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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 

 
 
1) Na expressão F = C.x3, F representa a força e x um comprimento. Se a 
análise dimensional de força resulta em uma fórmula dimensional MLT-2, onde 
M é o símbolo de dimensão da massa, L do comprimento e T do tempo, 
pergunta-se qual é a fórmula dimensional de C. 
 
(a) M. 
(b) ML-2T-2. 
(c) L. 
(d) MTL. 
(e) M-1L-2T-2. 
 
 
2 ) Dado que a massa do próton é 1,67265.10-27 kg e que a massa do elétron é 
9,11.10-31 kg, perguntam-se quantos são os algarismos significativos na massa 
do próton e do elétron.  
 
(a) 1 e 1. 
(b) 8 e 5. 
(c) 6 e 3. 
(d) 1,67 e 9,11. 
(e) 10-27 e 10-31. 
 
 
3) Um avião está voando com a velocidade de 300 milhas por hora, na direção 
de 30 graus a partir da horizontal, medido no sentido anti-horário, que aponta 
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para o leste. Quais são, respectivamente, as magnitudes norte e leste do vetor 
velocidade em milhas por hora?  
 
(a) 150 e 260. 
(b) 300 e 30. 
(c) 300 e 260. 
(d) 260 e 150. 
(e) 30 e 300. 
 
 
4) Um motorista desenvolvia em seu carro uma velocidade de 120 km/h 
quando percebeu um radar de verificação de velocidade máxima a uma 
distância de 20 m. Qual o valor mínimo da desaceleração constante, que 
permite ao motorista evitar uma multa por exceder a velocidade máxima 
permitida de 40 km/h? 
 
(a) 24,7 m/s2. 
(b) 49,4 m/s2. 
(c) 12,3 m/s2. 
(d) 6,2 m/s2. 
(e) N.d.a. 
 
 
5) O módulo de Young ou módulo de elasticidade (Y) é um parâmetro 
mecânico que indica a rigidez de um material sólido. Seu valor é obtido através 
da razão entre a tensão normal, S, exercida, e a deformação unitária, ε, sofrida 

pelo material. Isto é, 
S

Y


 ; onde 
F

S
A

  e 
x

l
   . Nas expressões anteriores, F 

é a força, A é a área da secção através da qual é exercida a tensão, x é o 
incremento no comprimento do material devido à tensão e l é o seu 
comprimento natural. A grande diferença nos valores do módulo de elasticidade 
de metais, cerâmicas e polímeros deve-se aos diferentes tipos de ligação 
química existentes nestes materiais. Agora que você sabe um pouco mais 
sobre elasticidade de materiais, responda em qual das unidades do sistema 
internacional abaixo deve ser medido módulo de Young. 
 
(a) Atm. 
(b) Tor. 
(c) J. 
(d) N. 
(e) Pa. 
 
 
6) Suponha que uma viagem de carro é dividida em dois percursos de mesma 
distância d. Desse modo, o percurso total é 2d.  A primeira metade do trajeto é 
desenvolvida à velocidade constante v0, e na segunda metade, a velocidade 
aumenta para 4v0. Qual das alternativas abaixo fornece o valor correto para a 
velocidade média no trajeto completo? 
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(a) m 0

4
v = v

5
. 

(b) m 0

5
v = v

8
. 

(c) m 0

3
v = v

2
. 

(d) m 0

8
v = v

5
. 

(e) Não é possível determinar a velocidade média, pois d não é conhecido. 
 
 
7) Considere uma corda de violão, de comprimento L, massa m e submetida a 
uma força de tensão F. Sabe-se que uma onda mecânica transversal é capaz 

de se propagar nesta corda com velocidade v. Seja 
.F L

G
m

  uma grandeza 

física de interesse, qual das alternativas abaixo apresenta a unidade correta 
para G no sistema internacional. 
 

(a)   m
s

. 

(b)   2
m

s
. 

(c)   
2m

s
. 

(d)   s
m

. 

(e)    
2

m
s

. 

 
 
8) A transmissão de calor por convecção é possível: 
 

(a) somente no vácuo. 
(b) somente nos sólidos. 
(c) somente nos líquidos. 
(d) nos fluídos em geral. 
(e) somente nos gases. 
 
 
Texto relativo às questões 9 e 10 
 
Um recipiente de capacidade térmica desprezível e isolado termicamente 
contém 60 kg de água à temperatura de 30 oC. Dados: cágua = 1 cal/goC = 4,0 
J/goC  e Lfusão = 80 cal/g = 320 J/g. 
 
9) Determine a massa de água a 70 oC que se deve despejar no recipiente 
para se obter uma mistura em equilíbrio térmico à temperatura de 40 oC. 
 
(a) 80 kg. 
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(b) 20 kg. 
(c) 70 kg. 
(d) 60 kg. 
(e) 30 kg. 
 
 
10) Se em vez de 40 0C, quiséssemos um temperatura final de 10 0C, qual 
seria a massa (aproximada) de gelo a 0 0C que deveríamos adicionar ao 60 kg 
de água a 30 0C ? 
 
(a) 40 kg. 
(b) 60 kg. 
(c) 33 kg. 
(d) 23 kg. 
(e) 13 kg. 
 
 
11) Qual é o valor de 70 graus Fahrenheit na unidade equivalente do Sistema 
Internacional de unidades (aproximadamente)?  
 
(a) 70 0F. 
(b) 32 0F. 
(c) 70 0C. 
(d) 21 0C. 
(e) 294 K. 
 
 
12) Uma pessoa arrasta um carro de 2000 kg a partir do repouso com uma 
velocidade vf, fazendo um trabalho de 4000 J no processo. Durante este tempo 
o carro move-se 20 m. Negligenciando o atrito do carro com a estrada 
pergunta-se qual será a velocidade final do carro.  
 
(a) 20 m/s. 
(b) 2,0 m/s. 
(c) 200 m/s. 
(d) 2000 m/s.  
(e) 4000 m/s. 
 
 
13) Um pedaço de tecido vermelho observado, quando iluminado em uma sala 
com luz azul parece: 
 
(a) azul. 
(b) vermelho. 
(c) amarelo. 
(d) preto. 
(e) branco. 
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14) O efeito que observamos quando há diferentes fases da Lua está 
relacionado a: 
 
(a) reflexão da luz do Sol na Terra. 
(b) reflexão da luz do Sol na Lua. 
(c) refração da luz do Sol na Lua. 
(d) refração da luz do Sol na Terra. 
(e) interferência destrutiva da luz da Lua no Sol. 
 
 
15) Considere um pêndulo simples que oscila com período de 1 segundo. Qual 
das alternativas abaixo apresenta um valor mais próximo ao comprimento 
deste pêndulo? 
 
(a) 0,25 m. 
(b) 0,50 m. 
(c) 0,75 m. 
(d) 1,00 m. 
(e) 1,25 m. 
 
 
16) Cientistas lançaram dois satélites, o primeiro gira em torno da Terra e o 
segundo da Lua. Cada satélite percorrerá órbita circular a uma mesma 
distância R do centro do seu respectivo astro. Sabe-se que a razão entre as 

velocidades dos satélites é 1

2

v
= 9

v
. Determine a relação entre a massa da Terra 

e da Lua. 
 

(a)    T

L

M
=6

M
. 

(b)    T

L

M
=9

M
.   

(c)    T

L

M
=81

M
. 

(d)    T

L

M
=36

M
. 

(e) Os dados fornecidos não são suficientes para determinar a razão pedida. 
 
 
17) Uma propaganda de um carro diz que ele pode atingir a velocidade de 
25m/s em apenas 8s. Sabendo que a massa do veículo é de 1200 kg e 
desprezando atritos, determine a alternativa que mais se aproxima da potência 
média do motor do carro. 
 
(a) 47000 W. 
(b) 52000 W. 
(c) 55000 W. 
(d) 57000 W. 
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(e) N.d.a. 
 
 
18) Um ventilador de teto (desligado) colocado acima de uma lâmpada 
incandescente, gira lentamente por algum tempo, após acender-se a lâmpada. 
Porque ocorre este fenômeno? 

(a) por causa da reflexão da luz nas pás do ventilador. 
(b) por causa do brilho da luz. 
(c) por causa da convecção do ar aquecido. 
(d) por causa da condução de calor. 
(e) não há uma explicação plausível. 
 
 
19) Uma polia de 5 cm de raio está girando a 30 rotações por segundo quando 
começa a desacelerar uniformemente até 20 rotações por segundo, em 2 s. 
Qual o comprimento de correia que ela poderia enrolar neste tempo? 
 
(a) 78,5 m. 
(b) 47,1 m. 
(c) 31,4 m.  
(d) 15,7 m.  
(e) N.d.a. 
 
 
20) Durante a operação de resgate de um barco afundado, encontrou-se no 
fundo do Rio Solimões um baú em forma de paralelepípedo de dimensões: 100 
cm X 80 cm X 80 cm. Do lado de fora do baú era possível ler-se: peso bruto = 
200 kg. Em seu fundo, o baú guardava objetos de valor. Todo o restante do 
baú estava preenchido por água. Devido a ferrugem, a fresta por onde a água 
entrou no baú foi totalmente vedada. Para levar o baú até a superfície decidiu-
se introduzir duas mangueiras através de orifícios feitos numa das paredes do 
baú. Com uma mangueira poderia ser retirada a água enquanto por outra, ar 
seria injetado dentro do baú.  Os objetos no interior do baú ocupavam um 
volume de 5 cm X 80 cm X 80 cm. Despreze a espessura das paredes do baú 
bem como o peso do ar e dos objetos de valor. Sabe-se que a densidade da 
água é 1,0 kg/l. No momento em que o baú começa a subir, quantos litros de ar 
haveriam sido injetados? 
 
(a) 808 litros. 
(b) 608 litros. 
(c) 404 litros. 
(d) 202 litros. 
(e) 101 litros. 
 
 
21) Um aquecedor fornece calor a uma razão constante. Um kg de água é 
colocado em contato com esse aquecedor sendo aquecido de 20 oC a 40 oC 
em 10 minutos. Um kg de um outro líquido também é posto em contato com 
esse mesmo aquecedor sendo aquecido de 20 oC a 50 oC em 10 minutos. A 



 

 

 7 

seguir, os dois líquidos (que se misturam, mas não reagem entre si) são 
misturados. Determine a temperatura final da mistura. 
 
(a) 42 oC. 
(b) 44 oC. 
(c) 46 oC. 
(d) 48 oC. 
(e) não é possível determinar pois faltam informações relevantes. 
 
 
22) Um bloco cilíndrico flutua em um líquido de coeficiente de dilatação α. 
Quando a temperatura é 20 oC, metade do volume do bloco está submerso, e 

quando a temperatura é 40 oC, a parte submersa é 
12

25
 do volume do cilindro. 

Se α = 5,0.10-4 (oC)-1, qual o coeficiente de dilatação volumétrica,  , do 

material que compõe o bloco? 
 

(a)  
-4 -1
0=2,6.10 C . 

(b)  
-3 -1
0=2,6.10 C . 

(c)   
-2 -1
02,6.10 C . 

(d)  
-3 -1
0=5,2.10 C . 

(e)  
-4 -1
0=5,2.10 C . 

 
 
23) Uma geladeira tem volume interno de 280 l. Em seu uso diário, ela é aberta 
em média, 20 vezes. Para efeito de cálculo, considere que cada vez que a 
porta é aberta toda a massa de ar no interior do aparelho é substituída por ar à 
temperatura ambiente. Esse movimento do ar acontece devido a um fenômeno 
conhecido como convecção. Desse modo, considere que a cada abertura da 
porta a variação de temperatura do ar é de 25 oC. Sabendo que a densidade do 
ar é d = 0,0012 g/cm3; seu calor específico é c = 0,24 cal/(g oC)  e que 1 cal = 
4,18 J. Determine, em um mês, a energia em quilowatts-hora que é retirada do 
ar para resfriar a geladeira em consequência do “abre e fecha”. 
 
(a) 1210 kWh. 
(b) 202 kWh. 
(c) 0,3 kWh. 
(d) 14 kWh. 
(e) 1,4 kWh. 
 
 
24) Um jogador de tênis, ao final de uma partida de 5 “sets”, consumiu um total 
de 6500 kcal. Utilizando a mesma quantidade de energia, por quanto tempo é 
possível manter uma lâmpada de 40 W acesa. Dado: 1 cal = 4,18 J. 
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E  


(a) 68000 s. 
(b) 11 min. 
(c) 11300 s. 
(d) 6800 s. 
(e) 11300 min. 
 
 
25) Uma equipe de estudantes de engenharia projetou um carro elétrico que 
dispõe de um motor que consome 8,4 kW. Supondo que o veículo esteja se 
deslocando no plano com velocidade constante igual a 72 km/h, qual a 
autonomia (distância máxima) que ele poderá percorrer? Sabe-se que o carro 
emprega um conjunto de baterias de 12 V que pode acumular 21 MJ. 
  
(a) 125 km. 
(b) 100 km. 
(c)  75 km. 
(d)  50 km. 
(e)  25 km. 
 
 
26) A figura mostra uma esfera de massa m e carga q encontra-se suspensa, 
em equilíbrio, pelas forças produzidas por um fio e um campo eletrostático 
uniforme E. Nestas condições, a tração no fio vale Ta. Repentinamente, o 
campo elétrico é desativado e a tração no fio, logo após a desativação, passa a 
valer Tb. Qual das alternativas abaixo apresenta o valor correto para a razão Ta 
/ Tb ? 
 
(a) 1. 
(b) sen(α). 
(c) [cos(α)] -2. 
(d) tg(α).  
(e) cos(α). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27) Uma pequena vela acesa é colocada a 90cm de um anteparo. Uma lente 
convergente é posicionada para produzir, sobre o anteparo, uma imagem nítida 
e ampliada da vela. Em uma segunda situação, desloca-se a mesma lente em 
60 cm na direção do anteparo, focaliza-se uma nova imagem nítida da vela. 
Com base nesta explicação é correto afirmar que: 
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(a) A imagem na segunda situação é reduzida e direta. 
(b) O foco desta lente é f = -12,5 cm. 
(c) A imagem na segunda situação é ampliada e invertida. 
(d) O foco desta lente é f = 12,5 cm. 
(e) Não há dados suficientes. 
 
 
28) Um espelho côncavo produz uma imagem, sobre um anteparo a 3 m do 
espelho, de um objeto colocado a 10 cm deste. Nestas condições, considere as 
seguintes afirmações: 
 
I. A imagem será real. 
II. A imagem será invertida. 
III. A imagem será ampliada. 

 
(a) Apenas a afirmação I está correta. 
(b) Apenas a afirmação II está correta. 
(c) Apenas a afirmação III está correta. 
(d) Todas as afirmações estão erradas. 
(e) Todas as afirmações estão corretas. 
 
 
As questões 29 e 30 estão relacionadas ao enunciado abaixo. 
  
Uma pequena esfera de massa m = 8,0 10-6 g e carga q = 4,0 10-10 C é 
abandonada do ponto A, entre as placas de um capacitor plano de placas 
paralelas colocado na horizontal. Inicialmente, a placa superior está carregada 
positivamente. A esfera atinge o ponto B, situado 20 cm abaixo de A, em 0,10 
s. Neste exato momento, a polaridade do capacitor é invertida, a esfera 
prossegue seu movimento e passa novamente por B, 0,40 s depois da inversão 
de polaridade. Há vácuo entre as placas. A figura não está em escala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29) Qual é o sinal da carga na esfera e qual o valor do campo elétrico uniforme 
no interior do capacitor. 
 
(a) positiva, E = 600 N/C. 
(b) positiva, E = 400 N/C. 
(c) negativa, E = 600 N/C. 
(d) negativa, E = 400 N/C. 
(e) negativa, E = 800 N/C. 
 

A 

B 

g 
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30) Se o valor da gravidade local é g = 10 m/s2, a que distância de B a esfera 
inverte seu sentido de movimento? 
 
(a) 40 cm. 
(b) 50 cm. 
(c) 30 cm. 
(d) 60 cm. 
(e) N.d.a. 
 
 
31) Um fio metálico de comprimento L foi curvado de modo a formar uma 
circunferência e teve as suas extremidades soldadas. Aplicou-se uma diferença 
de potencial entre dois pontos do fio que distam x entre si e mediu-se uma 
resistência total igual a R1. Sabendo que 2x < L, calcule a resistência, R2, se a 
diferença de potencial for aplicada entre dois pontos que compreendem um 
arco de fio de comprimento 2x. 
 
(a)   R2 = 2 R1. 
(b)   R2 = 0,5 R1. 

(c)  
 

 
2 1

L-2x
R =2.R .

L- x
. 

(d)  
 

 
1

2

L-2xR
R = .

2 L- x
. 

(e) não é possível determinar, pois não foi fornecida a resistividade do fio. 
 
 
32) Quatro capacitores idênticos, quando devidamente associados, podem 
apresentar uma capacitância equivalente máxima de 40 mF. A menor 
capacitância equivalente que podemos obter com esses mesmos quatro 
capacitores é, em mF: 

(a) 2,5. 
(b) 40. 
(c) 4. 
(d) 2. 
(e) 10. 
 
 
33) Um pássaro pousa em um dos fios de uma linha de transmissão de energia 
elétrica. O fio conduz uma corrente elétrica i = 1.000 A e sua resistência, por 
unidade de comprimento, é de 5,0 x 10-5 Ω/m. A distância que separa os pés do 
pássaro, ao longo do fio, é de 6,0 cm. A diferença de potencial, em milivolts 
(mV), entre os seus pés é: 
 
(a) 1,0. 
(b) 2,0. 
(c) 3,0. 
(d) 4,0. 
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(e) 5,0.   
 
 
34) Um átomo de hidrogênio tem níveis de energia discretos, cujas energias 

podem ser calculadas pela fórmula: En= 2

-13,6

n
 eV,  onde n é o número quântico 

principal  ( n = 1, 2, 3, 4 ....).  Um elétron da camada K (n = 1) foi excitado para 
outra camada quando o átomo absorveu um fóton de 13,06 eV. Com essa 
energia, esse elétron saltará para qual camada? 
 
(a) L (n = 2). 
(b) M (n = 3). 
(c) N (n = 4). 
(d) O (n = 5). 
(e) P (n = 6). 
 
 
35) Uma onda luminosa de comprimento de onda de 700 nm incide 
perpendicularmente em uma película de sabão (com n = 1,33) suspensa no 
ar. Quais as duas menores espessuras (aproximadas) do filme para as quais as 
ondas refletidas pelo filme sofrem interferência construtiva? 
 
(a) 700 nm e 1,33 nm. 
(b) 132 nm e 395 nm. 
(c) 700 nm e 395 nm. 
(d) 1,33 nm e 395 nm. 
(e) não ocorre interferência construtiva. 
 

36) Determine a velocidade relativa (relativística) de uma barra cujo 
comprimento medido é a metade de seu comprimento em repouso.  

(a)    cv
4

3
 . 

(b)    cv
3

2
 . 

(c)    cv  . 

(d)    cv
2

1
 . 

(e)    cv
2

3
 . 

 
 
37) Um corpúsculo de massa 0,1g e eletrizado com carga de 60.10-6 C varia 
sua velocidade de 10m/s para 100 m/s ao ir do ponto A par ao ponto B quando 
imerso em um campo elétrico. A diferença de potencial (aproximada) entre os 
pontos A e B desse campo é: 
 



 

 

 12 

(a) 100 V. 
(b) 60 V. 
(c) 8.000 V. 
(d) 6.000 V. 
(e) 10.000 V. 
 
 
Enunciado relativo às questões 38 e 39. 
 
Dado dois pontos A e B apresentando uma diferença de potencial VA – VB = 50 
V. Se uma carga puntiforme de 2.10-8 C é colocada no ponto A e deslocada 
devagar até B, sobre a reta que contém A e B em um campo conservativo. 
 
 
38) Qual é o trabalho realizado pelo experimentalista? 
 
(a) + 2.10-8 J. 
(b) - 10-6 J. 
(c) + 10-6 J. 
(d) + 50 J. 
(e) nenhuma das respostas anteriores. 
 
 
39) É possível calcular o trabalho realizado quando a partícula desloca-se de A 
para B, mas não sobre a reta AB? 
 
(a) sim, pois o campo sendo conservativo o trabalho depende da trajetória. 
(b) não. 
(c) sim, pois o campo não é conservativo. 
(d) sim, pois o campo sendo conservativo o trabalho não depende da trajetória. 
(e) nenhuma das respostas anteriores. 
 

 
40) Encontre a magnitude da força exercida na carga pontual a pelas outras 
duas cargas pontuais mostradas no diagrama: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b 

- 4,00 C 

50 cm 

30
0 

c   

+ 5,00 C 

a   

+3,00 C 



 

 

 13 

 
(a) 1,53.1012 N. 
(b) 3.1012 N. 
(c) 5,39.1011 N. 
(d) - 4.1012 N. 
(e) 1,73.1012 N. 
 
 
Fase Estadual 
 
 
1) Um pedaço de papel mede 16.2 cm x 9.8 cm x 1.1 mm. Qual é o volume 
desta folha de papel? Responda considerando o número adequado de 
algarismos significativos. 
 

2) Converta 5 0C para 0F e K. Explique detalhadamente seu procedimento. 
 
 
3) Um bloco de madeira de 10 kg é atingido por um projétil de massa 10 g que 
desenvolvia a velocidade de 300 m/s. Como consequência do choque, o bloco 
absorve o projétil e o conjunto passa a se deslocar com uma velocidade V. 
Determine o valor de V em metros por segundo. 
 
 
4) Um bloco (A) está apoiado sobre um outro bloco (B) de idênticas dimensões. 
Os dois blocos deslizam com velocidade constante V, sem se deslocarem um 
em relação ao outro, por sobre uma superfície horizontal e sem atrito. O bloco 
B sofre uma colisão frontal com um outro bloco de dimensões idênticas C. 
Após a colisão, os blocos B e C se deslocam juntos e o bloco A descansa 
sobre o bloco C, conforme mostra a figura. Sabendo-se que os 3 blocos têm 
mesma massa, m, e mesmas dimensões, sabendo-se ainda que não há atrito 
na interação entre as superfícies dos blocos A e B mas que o coeficiente de 
atrito cinético entre A e C é dado por μ; determine o comprimento, L, de cada 
bloco? Considere que a aceleração local da gravidade, g, é conhecida. 
 

 
            Antes       Depois 
 
 

5) Um determinada grandeza física é definida como:  = P/(A.T4 ), onde P é a 
potência, A é uma área e T é a temperatura absoluta expressa em K. 

Determine a unidade de medida da grandeza  no sistema internacional. 
 

6) Um bloco de 1,0 kg (a) que se move com uma velocidade de 4,0 metros por 

A 

B

A 

C

A 

A 

C

B

A 

B

C

A 
v = 0 
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segundo colide com outro bloco de 0,5 kg (b) que está em repouso em uma 
colisão perfeitamente elástica. Quais são as velocidades dos blocos após a 
colisão? 
  
 
7) Você pretende construir um termômetro usando um tubo de vidro de 
diâmetro igual a 1 mm com um receptáculo em sua extremidade. Você 
preenche o tubo até o ponto em que o receptáculo está cheio e o mercúrio 
sobe até uma determinada altura do tubo. Se você despejou 8,63 cm3 de 
mercúrio no tubo de gás para levá-lo até esta altura, qual a distância entre duas 
marcas sucessivas (que diferem de 1 0C ) no tubo do termômetro? Dado que o 
coeficiente de expansão volumétrica do mercúrio é 1,82.10-4 K-1. 
 
 
8) Um menino senta em um ônibus segurando um balão cheio de hélio por um 
barbante. Repentinamente o ônibus acelera bruscamente para frente. Descreva 
detalhadamente o movimento subsequente do balão. 
 
 
9) Um tanque cheio de água está colocado sobre uma balança que registra o 
seu peso total W = M.g. Qual seria a variação do valor indicado na balança se 
um bloco de aço de peso w = m.g e volume V for mantido no interior do tanque 
através de um fio (sem tocar o fundo do tanque). Considere conhecida a 
densidade da água, d. 
 
 
10) O espectro eletromagnético foi subdividido em várias faixas pelos 
cientistas. Existe uma faixa conhecida como radiação ultravioleta que, por 
sua vez, foi subdividida em UV-A (de 320 nm a 400 nm), UV-B (de 280 nm a 
320 nm) e UV-C (de 100 nm a 280 nm). Calcule a faixa de frequências que 
corresponde ao UV-B. 
 
 
11) Uma pessoa cuja massa é m = 75 kg está em pé sobre a superfície de um 
pistão, A, de diâmetro igual a 0,40 m de uma bomba hidráulica. Para que ele 
possa suportar um elefante que pesa 1500 kg, qual deve ser o diâmetro 
mínimo do pistão B?  
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12) Empregando a lei de gás ideal P.V = n.R.T = N.kB.T, encontre a massa de 
ar em uma sala que possui as seguintes dimensões: 3.00 m  por 4.00 m por 
5.00 m, dado que a temperatura ambiente é 20 0C na pressão atmosférica 
(1atm = 101000 Pa)? 

Dados: 
J

R =8,314
mol.K

, -23

B

J
k =1,3806.10

K
 e a razão massa/mol de ar é 

0,029 kg/mol. 
 
 
13) A figura mostra dois blocos conectados através de um fio ideal. Considere 
que a massa dos dois blocos é igual a m, e que as constantes de mola k1 e k2 

são parâmetros tais que k1 > k2. Inicialmente as duas molas estão relaxadas. A 
seguir o bloco ligado a mola 1 é lentamente deslocado de um comprimento x e 
liberado. Sendo g, a aceleração local da gravidade e T a tensão no fio, 
determine a aceleração de cada bloco logo após a liberação do bloco. Atenção: 
Não se esqueça que dependendo do valor dos parâmetros, diferentes soluções 
são possíveis. Apresente a solução mais completa possível. 
 

 
 
 
14) Dois prismas de geometria idêntica, mas índices de refração ligeiramente 
diferentes (n1 e n2) são acoplados na forma da figura. Quando um raio de luz 
laser atinge a base de um dos prismas perpendicularmente a sua superfície, o 
raio de luz refratado é levemente desviado de um pequeno ângulo Φ 

dois prismas como função de θ e Φ. Considere que estão medidos em radianos 
e que o meio externo é o vácuo. Considere os ângulos pequenos tal que sen(θ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Raio de luz refratado 

n2 
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15) Segundo a relação de Einstein, E = m.c2, há uma equivalência entre a 
massa, m e a energia, E. Sabendo-se que a velocidade da luz é dada por c = 
3,0.108  m/s, que uma unidade de massa atômica é 1,66.10-27 kg e que a carga 
do elétron é 1,6.10-19 C. Determine a energia equivalente a uma unidade de 
massa atômica em milhões de elétron-volts (MeV). 
 

16) Um relógio colocado em uma nave espacial atrasa 1 minuto por dia, em 
relação a um relógio idêntico deixado na Terra, quando a espaçonave partiu. 

Qual a velocidade da nave espacial? Dado o fator de Lorentz: 
2

2

1
=

v
1-
c

 

 
17) Estime o comprimento de onda emitido pelo corpo humano empregando a 

lei de Wien (max.T = 2,898.10-3 m.K, onde max é o comprimento de onda 
máximo emitido por um corpo aquecido a uma temperatura T), supondo que o 
corpo humano tem a temperatura da pele de aproximadamente 35 0C. Estime a 
potência total emitida pela sua pele supondo que ela tem comportamento 
semelhante à de um corpo negro. Utilize para isto a Lei de Stephan-Boltzmann: 

P = .A.e.T4 onde  = 5,7.10-8 W/(m2.K4), A é área do corpo, e é a emissividade 
do corpo (neste caso suponha igual a 1) e T a temperatura do corpo. 
 
 
18) Baseado nas respostas da questão anterior explique de maneira sucinta 
porque o seu corpo não brilha tão fortemente quanto várias lâmpadas 
empregadas em iluminação caseira, por exemplo. 
 
 
Atenção: o texto abaixo se refere às questões 19 e 20. 
 
Um objeto metálico na forma de uma casca cilíndrica de altura 4,25 m e raio 
1,50 m tem uma extremidade (tampa) fechada e outra aberta. Ele é 
cuidadosamente submerso em água do mar (densidade = 1025 kg/m3) 
mantendo a tampa fechada para cima de modo que o ar no interior do objeto 
não escape. À medida que a casca desce o nível da água dentro dela sobe. O 
objeto pára de descer quando a superfície da água do mar na casca está a 225 
m abaixo da superfície do oceano. Suponha que a esta profundidade a 
temperatura da água seja 15º C. A temperatura e pressão do ar na superfície 
são 25 ºC e 1 atm = 101,3 Pa, respectivamente. Sabe-se que o valor da 
gravidade local é g = 9,8 m/s2 e o peso molecular do ar é 28,8 g/mol. 
 
19) Qual é a pressão do ar dentro do objeto quando este está submerso? 
 
 

Raio de luz incidente n1 
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20) (a) Qual a altura da água do mar dentro do objeto? 
(b) Qual deve ser a profundidade para que o objeto tenha metade de seu 
volume preenchido por água do mar?  
 


