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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) Uma bússola foi colocada próxima a um ímã, na posição P indicada na 
figura. 

 
 
A figura que melhor representa a orientação da bússola é: 
 
(a) 

 

(b) 
 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 
 

  

 
 
2) A Terra pode ser considerada como um ímã gigantesco. Baseado nisso 
pode-se afirmar que: 
 
(a) O Pólo Norte geográfico está exatamente sobre o pólo sul magnético, e o 
Sul geográfico está na mesma posição que o norte magnético. 
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(b) O Pólo Norte geográfico está exatamente sobre o pólo norte magnético, e o 
Sul geográfico está na mesma posição que o sul magnético. 
(c) O pólo norte magnético está próximo do Pólo Sul geográfico, e o pólo sul 
magnético está próximo do Pólo Norte geográfico. 
(d) O pólo norte magnético está próximo do Pólo Norte geográfico, e o pólo sul 
magnético está próximo do Pólo Sul geográfico. 
(e) O Pólo Norte geográfico está defasado de um ângulo de 45º do pólo sul 
magnético, e o Pólo Sul geográfico está defasado de 45º do pólo norte 
magnético. 
 
 
3) Quando e quem descobriu que os raios eram enormes descargas elétricas? 
 
(a) Em 1832, por Coulomb. 
(b) Em 1752, por Benjamin Franklin. 
(c) Em 1701, por Newton. 
(d) Em 1856, por Faraday. 
(e) Em 1750, por Ampére. 
 
 
4) Uma lenda na história da Física é a queda da maçã. Segundo a lenda o que 
Isaac Newton tentava explicar quando observou a maçã caindo em um jardim? 
 
(a) Porque a Lua não se afastava da Terra. 
(b) O movimento de rotação da Terra. 
(c) A força centrípeta que age sobre os objetos na Terra. 
(d) Porque a bússola aponta sempre para o norte/sul. 
(e) Provar que a Terra é redonda, ligeiramente achatada nos pólos. 
 
 
5) Suponha que você esteja conversando por um telefone interplanetário com 
seu amigo que vive na Lua. Ele lhe diz que acaba de ganhar um pedaço de 
ouro pesando 1 newton na Olimpíada de Física, você lhe diz que participou na 
versão das Olimpíadas ocorrida na Terra e que também ganhou 1 newton de 
ouro. Quem ficou mais rico? 
Dados: aceleração da gravidade da Terra: 10 m/s2, aceleração da gravidade da 
Lua: 1,7 m/s. 
 
(a) Você, por um fator 12. 
(b) Você, por um fator 6. 
(c) O amigo da Lua por um fator 6. 
(d) Os dois ficaram igualmente ricos, visto que ganharam a mesma quantia de 
ouro. 
(e) O amigo da Lua por um fator 12. 
 
 
6) Se um carro esportivo de massa M colide de frente com um caminhão de 
massa 10M, qual veículo irá experimentar maior força? Qual veículo terá maior 
aceleração durante o impacto? 
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(a) Forças iguais, mas o carro tem maior aceleração. 
(b) Forças iguais, mas o caminhão tem maior aceleração devido ao seu 
tamanho. 
(c) O carro vai experimentar maior força e por isso maior aceleração. 
(d) Forças iguais e acelerações iguais. 
(e) O caminhão vai experimentar maior força e por isso maior aceleração. 
 
 
7) Qual das situações abaixo pode configurar um elevador em queda livre?  
 
(a) 

 

(b) 

 
(c) 

 

(d) 

  
(e) n.d.a.   
 
 
8)  
 
 
 
 
 
 
A idéia do gato Garfield com relação ao seu peso está: 
 
(a) Correta, em um planeta com gravidade maior que a da Terra sua massa 
diminuiria. 
(b) Errada, não adianta mudar de planeta sua massa continuaria a mesma. 
(c) Correta, visto que a força peso varia com a gravidade. 
(d) Errada, somente fazendo um regime diminuiria seu peso. 
(e) Correta, pois em um planeta com gravidade menor que a da Terra sua 
massa diminuiria. 
 
 
9) Imagine que você está viajando de carro numa noite de lua cheia, 
observando as estrelas e vaga-lumes à beira da estrada. Se por algum motivo 
o Sol deixasse subitamente de brilhar, depois de algum tempo você continuaria 
vendo: 
 
(a) A Lua. 
(b) Os faróis do carro e a Lua. 
(c) A Lua e os vaga-lumes. 
(d) As estrelas e a Lua. 
(e) Os vaga-lumes e as estrelas. 
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10) Se retirarmos uma fôrma de gelo de aço do congelador esta “grudará” em 
nossas mãos, isto acontece devido ao fenômeno de: 
 
(a) Plastificação. 
(b) Condensação. 
(c) Liquefação. 
(d) Vaporização. 
(e) Solidificação. 
 
 
11) Marte era o deus grego da guerra. O planeta Marte foi associado à guerra e 
recebeu este nome devido à: 
 
(a) Sua coloração avermelhada. 
(b) Ausência de vida. 
(c) Sua proximidade ao Sol. 
(d) Seu tamanho. 
(e) Sua temperatura superficial elevada. 
 
 
12) Um motorista, ao passar pelo quilômetro 250 de uma rodovia, vê o anúncio 
de um posto de gasolina com a frase: “ABASTECIMENTO E LANCHONETE A 
20 MINUTOS”. Considerando que esse posto se encontra no quilômetro 280 
dessa rodovia, podemos concluir que o anunciante supõe que os carros 
trafegam nesse trecho a uma velocidade média de aproximadamente: 
 
(a) 70 km/h. 
(b) 80 km/h. 
(c) 90 km/h. 
(d) 100 km/h. 
(e) 110 km/h. 
 
 
13) Considerando as posições relativas de Sol (S), Lua (L) e Terra (T), 
conforme mostram as figuras abaixo: 
 

(1) 

 

(2)  

     

(3) 

 

(4) 
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As figuras que representam, respectivamente, um eclipse solar e um eclipse 
lunar são: 
 
(a) 4 e 1. 
(b) 1 e 3. 
(c) 4 e 2. 
(d) 2 e 3. 
(e) 4 e 3. 
 
 
14) Quando ocorre um eclipse parcial do Sol, o observador se encontra: 
 
(a) Sobre o equador. 
(b) Na região da sombra. 
(c) Na região plenamente iluminada. 
(d) Na região da penumbra. 
(e) Nos pólos terrestres. 
 
 
15) Dois corpos de massas e volumes diferentes, estão em equilíbrio térmico 
quando apresentam os mesmos valores de: 
 
(a) Quantidade de calor. 
(b) Temperatura. 
(c) Capacidade térmica. 
(d) Quantidade de calorias. 
(e) Calor específico. 
 
 
16) Mergulham-se dois termômetros na água um graduado na escala Celsius e 
outro na Fahrenheit. Depois do equilíbrio térmico, nota-se que a diferença entre 
as leituras nos dois termômetros é 172. Então a temperatura da água em graus 
Celsius e Fahrenheit, respectivamente, é: 
 
(a) 175 e 257. 
(b) 32 e 236. 
(c) 175 e 347. 
(d) 32 e 204. 
(e) 173 e 345. 
 
 
17) Quando estamos em um ônibus em movimento e o motorista freia o ônibus 
bruscamente, somos imediatamente lançados para frente. Isto ocorre devido a 
que fenômeno físico? 
 
(a) Inércia. 
(b) Velocidade. 
(c) Aceleração. 
(d) Força. 
(e) Gravidade. 
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18) Dentre os planetas abaixo, assinale apenas aquele que não possui anéis: 
 
(a) Júpiter. 
(b) Netuno. 
(c) Saturno. 
(d) Marte. 
(e) Urano. 
 
 
19) Um barco tem marcado em seu casco os níveis atingidos pela água quando 
navega com carga máxima no Oceano Atlântico, no Mar Morto e em água 
doce, conforme a figura. A densidade do Oceano Atlântico é menor que a do 
Mar Morto e maior que a da água doce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A identificação correta dos níveis I, II e III, nessa ordem, é respectivamente: 
 
(a) Oceano Atlântico; Água doce; Mar Morto. 
(b) Água doce; Oceano Atlântico; Mar Morto. 
(c) Água doce; Mar Morto; Oceano Atlântico. 
(d) Mar Morto; Oceano Atlântico; Água doce. 
(e) Oceano Atlântico; Mar Morto; Água doce. 
 
 
20) O processo de transmissão de calor que ocorre acompanhado do 
transporte de matéria é chamado de: 
 
(a) Aquecimento. 
(b) Condução. 
(c) Irradiação. 
(d) Combustão. 
(e) Convecção. 
 

Fase Regional - Nível II   
 
 
1) Um ímã em forma de barra foi quebrado em três pedaços, como mostra a 
figura.  

                     
 

 I

II
III
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Verificando-se as propriedades magnéticas de cada uma destas partes, 
acharemos que: 
 
(a) A parte A possui somente o pólo sul. 
(b) As três partes são imãs completos. 
(c) A parte B não possui nenhum pólo magnético. 
(d) A parte C apresenta somente o pólo norte. 
(e) Nenhuma das partes se comporta como um ímã complete. 
 
 
2) Numa experiência clássica, coloca-se em uma caixa de vidro bem fino, 
hermeticamente fechada, onde se faz o vácuo, uma lanterna acesa e um 
despertador que está tocando. A luz da lanterna é vista, mas o som do 
despertador não é ouvido. Isso acorre porque: 
 
(a) O comprimento de onda da luz é menor que o do som. 
(b) Nossos olhos são mais sensíveis que nossos ouvidos. 
(c) O vidro serve de blindagem para o som, mas não para a luz. 
(d) O som não se propaga no vácuo, mas a luz sim. 
(e) A velocidade da luz é maior que a velocidade do som. 
 
 
3) Se um astro situado a um ano-luz de distância da Terra explode, a explosão 
será vista depois de algum tempo. O som da explosão: 
 
(a) Será ouvido no mesmo instante da explosão. 
(b) Será ouvido antes de um ano da explosão. 
(c) Será ouvido depois de um ano da explosão. 
(d) Será ouvido junto com a luz. 
(e) Não será ouvido. 
 
 
4) A terceira Lei de Newton representa o princípio da ação e reação, que 
descreve as forças que participam na interação entre dois corpos. Podemos 
afirmar que: 
 
(a) Duas forças iguais em módulo e de sentidos opostos são forças de ação e 
reação. 
(b) Ação e reação estão aplicadas no mesmo corpo. 
(c) A força de ação é sempre maior que a força de reação. 
(d) Enquanto a ação está aplicada num dos corpos, a reação está aplicada no 
outro. 
(e) A reação em alguns casos pode ser maior que a ação. 
 
 
5) O arco-íris é um fenômeno óptico e meteorológico que separa a luz do sol 
em um espectro de diferentes cores quando o sol brilha sobre gotas de chuva. 
Isso ocorre devido a um fenômeno denominado: 
 
(a) Refração. 
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(b) Reflexão. 
(c) Absorção. 
(d) Difusão. 
(e) Difração. 
 
 
6) O gráfico da posição em função do tempo de uma partícula, que se move em 
trajetória retilínea, é dado na figura ao lado. A velocidade em m/s e a 
aceleração em m/s2 quando t = 0 s, são respectivamente: 
 
 
 
  
 
 
 
 
(a) 0 e -2. 
(b) 6 e -3. 
(c) 9 e -3. 
(d) 9 e -2. 
(e) 6 e -2. 
 
 
7) Considere um cometa se aproximando do Sol. Desprezando-se a sua perda 
de massa, pode-se afirmar que, em relação ao Sol, sua energia:  
 
(a) Cinética diminui. 
(b) Cinética aumenta. 
(c) Há alteração da energia mecânica. 
(d) Mecânica diminui. 
(e) Mecânica aumenta. 
 
 
8) Duas cargas de valor Q estão em uma mesma reta e separadas de um 
ponto A pela distância D. A que distância do ponto A deve ser colocada uma 
carga –Q para que o potencial em A seja nulo: 
Potencial elétrico: kQ/r 
k = constante de Coulomb, Q = carga elétrica,  
r = distância 
 
(a) D/2. 
(b) D. 
(c) 2D. 
(d) 4D. 
(e) D/4. 
 
 
9) Assinale a alternativa correta: 
 

S (m) 

t (s) 

9 

0                           6 
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(a) As forças de ação e reação são duas forças sempre iguais. 
 
(b) Peso de um corpo é uma grandeza física que é igual a intensidade da força 
de reação do apoio. 
(c) A condição necessária e suficiente para um corpo permanecer em 
movimento é que a somatória de forças sobre ele seja zero. 
(d) Um canhão dispara um projétil para a direita e sofre um recuo para a 
esquerda. A variação da quantidade de movimento no sistema é nula. 
(e) Quando um corpo é elevado verticalmente por uma força constante maior 
que seu peso há variação da energia cinética, da energia potencial e do 
trabalho. 
 
 
10) Durante uma tempestade, um raio atinge um ônibus que trafega por uma 
rodovia. Qual a afirmativa que melhor descreve o que acontece com o ônibus: 
 
(a) Não sofrerá dano físico em decorrência deste fato, pois os pneus de 
borracha asseguram o isolamento elétrico do ônibus. 
(b) Será atingido pela descarga elétrica, em virtude da carroceria metálica ser 
boa condutora de eletricidade. 
(c) Será parcialmente atingido, pois a descarga será homogeneamente 
distribuída na superfície interna do ônibus 
(d) Não sofrerá dano físico em decorrência deste fato, pois a carroceria 
metálica do ônibus atua como blindagem. 
(e) Não será atingido, pois os ônibus interurbanos são obrigados a portar um 
pára-raios em sua carroceria. 
 
 
11) O campo magnético existente na região em torno de um imã natural é 
devido a: 
 
(a) Vibração das moléculas no interior do material do imã. 
(b) Movimentos específicos dos elétrons existentes nos átomos do material do 
imã. 
(c) Repulsão, causada pelo núcleo dos átomos do material, que atua gerando 
uma corrente elétrica. 
(d) Pequenos imãs de magnetita existentes no interior de cada átomo de óxido 
de ferro. 
(e) Os pólos magnéticos da Terra. 
 
 
12) A corrente elétrica pode ser definida como: 
 
(a) o movimento ordenado de cargas elétricas no interior de um isolante. 
(b) o movimento desordenado de cargas elétricas no interior de um condutor. 
(c) o movimento ordenado de cargas elétricas no interior de um condutor. 
(d) o movimento aleatório de cargas elétricas no interior de um isolante. 
(e) a colisão de cargas elétricas de polaridades opostas no interior de um 
condutor. 
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13) O ímã em forma de barra representado na figura abaixo foi partido em dois 
pedaços. A figura que melhor representa a magnetização dos pedaços 
resultantes é: 

 
 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 
 
 
14) Em 7 de novembro de 1940, alguns meses depois de ser inaugurada na 
cidade de Tacoma, nos Estados Unidos, uma ponte pênsil com 1600 m foi 
totalmente destruída após um vento moderado de 65 km/h fazê-la vibrar. O 
fenômeno que melhor explica este fato é: 
 
(a) O efeito Doppler. 
(b) A ressonância. 
(c) A interferência. 
(d) A difração. 
(e) A refração. 
 
 
15) Uma partícula descreve um movimento retilíneo sob a ação de uma força F, 
cuja variação com o tempo está representada no gráfico abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 

A velocidade desta partícula, em função do tempo, pode ser melhor 
representada por: 
 
(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

  

 
 

F 

1            2                 t 
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16) A qualidade fisiológica que permite distinguir um som forte de um som fraco 
é: 
 
(a) A altura. 
(b) A intensidade. 
(c) O timbre. 
(d) O eco. 
(e) A frequência. 
 
 
17) Dois espelhos planos estão dispostos de tal maneira que suas faces 
refletoras formam um ângulo de 90o. Um par de vasos idênticos colocados 
entre os espelhos é fotografado por uma câmera digital. Quantos vasos 
aparecem na foto (incluindo imagens e vasos reais)? 
 
(a) 12. 
(b) 10. 
(c) 3. 
(d) 6. 
(e) 8. 
 
 
18) Sabendo que a velocidade do som na água é cerca de 4 vezes maior que 
no ar, imagine a seguinte experiência: você está ouvindo um som da pesada e 
durante uma daquelas notas muito longas no solo de guitarra, você mergulha 
por um instante a cabeça toda na água, certamente constataria que: 
 
(a) O som da mesma nota musical se tornaria mais agudo. 
(b) O som da mesma nota musical se tornaria mais grave. 
(c) A altura do som seria reduzida à quarta parte. 
(d) A altura do som não mudaria. 
(e) O comprimento de onda na água seria cerca de 1/4 do valor no ar. 
 
 
19) Zezinho mudou-se de São José dos Campos para São Paulo, levando um 
aquecedor elétrico. O que deverá fazer para manter a mesma potência do 
aquecedor, sabendo que a voltagem em São José dos Campos é 220V, 
enquanto que em São Paulo é 110 V? Deve substituir a resistência do 
aquecedor por outra: 
 
(a) Oito vezes maior. 
(b) Quatro vezes maior. 
(c) Quatro vezes menor. 
(d) Oito vezes menor. 
(e) Duas vezes menor. 
 
 
20) Considere as afirmações: 
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I. Numa associação de resistores em série, a resistência equivalente é a soma 
das resistências da associação. 
II. Numa associação de resistores em série, a intensidade da corrente elétrica é 
a mesma em cada resistor. 
III. Numa associação de n resistores idênticos em paralelo, a resistência 
equivalente é igual a n vezes a resistência dos resistores da associação. 
IV. Numa associação de resistores em série, a resistência equivalente é igual a 
soma dos inversos das resistências. 
São corretas apenas as afirmações: 
 
(a) I e IV. 
(b) I e III. 
(c) I e II. 
(d) II e III. 
(e) II e IV. 
 

Fase Estadual   
 
 
1) Resolva as palavras cruzadas abaixo e anote as respostas no caderno de 
respostas. 
 
Horizontais: 
 
1. Tipo de onda com oscilação na mesma direção de propagação. 
2. Fenômeno que ocorre quando um corpo celeste oculta total ou parcialmente 
outro. 
3. Fenômeno da passagem da luz de um meio para outro, com alteração da 
sua velocidade. 
4. Razão entre a massa e o volume de um corpo. 
5. Astrônomo e matemático que desenvolveu a teoria heliocêntrica do Sistema 
Solar. 
 
Verticais: 
 
1. Medida astronômica de distância. 
2. Processo de transmissão de calor que ocorre acompanhado do transporte de 
matéria. 
3. Astrônomo, físico e matemático italiano, o primeiro a utilizar um telescópio 
para observações astronômicas. 
4. A grandeza física que representada o trabalho realizado por unidade de 
tempo. 
5. Nome de um planeta-anão 
 
 

    (1)            

            (3)    

      (2)          

http://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
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    -            

   (1)             

          (4)      

     (2)           

                

(3)                

     (5)           

    (5)            

                

                

   (4)             

                

 
 
2) Por que o céu da Lua é preto? 
 
 
3) Cite o nome dos 4 maiores satélites de Júpiter observados pela primeira vez 
por Galileu Galilei, em 1610. 
 
 
4) Zezinho e Joãozinho subiram em um prédio de 10 andares. Zezinho deixou 
cair uma pedra de 500 g e Joãozinho deixou cair uma outra pedra de 100 g. 
Admita que ambas as pedras têm mesmo volume. Despreze a resistência do 
ar. Qual pedra chagará primeiro ao solo? Justifique. 
 
 
5) O que é uma estrela cadente? 
 
 
6) Dois alunos conversando sobre as Olimpíadas de Física e olhando para o 
céu têm a seguinte idéia: “E se a Terra parasse de girar em torno do seu 
próprio eixo”. Um dos alunos respondeu rapidamente: ”Bom então aqui no 
Brasil seria somente dia ou somente noite”. O outro retrucou: “Como você quer 
participar das Olimpíadas de Física, você não sabe que se isto acontecer o dia 
duraria 6 meses e a noite também”. Diante da controvérsia combinaram de 
questionar o professor no dia seguinte. Qual foi a resposta do professor diante 
do problema proposto pelos alunos. 
 
 
7) Classifique em ordem crescente os astros abaixo em relação a sua 
velocidade de rotação: Sol, Lua, Terra, Júpiter. 
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8) Qual dos dois desenhos representa a órbita da Terra em torno do Sol. Como 
podemos saber que um dos desenhos está errado analisando o tamanho do 
Sol 
 

 
 
9) As quatro estações do ano são: primavera, verão, outono e inverno. Elas 
ocorrem devido ao movimento de translação da Terra, e outro fator de grande 
importância. Explique qual é este fator que em conjunto com o movimento de 
translação são responsáveis pelas estações do ano. 
 
 
10) É comum verificar que, quando uma fonte sonora (por exemplo, uma 
ambulância com a sirene ligada) se aproxima ou se afasta de nós, o som que 
ouvimos não mantém uma frequência constante. Qual o nome deste 
fenômeno? Explique o fenômeno. 
 
 
11) Zezinho passeava de carro com sua família quando seu pai freou 
bruscamente o veículo. Ao olhar para o seu irmão, que estava sentado ao seu 
lado no banco traseiro, percebeu que este havia se movimentado para frente 
devido a sua inércia, porém a bexiga de gás hélio que ele segurava havia se 
deslocado para trás no momento da frenagem. Tentando entender o porquê de 
a bexiga ter se deslocado para trás perguntou para seu pai que era um 
professor de física. Qual a explicação dada pelo pai do Zezinho? 
 
 
12) É um dia muito quente no verão, Dona Maria estava na cozinha de sua 
casa e queria refrigerar o cômodo que tem aproximadamente 6 m2. Porém ela 
só possui seu refrigerador funcionando e uma caixa de isopor grande de 
aproximadamente 1 m3 completamente cheia de gelo. Qual deles ela deve 
deixar aberta para refrigerar mais eficazmente o cômodo? Explique. 
 
 
13) Paulinho subiu no elevador carregando um copo de refrigerante com um 
cubo de gelo dentro, o elevador começa a acelerar para baixo. Paulinho olhou 
para o copo e percebeu algo que não estava esperando. O que aconteceu com 
o cubo de gelo na bebida. 
 
 
14) Um corpo desloca-se numa trajetória retilínea. Às 10 horas e 30 minutos, 
sua velocidade é de 40 km/h num determinado sentido e, às 10 horas e 45 
minutos, é de 60 km/h no sentido oposto ao anterior. Calcule o módulo da 
aceleração média do corpo neste intervalo de tempo, em km/h2. 
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15) Zezinho desafia Pedrinho a pegar uma nota de dólar da seguinte maneira. 
Ele segura a nota verticalmente, com o centro da nota entre o dedo indicador e 
o polegar de Pedrinho. Após Zezinho soltar a nota, Pedrinho tem que pega-la 
sem mover sua mão para baixo. O tempo de reação da maioria das pessoas é 
no máximo 0,2 s, o comprimento da nota de dólar é de 16 cm. Pedrinho 
consegue ou não segurar a nota. Justifique numericamente a resposta. 

3  
 
16) Um observador O situado no ponto médio entre dois espelhos planos 
paralelos (figura) caminha em direção ao espelho A.  
 
(a) Qual a distância entre as imagens I e I’. 
(b) Ao alcançar o espelho A, qual será a distância entre as imagens I e I’. 
 

 
 

17) Para a associação de resistores representada ao lado calcule: 

(a) a resistência equivalente entre A e B 
(b) a intensidade da corrente total para uma diferença de potencial (voltagem) 
entre A e B de 110 V 
(c) a nova resistência equivalente se o fio CD for retirado. 
 

 
 
 
18)  Um jogador de futebol , tem massa m = 90 kg. Estando parado, apenas 
com a impulsão vertical, ele salta 100 cm acima do solo .Desprezar atritos e 
adotar g = 10 m/s2 e 1 caloria = 4 joules. 
 
(a) Qual a velocidade inicial que ele imprime ao seu corpo para executar o 
salto? 
(b) Qual o trabalho realizado pelos músculos das pernas do atleta para 
executar o salto. 
(c) Avaliar a quantidade de saltos que o atleta poderia executar a custa da 
energia que um tablete de chocolate pode lhe fornecer se o conteúdo calórico 
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ou energético do tablete é de 96 kcal e que apenas 10% desta energia 
converta-se em trabalho útil. 
 
 
 

 
 


