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TODAS AS QUESTÕES RESOLVIDAS E COMENTADAS ESTÃO 

DISPONÍVEIS NOS LIVROS DA OPF QUE PODEM SER 
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ENTENDIMENTO DAS RESOLUÇÕES. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Fase Regional 

 

NÍVEL I - 5a a 8a séries 

 

 
1) Assinale a alternativa correta, em relação ao meio de obtenção de energia 
em uma usina hidroelétrica: 

I. Um bom lugar para se construir usinas hidroelétricas é em regiões de solo 
plano, o que facilita muito o processo de produção de energia. 
 
II. Em usinas hidroelétricas ocorre a transformação da energia cinética 
(movimento) das águas em energia elétrica. 
 
III. A massa de água fica numa posição mais alta que o gerador. Assim, ao cair, 
essa massa transforma a energia potencial gravitacional (devido à sua altura) 
em energia cinética (energia do movimento) e chega ao transformador com 
velocidade suficiente para fazê-lo gerar energia elétrica. 

 
(a) I, II e III. 
(b) I e II. 
(c) I e III. 
(d) II e III. 
(e) Nenhuma das alternativas. 
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2) Quais meios podem transformar energia sem agredir o meio ambiente. 
 
(a) Vento e carvão mineral. 
(b) Luz solar e vento. 
(c) Petróleo e carvão mineral. 
(d) Bicombustíveis. 
(e) Átomos radioativos. 
 
 
3) Assinale a alternativa correta referente às afirmações abaixo: 
 
I. O oxigênio é de extrema importância, pois é utilizado na respiração dos seres 
vivos e no processo de combustão. 
 
II. A partir do nitrogênio, temos a formação de nitratos que irão fazer parte da 
composição de diversas proteínas que ingerimos. 
 
III. A camada de ozônio se concentra na estratosfera. 
 
IV. As camadas da nossa atmosfera são, respectivamente, troposfera, 
estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera. 
 
(a) Todas as alternativas estão corretas. 
(b) I, II e IV. 
(c) I, III e IV. 
(d) II, III e IV. 
(e) Todas as alternativas estão erradas 
 
 
4) A Lua não emite luz própria, mas, mesmo assim, brilha à noite. Por quê? 
 
(a) A lua reflete a luz do Sol. 
(b) A lua gira a uma velocidade muito alta. 
(c) A lua é coberta com uma fina camada de gelo. 
(d) A lua tem muitas crateras. 
(e) A lua reflete a luz da Terra. 
 
 
5) Imagine que, se por algum motivo a Terra não tivesse mais o seu movimento 
de rotação. Qual dos fenômenos abaixo deixaria de ocorrer? 
 
(a) As marés. 
(b) As estações do ano. 
(c) Os eclipses lunares. 
(d) As fases da lua. 
(e) A alternância de dias e noites. 
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6) Que famoso cientista foi provavelmente o primeiro a utilizar um telescópio 
para fazer observações astronômicas e com ele descobriu as manchas solares, 
as montanhas da Lua, os quatro maiores satélites de Júpiter e os anéis de 
Saturno? 
 
(a) Nicolau Copérnico. 
(b) Galileu Galilei. 
(c) Isaac Newton. 
(d) Albert Einstein. 
(e) Ptolomeu. 
 

7) O chamado disco de Newton é um disco pintado com as mesmas cores que 
vemos no arco-íris. Quando este disco é girado velozmente, todas as cores são 
sobrepostas dando uma única cor. Que cor é essa?  
 
(a) Marrom. 
(b) Preta. 
(c) Branca. 
(d) Cinza. 
(e) Roxa. 
 
 
8) Todo mundo sabe que a órbita da Terra ao redor do Sol tem a forma de uma 
elipse. Porém muitos livros mostram a figura de uma elipse muito achatada, 
com o sol num dos focos, o que não é verdade, pois a órbita da Terra é quase 
circular e como o Sol é muito grande, está praticamente no centro. Abaixo são 
apresentadas justificativas para a órbita não ser uma elipse tão achatada. 
 
I. O fato do tamanho aparente do Sol visto da Terra não mudar quase nada 
durante o ano todo; se a órbita fosse bem achatada, o diâmetro aparente do 
Sol deveria mudar.  
 
II. O fato de existirem as estações do ano e terem mais ou menos a mesma 
duração; se a órbita fosse bem achatada, o verão seria mais longo no 
hemisfério sul, que o inverno no hemisfério norte. 
 
III. O fato de não termos variações muito grandes nos efeitos de marés ao 
longo do ano, se a órbita fosse bem achatada, as marés seriam maiores 
quando estivéssemos mais próximos do Sol.  
 
Quais as justificativas estão corretas: 
 
(a) apenas as afirmações I e II. 
(b) apenas as afirmações I e III. 
(c) apenas as afirmações II e III. 
(d) apenas a afirmação II. 
(e) todas as afirmações estão corretas. 
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9) Três amigos estavam conversando sobre física e astronomia. Fizeram então 
uma aposta para descobrir quem sabia mais. Joãozinho disse os astronautas 
quando estão fora da nave no espaço, sempre se comunicam através de rádio, 
porque, mesmo quando estão bem próximos, um não escuta o que o outro diz, 
pois o som não se propaga no vácuo. Carlinhos disse que os astronautas 
quando estão caminhando na Lua, podem dar grandes saltos, muito mais altos 
que na Terra, porque a aceleração da gravidade na Lua é menor do que na 
Terra. Luizinho disse que o céu na Lua não é azul porque lá não existem 
grandes oceanos como na Terra que refletem a luz do Sol tornando o céu azul. 
Quais dos amigos estão corretos? 
 
(a) Apenas Joãozinho. 
(b) Apenas Carlinhos. 
(c) Joãozinho e Luizinho. 
(d) Joãozinho e Carlinhos. 
(e) Todos estão corretos. 
 
 
10) Robertinho colocou um termômetro dentro de uma xícara com leite quente. 
E notou que o líquido dentro do termômetro se eleva. Por quê? 
 
(a) A gravidade faz o leite subir. 
(b) São libertas bolhas de ar que fazem o leite subir. 
(c) O calor do leite faz o líquido dilatar. 
(d) A pressão do ar acima do leite atrai o líquido. 
(e) O calor do leite faz o termômetro se comprimir empurrando o líquido para 
cima. 
 
 
11) Imagine a seguinte experiência. Você coloca uma colher de metal, uma de 
pau e outra plástica em água quente e espera uns 15 segundos. Qual delas 
estará mais quente? 
 
(a) A colher de metal. 
(b) A colher de pau. 
(c) A colher plástica. 
(d) A colher de metal e pau terão o mesmo nível de aquecimento. 
(e) As três colheres terão o mesmo nível de aquecimento. 
 
 
12) Muitas campanhas alertam para os perigos de se ficar exposto ao Sol, 
principalmente na praia, por longos períodos sem nenhuma proteção. Que tipo 
de radiação solar causa queimaduras na pele? 
 
(a) Visível. 
(b) Ultravioleta. 
(c) Infravermelha. 
(d) Raio-X. 
(e) Ondas de Rádio. 
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13) Para acabar com traças, bichinho que come roupas, em guarda-roupas 
usamos uma espécie de veneno chamado Naftalina. Quando colocamos 
naftalina no guarda-roupa ela é uma bolinha branca e logo após algum tempo, 
essa bolinha branca some. O que aconteceu com ela? 
 
(a) Condensou. 
(b) Fundiu. 
(c) A traça comeu. 
(d) Solidificou. 
(e) Sublimou. 
 
 
14) Duas vasilhas idênticas foram colocadas sobre uma mesa próxima de uma 
janela, num dia quente e cheio de sol, uma cheia de água e outra cheia de 
gasolina. Depois de algumas horas, verificou-se que ambas as vasilhas 
possuíam menos líquido, mas que havia menos gasolina do que água. O que 
esta experiência demonstra? 
 
(a) Que todos os líquidos evaporam. 
(b) Que a gasolina aquece mais do que a água. 
(c) Que alguns líquidos evaporam mais rápido do que outros. 
(d) Que os líquidos evaporam apenas sob o sol. 
(e) Que a água aquece mais do que a gasolina. 
 
 
15) Sabemos que o Sistema Solar possui 8 planetas. Qual destes planetas está 
mais próximo e qual está mais distante do Sol? 
 
(a) Urano e Terra. 
(b) Terra e Mercúrio. 
(c) Netuno e Mercúrio. 
(d) Saturno e Vênus. 
(e) Mercúrio e Netuno. 
 
 
16) Um dia você estava ajudando sua mãe cozinhar, e na preparação do arroz 
você percebeu que a tampa da panela estava com gotículas de água. Ai você 
pergunta a ela porque a tampa está molhada, e ela te responde que houve 
duas mudanças de estado da água líquida. Quais mudanças são essas? 
 
(a) Vaporização e Condensação. 
(b) Fusão e liquefação. 
(c) Condensação e Liquefação. 
(d) Vaporização e Sublimação. 
(e) Fusão e Solidificação. 
 
 
17) “A maré alta continua causando estragos em Brasília Teimosa. Na 
madrugada de ontem, por volta das 3h30, chegou a alcançar 2,5 metros, 
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atingindo as palafitas. Duas delas ficaram parcialmente destruídas” Jornal do 
Commercio, Recife, 7/10/08. O que explica o fenômeno das marés? 

 
(a) A atração gravitacional de Marte sobre a Lua. 
(b) A atração gravitacional do Terra exercida sobre a Lua. 
(c) A atração gravitacional do Sol exercida sobre a Lua. 
(d) A atração gravitacional da Lua exercida sobre a Terra. 
(e) A atração gravitacional da Terra exercida sobre o Sol. 
 

 
18) O sol é um dos elementos vitais para a sobrevivência do ser humano. 
Sabe-se que pelo menos oito planetas gravitam sobre ele, que sua luz demora 
cerca de 8minutos para chegar a Terra e que sua massa é 333.000 vezes a 
massa da Terra. “A partir dessas informações é correto afirmar que: 
 
(a) O minuto-luz, assim como o ano-luz, não é uma medida de distância e sim 
de tempo.  
(b) O sistema solar, com o sol e seus planetas é o exemplo de uma galáxia. 
(c) Mesmo o Sol tendo muito mais massa que a Terra, é ele quem se 
movimento ao redor do nosso planeta ao longo do ano. 
(d) O Sol e a Lua são satélites naturais da Terra porque ambos realizam 
movimento de translação ao redor da Terra. 
(e) Podemos dizer que a distância entre o Sol e a Terra é de 8 minutos-luz, já 
que a luz gasta 8 minutos para percorrê-la. 
 
 
19) “Quando falamos do fenômeno meteorológico no qual a luz branca do sol, 
ao passar uma gota de chuva é separada nas suas componentes coloridas, 
estamos nos referindo a (ao):” 
 
(a) Eclipse Lunar. 
(b) Eclipse Solar. 
(c) Arco-íris. 
(d) Estrela Cadente. 
(e) Maré. 
 
 
20) Se jogarmos em uma piscina um pedaço de isopor e uma pedra, o que 
acontecerá? 
 
(a) O isopor irá afundar e a pedra ira boiar, pois a densidade do isopor é maior 
que da água, e a da pedra é menor que da água. 
(b) O isopor irá boiar e a pedra irá afundar, pois a densidade do isopor é maior 
que a da água e a densidade da pedra é menor que da água. 
(c) O isopor e a pedra irão afundar, pois suas densidades são maiores que da 
água. 
(d) O isopor irá boiar e a pedra irá afundar, pois a densidade do isopor é menor 
que da água e a densidade da pedra é maior que dá água. 
(e) O isopor e a pedra irão boiar, pois suas densidades são menores que a da 

água. 
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Fase Regional – Nível II 
 
 
1) Identifique a afirmativa errada. Num movimento uniforme: 
 
(a) O móvel sofre deslocamentos iguais em tempos iguais. 
(b) A velocidade escalar permanece constante. 
(c) A velocidade escalar média, num intervalo de tampo qualquer, coincide com 
a velocidade escalar em cada ponto do intervalo. 
(d) A velocidade escalar é constante e a trajetória, obrigatoriamente retilínea. 
(e) Se o movimento for também retilíneo, não é necessário que exista uma 
aceleração. 
 
 
2) Em garimpos onde o ouro é encontrado em pó, para separá-lo da areia 
acrescenta-se mercúrio líquido, que forma liga metálica com o ouro. Para 
separar os metais, a liga é aquecida até a evaporação completa do mercúrio. 
Esse procedimento é possível porque, dos dois metais, o mercúrio tem: 
 
(a) Menor densidade. 
(b) Menor massa molar. 
(c) Menor temperatura de ebulição.  
(d) Maior temperatura de fusão.  
(e) Maior volume molar. 
 
 
3) Em repouso cada batida do nosso coração ejeta para o nosso organismo um 
volume de sangue de aproximadamente 70 ml. A frequência cardíaca normal 
de um adulto, sem esforço físico, é da ordem de 80 batimentos por minuto. 
Assim, aproximadamente quantos litros de sangue passam pelo coração por 
minuto? 
 
(a) 560 litros. 
(b) 700 ml. 
(c) 5,6 litros. 
(d) 80 ml. 
(e) 1,24 litros. 
 
 
4) Associe as atividades diárias, relacionadas na primeira coluna, com as 
operações básicas de laboratório e os fenômenos relacionados na segunda 
coluna. 
 
(1) Preparar um refresco de caju a partir do suco concentrado. 
(2) Adoçar o café. 
(3) Preparar chá de camomila. 
(4) Usar naftalina no guarda-roupa. 
(5) Coar a nata do leite. 
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(   ) Sublimação. 
(   ) Diluição. 
(   ) Filtração. 
(   ) Extração. 
(   ) Dissolução. 
 
Os números da segunda coluna, lidos de cima para baixo, são: 
 
(a) 3, 2, 5, 4, 1. 
(b) 1, 3, 4, 5, 2. 
(c) 4, 3, 2, 1, 5. 
(d) 3, 2, 4, 5, 1. 
(e) 4, 1, 5, 3, 2. 
 
 
5) Luizinho perdeu pequenas bolinhas de ferro numa caixa de areia enquanto 
brincava. Qual é a forma mais fácil de separar as bolinhas de ferro da areia? 
 
(a) Derramar água sobre a mistura. 
(b) Utilizar um imã. 
(c) Utilizar uma lente de aumento. 
(d) Aquecer a mistura. 
(e) Usar um ventilador potente. 
 
 
6) Os produtos químicos que liberam clorofluorcarbonos para a atmosfera têm 
sido considerados pelos ambientalistas como um dos causadores da destruição 
do ozônio na estratosfera. A cada primavera aparece no hemisfério sul, 
particularmente na Antártida, uma região de baixa camada de ozônio 
("buraco"). No ano 2000, a área dessa região equivalia a, aproximadamente, 
5% da superfície de nosso planeta. A ordem de grandeza que estima, em km2, 
a área mencionada é?  

Dado: área da superfície de uma esfera: 4..R2. 
Dado: raio da Terra = 6,5.103 km. 
 
(a) 103.       
(b) 104.        
(c) 107.        
(d) 109.       
(e) 1012. 
 

7) Um trem se move com velocidade horizontal constante. Dentro dele estão o 
observador A e um garoto, ambos parados em relação ao trem. Na estação, 
sobre a plataforma, está o observador B parado em relação a ela. Quando o 
trem passa pela plataforma, o garoto joga uma bola verticalmente para cima. 
Desprezando-se a resistência do ar, podemos afirmar que: 
 



 

 

 9 

(01) o observador A vê a bola se mover verticalmente para cima e cair nas 
mãos do garoto. 
(02) o observador B vê a bola descrever uma parábola e cair nas mãos do 
garoto. 
(04) os dois observadores vêem a bola se mover numa mesma trajetória. 
(08) o observador B vê a bola se mover verticalmente para cima e cair atrás do 
garoto. 
(16) o observador A vê a bola descrever uma parábola e cair atrás do garoto. 
 
Dê como resposta a soma dos números associados às proposições corretas. 
 
(a) 31. 
(b) 16. 
(c) 7. 
(d) 3. 
(e) 2. 
 
 
8) Em 1984, o navegador Amyr Klink atravessou o Oceano Atlântico em um 
barco a remo, percorrendo a distância de, aproximadamente, 7000 km em 100 
dias. Nessa tarefa, sua velocidade média aproximadamente foi, em km/h, igual 
a? 

 
(a) 2,9.         
(b) 1,4.        
(c) 6,0.        
(d) 7,0.      
(e) 70. 

 
9) Considerando a bandeira do Brasil. Assinale a alternativa FALSA. 

 
(a) Se jogarmos uma luz monocromática verde sobre a bandeira veremos 
apenas as cores verde e preta. 
(b) Se jogarmos uma luz monocromática branca sobre a bandeira veremos 
apenas as cores branca e preta. 
(c) Se jogarmos uma luz monocromática azul sobre a bandeira veremos 
apenas as cores azul e preta 
(d) Se jogarmos uma luz monocromática amarela sobre a bandeira veremos 
apenas as cores amarela e preta. 
(e) Se jogarmos uma luz monocromática branca sobre a bandeira veremos 
todas as cores. 
 
 
Durante as férias, Joãozinho viajou com seus pais até a casa de sua avó. 
Como ele gosta muito de física resolveu fazer um gráfico do seu percurso 
(mostrado ao lado). A viagem durou 6 horas. Baseado no gráfico feito pelo 
Joãozinho responda a questão abaixo. 
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10) Eles fizeram uma parada durante a viagem para tomar um lanche. Quanto 
tempo permaneceram parados? 
 
(a) 1/2 hora. 
(b) 1 hora. 
(c) 2 horas. 
(d) 3 horas. 
(e) na verdade eles não pararam. 
 
 
11) Qual gráfico representa melhor a velocidade de um motociclista quando 
este realiza um movimento retilíneo uniformemente variado, levando em conta 
que sua velocidade inicial é de 5 m/s e sua aceleração igual a 4 m/s2. 
 
a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 
e) 

 

  

 
 
12) Imagine que você esteja vendo a seguinte situação. “Um garoto em pé, 
parado na frente de sua escola, segurando uma mochila, cuja massa total é de 
3,5 kg. A aceleração da gravidade no local é de 9,8 m/s2. Qual desenho 
representa a força exercida pelo garoto na mochila e qual o módulo da força 
exercida para sustentar o peso da mochila. 
 
a) 

 

b) 
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c) 

 

d) 

 
e) 

 

  

 
 
13) Em uma superfície plana, sem atrito, tem-se um bloco, denominado de A. 
Em uma outra superfície, rugosa, tem-se um outro bloco, B. Os blocos A e B 
possuem a mesma massa e estão sendo submetidos a uma força de 50 N, 
como mostra a figura. Devido à força aplicada, o bloco A deslocou-se 10m, 
porém o bloco B manteve-se no mesmo lugar, pois a força de atrito era igual à 
força aplicada. Com base nessas informações podemos dizer que o trabalho 
realizado em A e B é: 
Dado: cos(600) = 0,5. 

 
 

(a) A = 0,    B = 433 J. 

(b) A = 0,    B = 250 J. 

(c) A = 250 J,   B = 250 J. 

(d) A = 433 J,   B = 433 J. 

(e) A = 250 J,   B = 0. 
 
 
14) O número 0,00057 possui quantos algarismos significativos? 
 
(a) Não há algarismos significativos. 
(b) Cinco, sendo todos corretos. 
(c) Dois, sendo o número 7 o correto. 
(d) Três, sendo o 0 o número correto e os demais o duvidoso. 
(e) Dois, sendo o número 5 o correto e o número 7 o duvidoso. 
 
 
15) Carlinhos demorou 15 minutos para ir de sua casa até a escola, 
caminhando a uma velocidade média de 0,5 m/s. Qual a distância da escola 
até a casa de Carlinhos? 
 
(a) 100 metros. 
(b) 150 metros. 
(c) 300 metros. 
(d) 450 metros. 
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(e) 500 metros. 
 
 
16) A figura a baixo representa um bloco se deslocando para a direita. Qual o 
valor da massa do bloco? 
 

 
 
(a) 2 Kg. 
(b) 4 Kg. 
(c)  5 Kg. 
(d) 10 Kg. 
(e) 16 Kg. 
 
 
17) A energia elétrica é utilizada, entre outras tantas coisas, para acender uma 
lâmpada. A quantidade de energia da luz produzida é: 
 
(a) maior do que a quantidade de energia elétrica utilizada, porque o calor da 
lâmpada também contribui para a luz produzida. 
(b) igual à quantidade de energia elétrica utilizada. 
(c) menor do que a quantidade de energia elétrica utilizada, pois parte da 
energia é transformada em calor. 
(d) maior do que a quantidade de energia elétrica utilizada, apenas no caso das 
lâmpadas transparentes. 
(e) menor do que a quantidade de energia elétrica utilizada, no caso no caso 
das lâmpadas foscas 

 
 
18) A quem se pode dar o mérito de ter afirmado pela primeira vez que o sol é 
o centro do Sistema Solar? 
 
(a) Nicolau Copérnico. 
(b) Isaac Newton. 
(c) Albert Einstein. 
(d) Johannes Kepler. 
(e) Cláudio Ptolomeu. 
 

19) Se um éter de farmácia tem densidade d= 0,7g/ml. Se um frasco contiver 
0,4 litros desse líquido, a massa de éter valerá: 
 
(a) 460 g. 
(b) 0,7 g. 
(c) 400 g. 
(d) 280 g. 
(e) 2 kg. 
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20) Na Terra, a massa de um homem é de 60 kg, sabendo que a ação da força 
gravitacional vale, aproximadamente, gT = 10 m/s2. Calcule o peso do homem 
na Terra e no planeta X, sabendo que a gravidade nesse planeta vale gX  = g t 

/6. Assinale a alternativa correta, respectivamente: 
 
(a) 60 N e 40 N. 
(b) 650 N e 100 N. 
(c) 6 N e 100 N. 
(d) 600 kgf e 100 kgf. 
(e) 600 N e 100 N. 
 

Fase Regional - Nível I   
 
1) Complete a cruzadinha abaixo: 
 
HORIZONTAIS: 
 
1 - O astro que fica mais longe do sol e que recentemente deixou de ser 

considerado planeta. 
2 - Está presente em aproximadamente 78 % da composição atmosférica 

terrestre. 
3 - Propriedade de um imã. 
4 -  Responsável pela frenagem do carro. 
5 - Fenômeno que explica como a água em estado líquido passa para o 

estado gasoso ao ser aquecida. 
 
VERTICAIS: 
 
6 - Maior planeta do sistema solar e de coloração azulada. 
7 - Camada de gases que envolve um planeta. 
8 - Gás presente na composição da água e essencial para a vida dos 
organismos vivos. 
9 - É um bom isolante térmico. 
10 - Energia que se transfere de um corpo para outro devido a diferença de 
temperatura. 
 
 

                

                

                

                

                

                

                

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 
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2) Como se pode obter água em um deserto, utilizando um copo, um plástico, 
uma pedra e a natureza ambiente? 
 
 
3) Sabe-se que entre o Sol e a Terra quase não existe matéria, então pode-se 
considerar que o que existe é o vácuo. Se não existe matéria, como o calor do 
sol faz para chegar até a Terra? 
 
 
4) Tio Zeca sempre viveu na fazenda e como todo bom e velho fazendeiro 
conhecia muitas histórias e ditos populares. Certa vez, na hora do almoço, seu 
sobrinho Mateus, que vivia na cidade grande, foi à fazenda passar as férias e 
ao tentar temperar a salada percebeu que o saleiro estava entupido. Com 
muita dificuldade o sal saia e então Mateus disse a seu tio: ”Tio Zeca! O saleiro 
esta entupido!...”. 
E Tio Zeca disse: “Então vem chuva por aí!”. 
Explique qual o raciocínio usado por tio Zeca e diga se ele é aceitável ou não. 
 
 
5) Um avião saiu de Tóquio, às 8 horas da manhã do dia 15 de julho, com 
destino à cidade de São Paulo. A viagem teve a duração de 20 horas. Suponha 
que a viagem não teve escalas. 
 
(a) Considerando o fuso horário de São Paulo, em que dia e hora se deu a 
chegada do avião? 
(b) Explique o raciocínio que o levou a essa conclusão. 
 
 
6) Tem-se dois béqueres (A e B) contendo volumes diferentes de água pura. 
Ambos são aquecidos por fontes de calor idênticas. 
 
(a) Em qual dos béqueres a água entrará em ebulição primeiro. Justifique. 
(b) Indique em qual dos béqueres a temperatura será mais alta quando a 
água entrar em ebulição? Justifique. 
 
 
7) A figura a baixo representa uma montagem feita com uma lâmpada e duas 
paredes com perfurações alinhadas. A lâmpada emite luz em todas as 
direções. Uma pessoa situada do lado esquerdo dos orifícios A, B e C 
consegue ver a lâmpada olhando por qual (is) orifício (s)? Justifique a sua 
resposta. 
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8) Porque a pintura evita que uma grade de ferro enferruje? 
 
 
9) Considere uma nave espacial em uma região ideal do espaço, livre das 
ações gravitacionais. Leve em consideração que a nave tenha um movimento 
inicial, e que por problemas técnicos os motores são desligados, com isso a 
força propulsora da nave desaparece. O que acontece com a nave espacial? 
Justifique sua resposta. 
 
 
10) Faça um desenho que mostre onde há a formação de imagem em um olho 
que sofre de hipermetropia e cite qual lente deve ser usada para a correção do 
problema. 
 
 
11) Pegue um ímã e pedacinhos de papel que estão sobre a mesa. Esfregue a 
caneta na blusa, no cabelo ou na camiseta e tente atrair os pedacinhos de 
papel. A seguir, tente atrair os pedacinhos de papel com o ímã. Quem atraiu os 
pedacinhos de papel? Justifique sua resposta. 
 
 
12) Em espelhos planos, o raio de luz incidente forma com uma reta normal a 

este um ângulo de incidência α e ao ser refletido um ângulo de reflexão , onde 

α é igual a .  Se um raio de luz incide sobre um espelho plano, sob um ângulo 
de 35°com a horizontal, qual é o desvio sofrido por esse raio de luz? 
 
 
 
 
 
                               
 
  
 
 
 
 
13) Qual a diferença entre ondas unidimensionais, bidimensionais e 
tridimensionais? De um exemplo de cada uma delas. 
 
 
14) Os fogos de artifício são usados em festas e eventos comemorativos. 
Shows de fogos de artifício são muito bonitos, no entanto, o barulho nas 
redondezas do espetáculo é gigantesco. E isso, é devido à grande quantidade 
de pólvora existente em um fogo de artifício. Um fogo de artifício é composto 
basicamente por pólvora (mistura de enxofre, carvão e salitre nitrato de 
potássio) e por um sal de um elemento determinado. Qual é o agente 
responsável pela produção da cor na explosão dos fogos de artifício? 
 
 

Reta normal 

Raio incidente Raio refletido         α 
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15) Em um acampamento na praia, uma pessoa derrubou na areia todo o sal 
de cozinha disponível. Como esta pessoa poderia recuperar praticamente todo 
o sal? 
 
 
16) O gráfico abaixo representa a velocidade escalar em função do tempo do 
movimento de uma partícula que se desloca ao longo de uma reta. Entre os 
instantes t = 0 s e t = 20 s, indique os trechos em que a aceleração escalar foi 
nula? Justifique a sua resposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17) Você está de posse de uma pilha, dois fios de cobre idênticos e de mesmo 
tamanho e duas lâmpadas pingo d’água. Ao acender as lâmpadas você 
observa que uma delas possui um brilho mais intenso que a outra. Explique e 
justifique sua conclusão. 
 
 
18) Em uma cidade A está um trem que percorre os trilhos com velocidade 108 
km/h em direção a cidade C, que está a 30 km da mesma. Em outra cidade, B, 
sai um trem que também vai para a cidade C com velocidade 50 m/s. Sabendo 
que o tempo do percurso dos trens até a cidade C é o mesmo, calcule a 
distância entre as cidades B e C conforme o desenho abaixo. 
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