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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 
 
 
Caso você julgue necessário, considere como conhecidos os seguintes valores: 
Constante dos gases:  R = 8,314 J/(K.mol) 
Número de Avogadro:  Na = 6,02.1023 
Constante de Planck:  h = 6,63.10-34 J.s 
Velocidade da Luz:   c = 3,00.108 m/s 
Carga do Elétron:   e = 1,60.10-19 C 
 
 
1) “De fato, durante a década de 1840, o físico britânico X mediu, numa série de 
experimentos de grande importância, o equivalente mecânico do calor, ou seja, 
quanto calor é gerado por uma determinada quantidade de trabalho mecânico. O 
calor, assim, é apenas uma das várias formas possíveis de energia.” 
(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) Galileu Galilei. 
(b) Isaac Newton. 
(c) James Joule. 
(d) James Maxwell. 
(e) Albert Einstein. 
 
 
2) “Após realização de estudo técnico, o Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER) reduziu o limite de velocidade para veículos de passeio na 
rodovia Raposo Tavares (SP-270) de 100 km/h para 90 km/h. A medida passou 
a valer a partir de segunda-feira (03/07/2006) entre os quilômetros 20 e 35, no 
trecho entre os municípios de São Paulo e Cotia. A velocidade para veículos 
comerciais – ônibus e caminhões – continua mantida em 80 km/h.” 
(fragmento adaptado de www.der.sp.gov.br) 



Considere um veículo de passeio que mantém sua velocidade constante e igual 
ao limite de velocidade permitido na SP-270. Com a entrada em vigor dessa 
determinação do DER, qual o aumento no seu tempo de viagem entre São Paulo 
e Cotia? 
 
(a) 5/2 h. 
(b) 1/60 h.  
(c) 5/18 h.  
(d) 1/16 h.  
(e) 1/4 h. 
 
 
3) No sistema abaixo o fio e a polia são ideais. Adote g = 10 m/s2.  
 

 
 
Sabendo que o bloco de massa m está caindo em movimento acelerado com 
uma aceleração de 5,0 m/s2, qual é o valor de m? 
 
(a) 3,0 kg. 
(b) 2,0 kg. 
(c) 1,5 kg.  
(d) 1,0 kg.  
(e) 0,5 kg. 
 
 
4) Um feixe luminoso, ao passar do ar para um bloco de plástico, incide na 
superfície de separação com um ângulo de incidência de 60º. Sabendo que o 

índice de refração do plástico vale 6 2 , determine o ângulo formado entre os 

raios refletido e refratado. 
 
(a) 105º. 
(b) 75º. 
(c) 60º. 
(d) 45º. 
(e) 15º. 
 
 
5) 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) Não, porque velocidade e aceleração sempre possuem a mesma direção. 



(d) Sim. Um exemplo desta situação seria um objeto em queda livre na 
superfície da Lua. 
(e) Sim. Um exemplo desta situação seria um objeto em queda livre no caso em 
que se considera a resistência do ar. 
 
 
6) A tabela abaixo foi retirada do Boletim Estatístico 2005 da Secretaria dos 
Transportes do Estado de São Paulo e está disponível em 
www.transportes.sp.gov.br. 
 

 
 
Considerando os dados contidos na tabela, pode-se afirmar que: 
 
(a) o número de infrações de motoristas trafegando sem usar cinto de segurança 
manteve-se constante no período analisado. 
(b) a taxa de variação da categoria “outras infrações” foi sempre positiva e 
constante durante o período analisado. 
(c) entre 2001 e 2002 todas as categorias apresentaram um aumento no número 
de infrações. 
(d) a maior taxa de variação de 2003 para 2004 ocorreu na categoria “excesso 
de velocidade até 20 %”. 
(e) a maior taxa de variação de 2003 para 2004 ocorreu na categoria “excesso 
de velocidade acima de 20 %”. 
 
 
7) A figura abaixo mostra um bloco de massa m inicialmente deslocando-se para 
a direita com uma velocidade v. O coeficiente de atrito entre o bloco e o chão 
vale μ. Uma força F, cuja direção está inclinada de θ em relação à horizontal, 
passa a atuar sobre o bloco.  
 

 
 
Nestas condições, qual a intensidade e o sentido da força de atrito sobre o 
bloco? 
 
(a) μ.m.g para a esquerda. 
(b) μ.m.g para a direita. 
(c) μ.[m.g – F.sen(θ)] para a esquerda. 
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(d) μ.[m.g – F.cos(θ)] para a direita. 
(e) μ.[m.g + F.sen(θ)] para a esquerda. 
 
 
8) Paulo e Henrique constroem um foguete de brinquedo. O gráfico abaixo 
mostra a velocidade do foguete desde o seu lançamento do solo até o momento 
de sua explosão no ar. Considere que o foguete descreveu uma trajetória 
perfeitamente vertical.  
 

 
 

Durante a subida, na fase em que o foguete já apresentava velocidade 
constante, um parafuso soltou-se do foguete. O parafuso atingiu o solo 
exatamente no instante em que o foguete explodiu no ar. Em que instante o 
parafuso soltou-se do foguete? 
 
(a) 11 s. 
(b) 13 s. 
(c) 15 s. 
(d) 17 s. 
(e) 19 s. 
 
 
9) 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. 



(e) 0,2 m. 
 
 
10) Um bloco de 1 kg cobre, inicialmente a temperatura de 15 oC, é colocado em 
1 kg de água contida num calorímetro ideal a temperatura de 85 oC. Admita que 
as trocas de calor ocorram apenas entre a água e o cobre e despreze perdas 
para o meio externo. Qual das afirmações abaixo é correta após o sistema 
atingir o equilíbrio térmico? 
 
(a) A energia térmica recebida pelo bloco de cobre é maior do que a energia 
térmica perdida pela água. 
(b) A energia térmica recebida pelo bloco de cobre é menor do que a energia 
térmica perdida pela água. 
(c) A variação de temperatura sofrida pelo bloco de cobre é maior do que a 
variação de temperatura sofrida pela água. 
(d) A variação de temperatura sofrida pelo bloco de cobre é igual do que a 
variação de temperatura sofrida pela água. 
(e) A variação de temperatura sofrida pelo bloco de cobre é menor do que a 
variação de temperatura sofrida pela água. 
 
 
11) Todos nós já ouvimos algum meteorologista na televisão ou rádio falar sobre 
o ponto de orvalho e sobre a umidade relativa do ar. Curiosamente, poucos 
sabem o que aquelas quantidades são. O ar ambiente sempre contém alguma 
umidade. A sensação de umidade do ar depende, não apenas da quantidade de 
vapor d’água, mas também da temperatura do ar. Verificamos este efeito nos 
dias de inverno, no banheiro, quando ligamos a água quente do chuveiro e o 
espelho fica embaçado. A temperatura em que a névoa ou a condensação 
ocorre é chamada de ponto de orvalho. A umidade relativa está relacionada à 
temperatura do ponto de orvalho. A umidade relativa nos diz quão próximo o ar 
está de se tornar saturado e condensar. Note que quando a temperatura do ar 
cai até um valor que o ar não pode reter mais água, a umidade relativa é 100%. 
Para determinar a umidade relativa você necessita saber a temperatura do ponto 
de orvalho e a temperatura de ar.  
 

 



 
Observando o gráfico, qual das alternativas abaixo expressa melhor a umidade 
relativa do ar onde o ponto de orvalho é de - 20,6 oF e a temperatura ambiente é 
de 15,4 oF? 
 
(a) 10 %. 
(b) 20 %. 
(c) 40 %. 
(d) 50 %. 
(e) 60 %. 
 
 
12) Um modelo para uma molécula diatômica de oxigênio (O2) consiste de 2 
massas iguais a m, presas por uma mola de comprimento 2.a e constante 
elástica k. Imagine que o modelo é posto para girar com velocidade angular ω 
em torno de seu centro de massa. Qual alternativa expressa a separação entre 
as massas? 
 

(a)   
2

2.k.a

2.k +m.ω
. 

 

(b)   
2

2.k.a

4.k +m.ω
. 

 

(c)   
2

k.a

2.k +m.ω
. 

 

(d)   
2

2.k.a

k +m.ω
. 

 

(e)   
2

4.k.a

2.k +m.ω
. 

 
 
13) Um dipolo elétrico consiste de uma carga negativa, – q, rigidamente 
conectada a outra carga positiva, + q, sendo que a separação entre elas é 2a. 
Quando o campo elétrico produzido por um dipolo é observado a uma grande 
distância do mesmo, é correto afirmar que: 
 
(a) A intensidade do campo decresce mais rapidamente que aquela devido a 
uma carga isolada. 
(b) A intensidade do campo decresce mais lentamente que aquela devido a uma 
carga isolada. 
(c) A intensidade do campo decresce no mesmo ritmo que aquela devido a uma 
carga isolada. 
(d) A intensidade do campo crescerá. 
(e) Não foram fornecidos elementos suficientes para uma conclusão. 
 
 



14) Uma haste condutora de comprimento L está se movendo ao longo de trilhos 
condutores a uma velocidade constante V. Um resistor, R, é conectado a uma 
das extremidades dos trilhos. Um campo de indução magnética uniforme B, 
perpendicular ao plano dos trilhos é aplicado.  
 

 
 
Um experimentador mediu uma grandeza G, dada por: 
 

2 2 2v .B .L
G=

R
 

 
Qual das alternativas abaixo expressa corretamente a unidade de G no sistema 
internacional? 
 
(a) N (newton). 
(b) J (joule). 
(c) W (watt).  
(d) C (coulomb).  
(e) A (ampère). 
 
 
15) Ainda considerando o sistema apresentado na questão 14, qual deve ser a 
intensidade da força aplicada para manter a haste se movendo com velocidade 
constante v? 
 

(a)   
2 2 2B .L .v

R
 

  

(b)   
2 2B .L .v

R
 

 

(c)   
2 2 24.B .L .v

R
 

 

(d)   
2 24.B .L .v

R
 

 
(e) faltam dados. 
 
 
16) Um carrinho de rolimãs recebe um empurrão em direção a uma rampa. Ele 
sobe até determinado ponto da rampa e desce em seguida. A “viagem” dura um 
tempo total t. Se o coeficiente de atrito entre o carrinho e a rampa é igual a μ, 
determine o tempo que o carrinho levou para atingir o ponto mais alto de sua 



trajetória (deixe sua resposta em função do tempo de subida). Considere que a 
rampa forma um ângulo θ com a horizontal. 
 

(a)   
 
 

 

 
s

tg +
t = t . 1+

tg -
     

 

(b)   
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tg +
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tg -
 

 

(c)   
 
 

  
    

s

tg +
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tg -
 

 

(d)   
 
 

  
 
  
 

s

tg +
t = t . 1+

tg -
 

 

(e)   
 
 

 

 
s

tg +
t = t .

tg -
 

 
 
17) Marceli e Juliana estavam empinando uma pipa e decidiram estimar a que 
altura esta voava. Elas mediram o ângulo que a linha formava com a horizontal e 
o comprimento total de linha para fazer esta estimativa. Amélia, que é estudante 
de engenharia e irmã mais velha das meninas, disse que a estimativa delas era 
muito ruim. Amélia explicou que a linha, que ligava as meninas até a pipa, não 
ficava reta, mas formava uma grande “barriga”. Ela insistia que este efeito 
poderia causar uma grande diferença entre a altura real da pipa e a estimativa 
das meninas. Amélia mostrou que conhecendo a distância AD e os ângulos a e 
b poderia calcular a altura CB. Nestas condições é correto afirmar que: 
 

 
 

(a)    
 

   

AD.tg a
CB = tg b .

tg b - tg a
 

 

(b)    
 

   

AD.tg a
CB = sen b .

tg b - tg a
 

 



(c)    
 

   

AD.sen a
CB = sen b .

sen b - sen a
 

 

(d)    
 

   

AD.sen a
CB = sen b .

cos b - sen a
 

 

(e)    
 

   

AD.cos a
CB = cos b .

cos b - cos a
 

 
 
18) Ondas acústicas são ondas de compressão, isto é, se propagam em um 
meio compressível. Quando uma barra metálica é atingida em sua extremidade 
por um golpe de martelo, um pulso longitudinal se propaga por ela com 

velocidade  Y


V = . A grandeza Y, que aparece no numerador da raiz, é 

conhecida por Módulo de Young e ρ é a massa específica do material. Qual das 
alternativas abaixo expressa a unidade de Y no sistema internacional? 
 
(a) N/m. 
(b) J/m2.  
(c) J/m. 
(d) N/m2.  
(e) nenhuma das anteriores. 
 
 
19) Um balão contém gás hélio cujo peso molecular é 4,0 g/mol. Quando atinge 
sua altitude máxima, o volume do balão é de 830 m3. A pressão externa é de 5,4 
kPa e a temperatura de - 51,0 oC. Assuma que o gás no interior do balão esteja 
em equilíbrio com o meio, isto é, mesma temperatura e pressão. Qual alternativa 
melhor expressa, M, a massa de gás hélio contida pelo balão na altura máxima? 
 
(a) 9,71 g. 
(b) 949 g. 
(c) 7,92 g. 
(d) 7,92 kg. 
(e) 9,71 kg. 
 
 
20) O mesmo balão da questão anterior, quando foi lançado, estava a uma 
temperatura de 22 oC e pressão de 101 kPa. Se o seu volume era de 61,0 m3, 
qual alternativa melhor expressa o número dos átomos de hélio foram perdidos 
durante a subida? 
 
(a) 3,56.1023 moléculas. 
(b) 5,6.1024 moléculas. 
(c) 5,6.1025 moléculas. 
(d) 35,6.1025 moléculas. 
(e) 1,7.1027 moléculas. 
 



 
21) O comprimento de onda correspondente ao limiar para que ocorra o efeito 
fotoelétrico no alumínio é de 2954 Å. Qual é a função de trabalho do Al, isto é, a 
energia mínima necessária para extrair elétrons do Al? Expresse sua resposta 
em eV (elétrons volt). 
 
(a) 2954 eV. 
(b) 1 eV. 
(c) 4,20 eV. 
(d) 6,72 eV. 
(e) 2 eV. 
 
 
22) Com relação à questão 21, determine qual é a energia cinética máxima dos 
elétrons ejetados do Al por incidência de luz ultravioleta cujo comprimento de 
onda seja 1500 Å? 
 
(a) 8,28 eV. 
(b) 1,32 eV. 
(c) 2,40 eV. 
(d) 3,72 eV. 
(e) 4,1 eV. 
 
 
23) Uma estrela de primeira grandeza emite um fluxo luminoso em direção a 
Terra de 1,6.10-10 W.m-2 em um comprimento de onda médio λ = 556 nm. 
Quantos fótons, aproximadamente, atravessam a pupila do olho por segundo? 
Sugestão: considere a pupila como tendo um raio de 2,0 mm. 
 
(a) 5. 
(b) 50.  
(c) 500.  
(d) 5000.  
(e) 50000. 
 
 
24) Uma fonte de luz puntiforme, situada a 1 m de profundidade dentro de uma 

piscina contendo um líquido cujo índice de refração é 2 . Aplique o conceito de 
ângulo crítico e calcule o diâmetro do maior círculo sobre a superfície da água 
da piscina, através do qual a luz pode emergir. 
 
(a) 1 m. 
(b) 2 m. 
(c) 1,41 m. 
(d) 45 m. 
(e) 50 m. 
 
 



25) Qual a massa específica (ou densidade) do nitrogênio nas condições 
normais de temperatura e pressão? Sabe-se que 1 mol de N2 é igual a 28 g e 
que, nas condições normais de temperatura e pressão, ocupa 22,4 litros. 
 
(a) 12,5 kg/cm3. 
(b) 1,25 kg/cm3. 
(c) 1,25 g/cm3. 
(d) 12,5 g/cm3. 
(e) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 
26) Um biólogo observa uma formiga com uma lente de aumento que tem 
distância focal de 12 cm. Se a distância entre a lente e a formiga for de 10 cm, 
calcule o aumento linear da formiga vista pelo biólogo. 
 
(a) 6. 
(b) 10. 
(c) 2. 
(d) 22. 
(e) 12. 
 
 
27) O cristalino de um olho normal acomoda-se de modo que objetos muito 
distantes ou muito próximos possam ser vistos com nitidez. O ponto mais 
distante que o olho humano consegue formar uma imagem nítida na retina 
chama-se ponto remoto. No caso de uma pessoa míope o ponto remoto está 
próximo do olho ao invés de estar no infinito. Sabemos que o grau de um óculos, 
ou dioptria, é o inverso da distância focal expressa em metros. Assim, qual deve 
ser o “grau” para os óculos de um míope que tem o ponto remoto a 20 cm do 
olho? 
 
(a) 10. 
(b) - 5. 
(c) 2. 
(d) 20. 
(e) - 20. 
 
 
28) Uma carga positiva Q está localizada a uma distância L acima de um plano 
metálico infinito e aterrado, como mostrado na figura abaixo. Qual é a carga total 
induzida no plano? 
 

 
 



(a) 2Q. 
(b) Q. 
(c) zero. 
(d) - Q.  
(e) - 2Q. 
 
 
29) Um capacitor de 3,0 microfarads é conectado em série a um outro capacitor 
de 6,0 microfarads. Quando uma diferença de potencial de 300 V é aplicada 
nesta combinação, a energia total armazenada nos dois capacitores é: 
 
(a) 0,09 J. 
(b) 0,18 J. 
(c) 0,27 J. 
(d) 0,41 J. 
(e) 0,81 J. 
 
 
30) Uma pedra é arremessada com um ângulo de 45° em relação ao eixo 
horizontal x na direção + x. Se a resistência do ar é desprezível, qual dos 
gráficos de velocidade em função do tempo, mostrados abaixo, que melhor 
representam vx versus t e vy versus t, respectivamente? 
 

 
 

 vx versus t vy versus t 
(a) I IV 
(b) II I 
(c) II III 
(d) III V 
(e) IV V 
 
 
Fase Estadual - 1o ao 3o ano 
 
 
1) 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 de 220 m do dia 12 de 
novembro? Considere a trajetória do vôo horizontal.  
 
 
2) Uma prancha de madeira de massa 600 kg está flutuando na água. A altura 
da parte imersa na água é de 7 cm. 
 
(a) O que acontecerá com a altura da parte imersa se uma pessoa ficar em pé 
sobre a prancha? Justifique sua resposta.  
(b) Considere que após uma pessoa subir na prancha, a altura da parte 
submersa passou a ser de 8,4 cm. Qual a massa dessa pessoa?  
 
 
3) Considere o gráfico abaixo, que representa a intensidade de uma força 
puxando uma caixa horizontalmente durante 7 m.  

 
(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”.  
 
 
4) Determine o valor de F para que os blocos m1

 
e m2

 
permaneçam em repouso 

em relação ao carrinho M. Considere M = 10 kg, m1
 
= 1 kg e m2

 
= 3 kg. Despreze 

quaisquer formas de atrito.  
 

 
 
 
5) Um bloco de massa de 3 kg, inicialmente em repouso, desce uma distância d 
sobre um plano inclinado de 30º. O bloco comprime de 0,2 m uma mola ideal de 
constante elástica k = 400 N/m no instante em que sua velocidade é nula. 
Despreze quaisquer formas de atrito. Determine a separação inicial d entre o 
bloco e a mola. 

 
  
 
6) Uma bala de massa m e velocidade v atravessa completamente um pêndulo 
de massa M. Após atravessar o pêndulo, a bala passa a ter uma velocidade de 
v/2. O pêndulo é suspenso por uma barra rígida de comprimento L e massa 
desprezível. Determine o menor valor de v para que o pêndulo consiga 
completar a trajetória vertical e circular. Despreze quaisquer formas de atrito e o 
efeito da resistência do ar.  
 



 
 
 
7) Em uma queda d’água com 15 m de altura, a água cai com uma vazão de 2,5 
m3/s. Considere a densidade da água igual a 103

 

kg/m3
 

e o calor específico da 
água como 1000 cal/kg.oC.  
 
(a) Que potência teria um gerador elétrico instalado na base da queda d`água se 
toda a energia mecânica disponível fosse convertida em energia elétrica?  
(b) Qual a máxima diferença de temperatura entre a água no topo e a água na 
base da queda d`água, se toda a energia mecânica se converter em calor?  
 
 
8) Uma casa perto de um lago é mantida aquecida por uma máquina térmica. 
Durante o inverno, a água sob a camada de gelo que cobre o lago é bombeada 
através da máquina térmica. Nesse processo extrai-se calor da água, esfriando-
a até a temperatura de fusão, e depois se bombeia a água para fora da casa. 
Considere que a temperatura do ar externo a casa (que pode ser considerado 
como a fonte fria da máquina térmica) é de - 15 oC e que a temperatura da água 
do lago é de 2 oC. O calor específico da água é de 4 J/g.oC. 
 
(a) O rendimento da máquina térmica é igual a 20 % do rendimento de uma 
máquina operando num ciclo de Carnot nas mesmas condições. Determine o 
valor do rendimento da máquina térmica.  
(b) Se a máquina térmica deve fornecer uma potência de 10 kW para aquecer a 
casa, determine a vazão com a qual a água do lago deve ser bombeada.  
 
 
9) 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?  
 
 



10) Uma lente convergente de distância focal 5 cm é utilizada como lupa, 
produzindo uma imagem virtual a 25 cm da lente. 
 
(a) Qual a distância do objeto até a lente?  
(b) Qual o valor do aumento linear transversal?  
 
 
11) A figura abaixo mostra um dispositivo chamado de pêndulo cônico. Uma 
massa, m, que está presa a um fio ideal, move-se em uma circunferência 
horizontal de raio, r, e com velocidade tangencial constante, v. Determine o 
ângulo θ que o fio faz com a direção vertical. 
 

 
 

 
O texto e a figura abaixo se referem às questões 12 e 13.  
 
Uma prancha de massa, m = 30 kg e comprimento, L = 2,0 m é mantida presa a 
uma parede por uma corda conforme a figura. O ângulo que a corda faz com a 
horizontal é 40º. Considere que cos(40º) = 0,766 e sen(40º) = 0,643.  
 

 
 
12) Calcule a força de tensão na corda.  
 
 



13) (a) Qual seria o novo valor da tensão caso um bloco de massa 70 kg fosse 
apoiado sobre a prancha a uma distância de x metros da parede?  
(b) O que aconteceria se x = 0? Interprete este resultado.  
 
 
14) O lançamento do martelo é uma modalidade olímpica onde o atleta deve 
arremessar uma massa presa a um cabo de aço o mais longe que puder. 
Considere que a massa é de 7,26 kg e o cabo tem um comprimento tal que 
somado ao comprimento do braço do atleta complete 2,0 m. O atleta gira 
diversas vezes, procurando imprimir a maior velocidade de rotação possível ao 
martelo, até arremessá-lo, transformando a velocidade de rotação em 
velocidade translacional. Sabendo que o ângulo de lançamento é de 35º, que o 
martelo é lançado de uma altura de 1,0 m acima do solo e que o martelo alcança 
uma distância de 81,12 m. Despreze, em seus cálculos, a resistência do ar. 
Considere que sen(35º) = 0,5736 e cos(35º) = 0,8192 e determine: 
  
(a) O tempo de vôo do martelo.  
(b) A velocidade translacional com que o martelo parte da mão do atleta.  
 
 
15) Considere um estádio com capacidade para 50.000 lugares, lotado, ao meio 
dia, isto é, com o sol em posição perfeitamente vertical. Considere também que 
a luz solar atinge a Terra com uma potência de 1000 W por metro quadrado e 
que cada espectador possui um espelho plano de 0,25 m2. 
 
(a) Supondo que todos os espectadores segurem seus espelhos formando um 
ângulo de 45º, estime a potência máxima que estaria disponível para ser 
projetada em um ponto qualquer do estádio.  
(b) Considere que os raios de luz lançados a partir dos espelhos de todos os 
espectadores são dirigidos sobre um cilindro de 50 kg de água. Assumindo que 
toda a luz seja absorvida pelo cilindro, quanto tempo seria necessário para que a 
água inicialmente a 37 ºC atingisse a temperatura de 100 ºC?  
Dado: calor específico da água = 4200 J/(kg. ºC).  
 
 

16) Quando dois feixes de radiação ultravioleta de comprimentos de onda 1
 
= 

320 nm e 2
 
= 390 nm incidem sobre uma superfície metálica, eles fazem com 

que a superfície metálica emita fotoelétrons com energias máximas de 1,6 eV e 
0,9 eV, respectivamente. Estime o valor numérico da constante de Planck. Dado 
1 eV = 1,6.10-19 J.  
 
 
17) Com relação à questão anterior, uma vez determinada a constante de 
Planck, obtenha a função trabalho do metal e sua frequência de corte (menor 
frequência da luz incidente para que o efeito fotoelétrico ocorra).  
 
 
18) Os protetores solares absorvem a radiação UV para que a pele não seja 
ferida quando exposta ao sol. Os produtos químicos empregados nos protetores, 
entre outros, são o benzofenomes para absorver os raios UVA (0,32 – 0,40 μm) 
e o ácido para-aminobenzóico e cinamatos para absorverem os raios UVB (0,28 



– 0,32 μm). Os filtros solares são classificados de acordo com o seu fator de 
proteção solar (FPS) que está relacionado com o coeficiente de absorção, A, 
dos raios UV pela camada de creme protetor pela expressão:  
 

%
 
 
 

1
A = 1- .100

FPS
 

 

Sabendo-se que o tempo de exposição ao sol, sem se queimar, é diretamente 
proporcional ao FPS do filtro e ao tempo sem queimadura na ausência de filtro, 
calcule o tempo máximo de exposição quando estiver usando um filtro com 
absorção de 95 % e o tempo de exposição (sem filtro) é de 20 min. 
 
 
19) Um feixe de luz propagando-se na água (n = 1,33) atinge uma placa de vidro 
formando um ângulo de incidência de 60o. Parte do feixe é refletida e a outra 
parte é refratada. Sabendo-se que a parte refletida forma um ângulo de 90o

 

com 
a parte refratada determine o índice de refração do vidro.  
 
 
20) A figura abaixo mostra uma espira circular de raio r colocada no plano ao 
lado de um fio onde passa uma corrente I. Se a espira tem resistência R, qual 
será a corrente induzida na espira se ela mover-se da posição X2

 
para a posição 

X1
 
em t segundos? Considere que r << X1

 
e X2

 
e que a velocidade de 

deslocamento da espira v é constante.  
 

 
 


