queda e impedindo que o avião explodisse ao 
bater no chão. Considere que o avião possui uma massa de 100000 kg, que sua 
velocidade no momento em que o Super Homem começa a freá-lo é de 200 m/s 
e que o Super Homem demora 5 s para frear completamente o avião. 
(a) Qual o módulo da aceleração sofrida pelo avião durante a frenagem? 
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(b) Supondo que o Super Homem exerceu uma força constante para frear o 
avião, qual o valor desta força? 
(c) Qual era a energia cinética do avião no momento em que o Super Homem 
começa a freá-lo? 
(d) Considere que uma residência consome 109 J por mês. Se toda a energia 
cinética do avião absorvida pelo Super Homem durante a frenagem pudesse ser 
armazenada, durante quanto tempo seria possível manter essa residência 
funcionando? 
 
 
17) A garrafa térmica é um dispositivo doméstico comum, normalmente utilizado 
para se manter o café quente por um longo período de tempo. Ela consiste de 
uma garrafa interna feita com paredes espelhadas e separada da parede 
externa da garrafa térmica por um espaço praticamente sem ar. 
(a) Porque as paredes da garrafa interna são espelhadas? Justifique sua 
resposta. 
(b) Porque o espaço entre a garrafa interna e a parede externa da garrafa 
térmica praticamente não possui ar? Justifique sua resposta. 
(c) Se uma quantidade de sorvete for colocado no interior de uma garrafa 
térmica, ele irá derreter mais rápido, mais devagar ou no mesmo tempo que uma 
mesma quantidade deixada ao ar livre? 
 
 
18) Considere a tira abaixo, já discutida anteriormente na fase regional da OPF. 

 
(adaptado do livro Physics, de Serway e Jewett) 

 

(a) Do ponto de vista conceitual, a fala do último quadrinho está correta? 
Justifique. 
(b) Para simplificar, considere que o som da pedra batendo no fundo do poço é 
ouvido imediatamente pelos dois amigos e adote g = 10 m/s2. Estime a 
profundidade do poço considerando que a pedra possui velocidade inicial nula. 
(c) A velocidade do som no ar é de 340 m/s. Quanto tempo o som demoraria 
para subir o poço e ser ouvido pelos amigos? Considere o valor encontrado no 
item “b” para a profundidade do poço 
(d) A partir do resultado obtido no item “c”, a aproximação “considere que o som 
da pedra batendo no fundo do poço é ouvido imediatamente pelos dois amigos” 
é válida? Justifique. 
 



 
 


