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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Fase Regional 

 

NÍVEL I - 5a a 8a séries 

 

 
 
1) Marcos, Roberto e Peterson resolvem fazer uma aposta. Marcos e Roberto correrão em 
um quarteirão quadrado de lado 100 m. Eles sairão juntos de uma esquina e vencerá aquele 
que chegar primeiro na esquina diagonalmente oposta, onde se encontra Peterson. Peterson 
apostou que o vencedor não terminará sua corrida em menos de 1 minuto, Sabendo que 
Marcos consegue correr 5 metros em 1 segundo e Roberto corre 8 metros em 2 segundos, 
pode-se afirmar que: 
 
(a) Marcos venceu a corrida e Peterson perdeu a aposta. 
(b) Roberto venceu a corrida e Peterson perdeu a aposta. 
(c) Marcos venceu a corrida e Peterson venceu a aposta. 
(d) Roberto venceu a corrida e Peterson venceu a aposta. 
(e) Marcos e Roberto empataram e Peterson venceu a aposta. 
 
 
2) André encontra na sua caixa de brinquedos 5 bloquinhos coloridos, com as seguintes 
especificações: 
 

Bloco Massa 
(gramas) 

Volume 
(cm3) 



Amarelo 140 100 

Azul 150 120 

Branco 80 100 

Verde 50 40 

Vermelho 80 60 

 
Qual dos bloquinhos poderia ser colocado num balde contendo água, cuja densidade é de 1 
g/cm3, e ficaria flutuando? 
 
(a) Amarelo. 
(b) Azul. 
(c) Branco. 
(d) Verde. 
(e) Vermelho. 
 
 
3) Num dia de inverno, Alice ficou impressionada com a “fumacinha” que saía de sua boca 
enquanto conversava com seus amigos no pátio da escola. Pesquisando na biblioteca, Alice 
descobriu que isso ocorre porque o vapor de água expirado durante a respiração encontra-
se com o ar frio exterior e forma gotículas de água que ficam suspensas no ar. Qual o nome 
desse fenômeno físico? 
 
(a) Solidificação.  
(b) Fusão.  
(c) Sublimação. 
(d) vaporização. 
(e) condensação. 
 
 
4) Uma quadra de basquete possui 28 m de comprimento. Caio inicia sua caminhada com os 
pés exatamente em cima da linha de fundo da quadra e caminha perpendicularmente a essa 
linha até alcançar a linha de fundo do outro lado da quadra. Qual seria uma boa estimativa 
do número de passos dados por Caio durante sua caminhada? 
 
(a) 5.  
(b) 20.  
(c) 40. 
(d) 70. 
(e) 130. 
 
 
5) O gráfico abaixo foi retirado de um relatório do Ministério de Minas e Energia apresenta o 
consumo total de eletricidade no Brasil no período de 2004 a 2007. A partir do gráfico, pode-
se afirmar que: 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) Em todos os anos, o mês de fevereiro apresentou um consumo de energia elétrica menor 

do que o mês de janeiro. 
(b) O consumo de energia elétrica tem aumentado com o passar dos anos. 
(c) O consumo de energia elétrica nunca ultrapassou a barreira dos 32000 GWh. 
(d) 2005 foi o ano que apresentou o menor consumo de energia elétrica do período. 
(e) O consumo de energia elétrica aumentou entre os meses de abril e maio de 2006. 
 

6) O ano de 2009 foi declarado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco) como o Ano Internacional da Astronomia (AIA2009). A iniciativa 
da Unesco e da União Astronômica Internacional (UAI) celebra os 400 anos das importantes 
descobertas astronômicas feitas por um astrônomo italiano utilizando pela primeira vez uma 
luneta. Qual o nome do astrônomo responsável por tais descobertas? 
 
(a) Galileu Galilei. 
(b) Nicolau Copérnico. 
(c) Johannes Kepler. 
(d) Isaac Newton. 
(e) Albert Einstein. 
 

7) Pedrinho foi ao cinema com seu pai assistir a um filme de ficção científica, como Guerra 
nas Estrelas. Notou surpreso que durante as várias batalhas que aconteciam no espaço não 
havia os barulhos e estrondos das grandes explosões. Ao final do filme, perguntou ao seu 
pai o motivo da ausência dos barulhos. A resposta correta do pai seria: 
 
(a) Os estrondos existem, mas não podem ser ouvidos dentro das naves. 
(b) Os estrondos não existem, porque a desintegração das espaçonaves gera sons em 
frequências que não podemos ouvir. 
(c) os estrondos existem, mas são muito fracos, pois no vácuo os sons se propagam com 
baixa velocidade. 
(d) Os estrondos existem, mas provavelmente houve um problema com o sistema de som do 
cinema. 
(e) Os estrondos realmente não existem, pois o som não se propaga no vácuo. 
 
 
8) Daniel e Oswaldo são amigos, mas moram em cidades diferentes. Eles combinam de 
observar um eclipse solar que vai ocorrer naquele dia, cada um na sua casa e depois 



relatarem como foi. No dia seguinte, Daniel conta que viu um eclipse solar total e Oswaldo 
que viu apenas um eclipse solar parcial. Isso aconteceu por que: 
 
(a) Daniel se encontrava na região de penumbra e Oswaldo na região de sombra. 
(b) Daniel se encontrava na região de sombra e Oswaldo na região de penumbra. 
(c) Daniel se encontrava na região de sombra e Oswaldo na região totalmente iluminada. 
(d) Daniel se encontrava na região de penumbra e Oswaldo na região totalmente iluminada. 
(e) Daniel se encontrava na região de sombra e o céu estava nublado na cidade de 
Oswaldo. 
 

9) Atualmente, tem-se falado muito na televisão e nos jornais sobre o aquecimento global 
do nosso planeta e as mudanças climáticas que estão acontecendo. Muitos afirmam que o 
aquecimento global é causado pelo aumento da emissão de gases poluentes na atmosfera, 
causando um aumento do efeito estufa na Terra. Este fenômeno causa o aumento da 
temperatura global, principalmente da água dos oceanos e uma das suas consequências é 
o derretimento de gelo nas calotas polares. O derretimento das calotas polares é um 
exemplo de qual mudança de estado? 
 
(a) Solidificação. 
(b) Condensação. 
(c) Fusão. 
(d) Sublimação. 
(e) Evaporação. 
 
 
10) A necessidade de economizar energia e as pesquisas para a produção de energias 
limpas e de recursos renováveis são assuntos constantemente abordados na televisão e nos 
jornais. Assinale a alternativa que apresenta uma fonte de energia não renovável: 
 
(a) Luz solar. 
(b) Ventos. 
(c) Marés. 
(d) Petróleo. 
(e) Quedas d’água. 
 

11) Você já deve ter feito a experiência de atirar uma pedra num lago de águas bem calmas 
e observar as ondas circulares que se formam. O fato das ondas serem circulares é uma 
evidência de que: 
 
(a) As ondas transportam energia. 
(b) As ondas transportam matéria. 
(c) A velocidade de propagação das ondas é a mesma em todas as direções. 
(d) A velocidade de propagação das ondas depende da densidade da pedra. 
(e) As ondas transportam matéria e energia. 
 
 
12) Que fenômeno deixaria de acontecer se, por algum motivo mesmo que absurdo, o 
movimento de rotação da Terra terminasse subitamente? 
 



(a) os dias e a noites. 
(b) os eclipses solares. 
(c) as estações do ano. 
(d) as marés. 
(e) as fases da Lua. 
 
 
13) Em épocas muito distantes, acreditava-se que a Terra era o centro do Universo e todos 
os astros giravam em torno dela. As descobertas realizadas por Galileu Galilei contribuíram 
como evidências de que o Sol era o centro do Sistema Solar e todos os planetas giram em 
torno do Sol e não da Terra. O movimento que os planetas realizam ao redor do Sol é 
chamado de: 
 
(a) Precessão. 
(b) Rotação. 
(c) Sfastamento. 
(d) Maré. 
(e) Translação. 
 
 

14) Outra descoberta importante feita a partir das primeiras observações astronômicas com 
a luneta foram os anéis de um dos planetas do Sistema Solar. Porém, devido a baixa 
qualidade da imagem gerada pela luneta, os anéis não foram interpretados corretamente, 
dando a impressão de dois corpos luminosos um de cada lado do planeta. Hoje sabemos 
que vários planetas do Sistema Solar possuem anéis. Assinale a alternativa que representa 
um planeta que não possui anéis. 
 
(a) Júpiter. 
(b) Urano. 
(c) Netuno. 
(d) Vênus. 
(e) Saturno. 
 

 
15) As crateras são causadas pela queda de meteoritos, asteróides, cometas e restos de 
corpos menores que atingem a superfície de um planeta e deixam a sua marca. Elas são 
encontradas na maioria dos planetas e satélites do Sistema Solar. Você já deve ter ouvido 
uma conhecida teoria que afirma que a queda de um grande meteorito na Terra foi a causa 
de que importante evento. Qual foi esse evento? 
 
(a) A separação dos continentes. 
(b) A extinção dos dinossauros. 
(c) A criação da vida no nosso planeta. 
(d) O derretimento das calotas polares. 
(e) A mudança na inclinação do eixo de rotação. 
 
 
16) Um dos grandes artistas brasileiros da Música Popular Brasileira, Alceu Valença compôs 
muitas músicas de sucesso. Na música “Pontos Cardeais”, ele diz: 



 

“Eu quero um terraço 
Com telhas de vidro 
Na beira de um lago 
De águas azuis 
E quatro janelas 
Abertas pro mundo 
Mostrando a mim mesmo 
Os pontos Cardeais (...)” 
 
Considere que uma dessas janelas mostre o Oriente e outra, o Ocidente. Utilizando os 
nomes clássicos dos Pontos Cardeais, pode-se dizer que essas janelas mostram, 
respectivamente: 
 
(a) Norte e Sul. 
(b) Leste e Norte. 
(c) Leste e Oeste. 
(d) Sul e Oeste. 
(e) Oeste e Leste. 
 
 
17) Um dos dispositivos mais utilizados para se medir a temperatura de um corpo consiste 
num tubo de vidro contendo mercúrio ou álcool colorido. A variação da temperatura provoca 
a expansão do líquido e a temperatura pode ser determinada medindo a variação de volume 
do líquido através da altura que o líquido alcança no tubo de vidro. Qual faixa de valores de 
temperatura você utilizaria para um termômetro clínico, isto é, utilizado para se medir a 
temperatura corporal de seres humanos? 

 
(a) 0 ºC a 20 ºC. 
(b) 40 ºC a 100 ºC. 
(c) 20 ºC a 26 ºC. 
(d) 30 ºC a 44 ºC. 
(e) 20 ºC a 34 ºC. 
 
 
18) Você já deve ter ouvido alguns astrônomos dizendo que quando olhamos para as 
estrelas estamos observando o passado. Esta afirmação é verdadeira por que: 
 
(a) A luz das estrelas demora muitos anos para chegar até nós. 
(b) O tempo passa mais lentamente no espaço. 
(c) A velocidade da luz no espaço varia. 
(d) As estrelas são muito antigas. 
(e) As estrelas apenas refletem a luz do Sol depois de algum tempo. 
 
 
19) No final de julho, o nadador brasileiro César Cielo bateu o recorde mundial de natação 
dos 100 m livres com o tempo de 46,91 s. Supondo que a velocidade com que ele nadou 
essa prova seja constante, esse valor está mais próximo de: 



 
(a) 1 km/h. 
(b) 10 km/h. 
(c) 50 km/h. 
(d) 100 km/h. 
(e) 150 km/h. 
 
 
20) Todo mundo ao olhar para o céu numa noite estrelada já deve ter identificado três 
estrelas brilhantes alinhadas bem no centro de uma conhecida constelação, as chamadas 
“Três Marias”. Qual o nome dessa constelação? 
 
(a) Escorpião. 
(b) Gêmeos. 
(c) Cruzeiro do Sul. 
(d) Leão. 
(e) Órion. 
 
 
 

 

  



Fase Regional – Nível II   
 
 
1) Leia a tira abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adaptado do livro Tirinhas de Física, de Daou e Caruso) 
 
Esta tira ilustra um importante conceito físico, conhecido como: 
 
(a) Lei de Ohm. 
(b) Princípio da Incerteza. 
(c) Lei da Inércia. 
(d) Lei da Gravitação Universal. 
(e) Lei da Termodinâmica. 
 
 
 
2) Willian puxa seu caminhãozinho de brinquedo através de um barbante, exercendo uma 
força de 20 N. Enquanto atravessa o tapete da sala, o caminhãozinho adquire aceleração de 
2 m/s2. Sabendo-se que a massa do caminhãozinho é de 1 kg, pode-se afirmar que: 
 
(a) O tapete da sala não exerce força de atrito sobre o caminhãozinho. 
(b) A força de atrito exercida pelo tapete é de 22 N. 
(c) A força de atrito exercida pelo tapete é de 20 N. 
(d) A força de atrito exercida pelo tapete é de 18 N. 
(e) A força de atrito exercida pelo tapete é de 16 N. 
 
 
3) O som pode ser classificado como uma onda: 
 
(a) Mecânica e longitudinal. 
(b) Mecânica e transversal. 
(c) Eletromagnética e longitudinal. 
(d) Eletromagnética e transversal. 
(e) Mecânica e eletromagnética. 
 
 
4) Luana está construindo uma montagem para visualizar a imagem de uma vela. Para isso, 
ela fez um recorte quadrangular de 4 cm de lado na parede lateral de uma caixa de papelão 
e o fechou colando papel de seda. A vela possui 20 cm de altura e está a 1 m de distância 



da parede lateral da caixa onde está localizado um pequeno furo. Qual deve ser a distância 
entre a parede com o furo e a parede com o papel de seda para que a imagem observada 
da vela seja nítida? 
 
(a) 4 cm. 
(b) 8 cm. 
(c) 10 cm. 
(d) 15 cm. 
(e) 20 cm. 
 
 
5) Um chuveiro de 4400 W foi ligado numa tensão elétrica de 220 V. Indique o menor 
disjuntor que pode ser ligado para proteger eletricamente esse chuveiro. 
 
(a) 15 A.  
(b) 25 A. 
(c) 35 A. 
(d) 45 A. 
(e) 55 A. 
 

 
6) Um objeto é lançado verticalmente do solo para cima, no ar, com uma velocidade inicial 
de 30 m/s. O objeto atinge o ponto mais alto de sua trajetória em 3 s e então, ele cai ao solo. 
Considerando a aceleração da gravidade como 10 m/s2, qual a altura máxima atingida pelo 
objeto? 
 
(a) 15 m. 
(b) 30 m. 
(c) 45 m. 
(d) 60 m. 
(e) 90 m. 
 

 
7) Qual dos seguintes objetos está experimentando uma força resultante direcionada para o 
norte? 
 
(a) Um objeto que se move para o sul com a sua velocidade aumentando. 
(b) Um objeto que se move para o norte com sua velocidade diminuindo. 
(c) Um objeto que se move para o norte com velocidade constante. 
(d) Um objeto instantaneamente em repouso que inicia o movimento na direção norte. 
(e) Um objeto em repouso. 
 
 
8) Observando as figuras I e II podemos concluir que a barra se equilibra: 
 
 
 
 
 



 
 
 
(a) Na figura II, somente se os pesos P3 = P4. 
(b) Na figura II, se P3 < P4. 
(c) Em quaisquer situações, desde que os pesos sejam iguais. 
(d) Na figura I, somente se o peso da barra for desprezível. 
(e) Na figura II, somente se P3 = 2P4. 
 
 
 
9) O sonar (sound navigation and ranging) utiliza ultra-sons que são enviados contra um 
obstáculo e um receptor que capta as ondas refletidas. A direção da onda refletida e o tempo 
decorrido entre a emissão e a recepção determinam, respectivamente, a direção em que se 
encontra o obstáculo e a sua distância. Um navio equipado com o sonar no seu casco emite 
ondas sonoras, na vertical, e o eco é recebido após 0,18 s. Se a velocidade do som na água 
é 1400 m/s, a profundidade do oceano no local é, em metros, igual a: 
 
(a) 252. 
(b) 504. 
(c) 140. 
(d) 70. 
(e) 126. 
 
 
 
10) Marcos deseja uma foto, na qual apareçam 8 formiguinhas. Conseguiu encontrar apenas 
2 apesar de muita procura. Lembrou, então, que espelhos angulares podem fornecer várias 
imagens de um único objeto. A solução encontrada por Marcos foi utilizar dois espelhos 
planos formando entre si ângulo, em graus, igual a: 
 
(a) 60. 
(b) 55. 
(c) 45. 
(d) 36. 
(e) 30. 
 
 
 
11) As frequências de emissoras de rádio AM e FM giram em torno de 1 MHz e 100 MHz, 
respectivamente; isto é, 106 Hz e 108 Hz. Ondas eletromagnéticas de frequência acima de 
108 Hz até 1012 Hz são denominadas microondas e são muito utilizadas nas comunicações 
via satélite, nos fornos de microondas e nos radares. As microondas, produzidas por 
instrumentos eletrônicos utilizados no radar (radio detection and ranging: detecção e 
localização por rádio), são emissões direcionais, através de uma antena, a um objeto 
distante. Um receptor capta as ondas refletidas pelo objeto distante. A direção das ondas 
refletidas e o tempo decorrido entre a emissão e a captação (recepção) determinam, 
respectivamente, a posição do objeto e a distância em que se encontra. A velocidade das 
ondas sonoras, no ar, é de aproximadamente 340 m/s, enquanto que a velocidade das 



ondas eletromagnéticas, no ar, é de aproximadamente 300.000.000 m/s, ou seja, 3,0x108 
m/s. Baseado nas informações acima assinale a alternativa correta: 
 
(a) Nos aviões supersônicos podemos utilizar tanto o radar como o sonar. 
(b) Nos aviões a utilização do sonar é mais eficiente que o radar. 
(c) Nos aviões a utilização do radar é mais eficiente que o sonar. 
(d) Os submarinos utilizam normalmente o radar. 
(e) A escolha do sonar ou radar depende mais especificamente do seu custo operacional. 
 
 
 
12) Como a Companhia de Energia Elétrica calcula o consumo mensal de uma residência? 
O leiturista da Companhia de eletricidade passa pelas nossas casas, mensalmente, para a 
leitura do relógio de luz, como se segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na primeira leitura o relógio de luz estava marcando 8351 e um mês depois, 8618. Portanto, 
o consumo nos 30 dias foi de 8618 kWh – 8351 kWh =  267 kWh. Se a Companhia de 
eletricidade cobra R$ 0,40 por l kWh, quanto você pagaria por aquele consumo de energia 
elétrica? 
 
(a) R$ 267,00. 
(b) R$ 158,20. 
(c) R$ 133,50. 
(d) R$ 120,10. 
(e) R$ 106,80. 
 
 
 
13) Na figura abaixo o líquido contido no tubo em U está em equilíbrio. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A B

h



 
Observando a figura e designando a pressão, na superfície do líquido, no ramo A e no ramo 
B, respectivamente PA  e PB, podemos concluir que: 
 
(a) Se o líquido no tubo for água, a altura h indica, numericamente, a pressão PA. 
(b) Se o líquido no tubo for água, a altura h indica, numericamente, a pressão PB. 
(c) PA  = PB. 
(d) PA  > PB. 
(e) PA  < PB. 
 
 
 
14) João Paulo está caminhando numa avenida durante um show de rock em um estádio. À 
medida que ele se afasta do estádio, torna-se cada vez mais difícil ouvir as músicas. Isso 
ocorre porque as ondas sonoras sofrem amortecimento à medida que se propagam no ar. O 
amortecimento das ondas sonoras é caracterizado por uma variação: 
 
(a) Na frequência da onda. 
(b) Na amplitude da onda. 
(c) Na velocidade de propagação da onda. 
(d) No comprimento de onda. 
(e) No período da onda. 
 
 
 
15) Com o avanço da tecnologia, modernos e potentes instrumentos para observações 
astronômicas estão sendo construídos. Com estes instrumentos os astrônomos já 
descobriram até agora mais de 300 planetas fora do nosso Sistema Solar. Estes astros são 
geralmente chamados de: 
 
(a) Exoplanetas. 
(b) Planetas anões. 
(c) Cometas. 
(d) Planetas extraterrestres. 
(e) Asteróides. 
 
 
 
16) Um bloco de 100 g de alumínio à 90 ºC é colocado em contato com um bloco de 100 g 
de chumbo à 10 ºC no interior de um calorímetro ideal. Sabendo que o calor específico do 
alumínio é 7 vezes maior que o calor específico do chumbo, a temperatura de equilíbrio 
térmico desse sistema é um valor mais próximo de: 
 
(a) 10 ºC. 
(b) 20 ºC. 
(c) 50 ºC. 
(d) 80 ºC. 
(e) 90 ºC. 
 
 



A tabela abaixo apresenta informações sobre os planetas do Sistema Solar. 
Considere os dados da tabela para responder às próximas questões. 
 

 
 
17) Um aluno que está completando exatamente 13 anos hoje na Terra, se 
vivesse em Marte teria aproximadamente que idade (considerando um 
calendário marciano)? 
 
(a) 13 anos marcianos. 
(b) 7 anos marcianos. 
(c) 24 anos marcianos. 
(d) 10 anos marcianos. 
(e) 3 anos marcianos. 
 
 
18) Caso fosse possível colocar cada um dos planetas numa banheira com 
água, qual deles não afundaria? 
 
(a) Saturno. 
(b) Netuno. 
(c) Urano. 
(d) Mercúrio. 
(e) Vênus. 
 
 
19) Tomando como base a principal causa das estações do ano no planeta 
Terra, seria razoável afirmar que o planeta onde haveria um efeito semelhante 
ao que ocorre na Terra, desconsiderando outros fatores, é: 
 
(a) Urano. 
(b) Mercúrio. 
(c) Júpiter. 

Planeta Período de 
revolução ao 
redor do Sol 
(dias) 

Raio 
(km) 

Densidade 
(g/cm3) 

Inclinação do eixo de 
rotação 

Mercúrio 88 2.439 5,44 0,1º 

Vênus 226 6.051 5,24 177º 

Terra 365 6.378 5,52 23º,5 

Marte 687 3.394 3,95 25º,2 

Júpiter 4.329 71.398 1,33 3º,1 

Saturno 10.753 60.000 0,69 26º,4 

Urano 30.664 25.400 1,26 98º 

Netuno 60.152 24.750 1,67 29º 



(d) Vênus. 
(e) Saturno. 
 
 
 
20) O Planeta que tem aproximadamente o mesmo tamanho da Terra é: 
 
(a) Marte. 
(b) Saturno. 
(c) Vênus. 
(d) Urano. 
(e) Mercúrio. 
 
 
Fase Estadual 
 
 
1) A atmosfera terrestre é uma fina camada de gases sem cheiro, sem cor e 
sem gosto, presa à Terra pela força da gravidade. A atmosfera do planeta 
Terra é fundamental para toda uma série de fenômenos que se processam em 
sua superfície, como os deslocamentos de massas de ar e os ventos, as 
precipitações meteorológicas e as mudanças do clima. 
 
(a) Quais são os dois gases que, juntos, formam aproximadamente 90% da 
atmosfera? 
(b) Qual a importância da camada de ozônio presente na atmosfera? 
(c) Faça um desenho representando a superfície da Terra e a atmosfera, 
destacando nesse desenho as camadas Estratosfera, Mesosfera e Troposfera. 
No seu desenho, as camadas devem aparecer na ordem correta de altura em 
relação à superfície da Terra. 
 

2) Leia o texto abaixo, extraído da Wikipédia: 
 
 “Um arco-íris (também chamado arco-celeste, arco-da-aliança, arco-da-chuva 
ou arco-da-velha) é um fenômeno óptico e meteorológico que separa a luz do 
sol em seu espectro (aproximadamente) contínuo quando o sol brilha sobre 
gotas de chuva. Ele é um arco multicolorido com o vermelho no seu exterior e o 
violeta em seu interior, ... 
 (...) A aparência do arco-íris é causada pela dispersão da luz do sol que sofre 
refração pelas (gotas de chuva. A luz sofre uma refração inicial quando penetra 
na superfície da gota de chuva, dentro da gota ela é refletida (reflexão interna 
total), e finalmente volta a sofrer refração ao sair da gota. O efeito final é que a 
luz que entra é refletida em uma grande variedade de ângulos, com a luz mais 
intensa a um ângulo de cerca de 40° - 42°, independente do tamanho da gota. 
(...) A luz azul retorna em um ângulo maior que a luz vermelha, mas devido a 
reflexão interna total da luz na gota de chuva, a luz vermelha aparece mais alta 
no céu, e forma a cor mais externa do arco-íris.” 
 
(a) Quais são as 7 cores que formam o arco-íris? Escreva sua resposta na 
ordem em que as cores aparecem, começando pelo vermelho. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Azul


(b) A partir do texto, cite dois fenômenos ópticos responsáveis pela formação 
do arco-íris. 
(c) De acordo com o texto, qual é a luz que aparece mais alta no céu? 
 
 
3) A figura abaixo mostra o campo magnético em torno de um imã colocado 
sobre uma mesa e diversas bússolas colocadas próxima a esse imã. Considere 
que a seta de cada bússola, no desenho, representa o norte da bússola. 
 

 
(a) Qual letra, A ou B, representa o pólo norte do imã? Justifique sua resposta. 
(b) Se o imã for retirado e todas as bússolas ficarem sozinhas sobre a mesa, o 
que acontecerá com as bússolas? Justifique sua resposta. 
 
 
4) A tabela abaixo mostra o perfil das fontes de energia que alimentaram as 
indústrias do estado de São Paulo entre os anos de 1980 e 2002, em valores 
percentuais. 
 

Fonte de Energia 1980 1990 2000 2002 

Gás natural 0 1,6 6,6 10,9 

Lenha 3,4 6,6 4,1 3,8 

Óleo combustível 43,5 23,2 14,8 10 

GLP 0,9 0,8 2,6 1,6 

Eletricidade 18,7 28,6 23,5 20,3 

Bagaço de cana 15,7 15 27,3 35,1 

Outros 17,8 24,2 21,1 18,3 

 
A partir da tabela, responda: 
 
(a) Quais as duas fontes de energia que mais aumentaram a sua participação 
no consumo das indústrias? 
(b) Qual a fonte de energia que apresentou a maior queda na participação no 
consumo das indústrias? 
(c) O gráfico abaixo mostra a distribuição das fontes de energia para as 
indústrias do estado de São Paulo no ano de 2002. Faça uma associação entre 
as letras indicadas no gráfico e as fontes de energia indicadas na tabela. 
 



 
 
 
5) Em 20 de julho de 1969, há exatos 40 anos, o astronauta americano Neil 
Armstrong transformava em realidade o sonho mais antigo das civilizações 
humanas ao se tornar o primeiro homem a caminhar na Lua. Para facilitar seus 
cálculos, considere que a aceleração da gravidade na Terra vale 10 m/s2, que a 
aceleração da gravidade na Lua vale 1,6 m/s2 e que o astronauta Neil 
Armstrong tenha uma massa de 80 kg. 
 
(a) Qual o peso de Neil Armstrong na Terra? 
(b) Qual o peso de Neil Armstrong na Lua? 
 
 
6) Gabriela resolve colocar uma pedra de gelo (de massa 18 g e volume 20 
cm3) e um anel (de massa 18 g e volume 1 cm3) no interior de uma jarra com 
água. Considere a densidade da água igual a 1 g/cm3.  
 
(a) Qual a densidade da pedra de gelo? 
(b) Qual a densidade do anel? 
(c) O anel e a pedra de gelo irão flutuar ou afundar na água? Justifique a sua 
resposta. 
 
 
7) Gabriela resolve colocar uma pedra de gelo (de massa 18 g e volume 20 
cm3) e um anel (de massa 18 g e volume 1 cm3) no interior de uma jarra com 
água. Considere a densidade da água igual a 1 g/cm3.  
 
(a) Qual a densidade da pedra de gelo? 
(b) Qual a densidade do anel? 
(c) O anel e a pedra de gelo irão flutuar ou afundar na água? Justifique a sua 
resposta. 
 
 
8) Uma possível definição para calor é uma forma de energia que flui entre 
corpos que possuem diferentes temperaturas. Considere um bloco de ferro, a 
100 oC, um balde com água, à 20 oC e um bloco de gelo a 0 oC. 
 
(a) Se o bloco de ferro for colocado dentro do balde com água, qual corpo irá 
receber calor e qual corpo irá perder calor? Justifique sua resposta. 



(b) Se o bloco de gelo for colocado dentro do balde com água, seria possível 
que toda (a água congelasse? Justifique sua resposta. 
 
 
9) Uma bolinha de tênis é solta de uma altura de 1,5 m e cai verticalmente em 
direção ao chão. Após bater no chão, a bolinha sobe verticalmente e depois 
retorna ao chão, assim permanecendo em movimento até parar completamente 
após várias batidas no chão. O gráfico abaixo mostra a altura da bolinha de 
tênis em função do tempo. 
 

 
 
(a) Considerando os intervalos de tempo (por exemplo, de tA a tB ou de tD a tE) 
do gráfico, em quais intervalos a velocidade da bolinha estava aumentando? 
(b) Qual o valor da velocidade da bolinha de tênis nos instantes tC e tE? 
Justifique sua resposta. 
(c) Por que a bolinha de tênis, após cada batida no chão, vai atingindo uma 
altura cada vez menor? 
 
 

10) As lâmpadas incandescentes se originaram da primeira lâmpada elétrica 
prática, inventada por Thomas Alva Edison, em 1879. Na lâmpada 
incandescente, a luz é gerada pelo aquecimento do filamento até a 
incandescência. Quanto mais quente o filamento, mais eficiente ele é na 
conversão da eletricidade em luz. Contudo, quando o filamento opera muito 
quente a sua vida é encurtada, assim, o projeto de cada lâmpada é um 
equilíbrio entre eficiência e vida. Observe o gráfico abaixo: 
 



 
(extraído de “Princípios de Iluminação”, da General Eletric) 
 
A Curva de Mortalidade é obtida através de testes de vida realizado em 
centenas de milhares de lâmpadas anualmente. A Curva de Mortalidade 
perfeita seria aquela em que todas as lâmpadas atingiriam a sua vida de 
projeto (100%) e então queimariam. O que acontece na prática é que algumas 
lâmpadas falham antes de alcançar a vida de projeto, enquanto outras 
permanecem acesas além da vida de projeto. 
 
(a) Qual a porcentagem de lâmpadas que atingem, no mínimo, a sua vida de 
projeto? 
(b) Qual a porcentagem de pessoas que compram uma lâmpada incandescente 
que queima antes de atingir metade da sua vida de projeto? 
 
Devido à evaporação do filamento ao longo da vida, o filamento fica mais fino e 
consequentemente consome menos potência. A saída de luz diminui ao longo 
da vida porque a temperatura do filamento diminui e o bulbo escurece, 
conforme ilustrado pela curva de depreciação luminosa no gráfico. 
 
(c) Qual o percentual de saída de luz, no final de sua vida, para as lâmpadas 
que atingem, no mínimo, sua vida de projeto? 
 
 
11) Por definição, a força resultante sobre um corpo é a força capaz de 
substituir o conjunto de forças que atuam nesse corpo. Se as forças possuem a 
mesma direção e o mesmo sentido, a força resultante é a soma dessas forças. 
Se as forças possuem a mesma direção, porém sentidos opostos, a força 
resultante é a subtração entre essas forças. 
 
O esquema abaixo mostra, de maneira simplificada, as forças que atuam um 
carro de massa 848 kg. 
 



 
 
(a) Qual o valor da força resultante sobre o carro na direção vertical? 
(b) Qual o valor da força resultante sobre o carro na direção horizontal? 
(c) Qual a aceleração horizontal do carro? Aproxime sua resposta para apenas 
uma casa decimal após a vírgula. 
 
 
12) Considere a situação demonstrada na tira abaixo. 

 
(extraído de “Leituras de Física”, do GREF/USP) 
 
(a) Quando o menino levanta uma única bolinha e solta, quantas bolinhas 
sobem do outro lado do brinquedo? 
(b) Utilizando princípios físicos, explique o funcionamento do brinquedo. 
(c) Por que as bolinhas param de bater uma na outra após certo tempo e ficam 
todas paradas novamente? 
 

 

13) Um bloco de massa 6 kg, inicialmente em repouso, é puxado 
horizontalmente por uma força de 49 N sobre uma superfície sem atrito. 
Considere que a força age sobre o bloco durante um deslocamento de 3 m. 
 
(a) Qual o trabalho realizado pela força sobre o bloco? 
(b) Qual a velocidade final do bloco? 
 
 
14) O gráfico abaixo mostra a velocidade de um paraquedista enquanto ele cai.  
 



 
 
(a) Descreva o que acontece com a velocidade do paraquedista até o momento 
de abertura do pára-quedas. 
(b) Por que a velocidade do paraquedista não aumenta continuamente até o 
momento da abertura do pára-quedas? 
(c) Por que a velocidade do paraquedista diminui rapidamente após a abertura 
do pára-quedas? 
 

15) O forno de micro-ondas é um aparelho eletrodoméstico que permite 
preparação rápida de alimentos. O aquecimento ocorre por causa da excitação 
das moléculas de água dos alimentos através das micro-ondas produzidas pelo 
aparelho. Considere um forno de micro-ondas de potência nominal 1100 W e 
cuja potência efetiva para produção das micro-ondas é de 700 W. 
 
(a) Qual a eficiência desse forno de micro-ondas? 
(b) Se um copo contendo 600 g de água for colocado durante 2 minutos neste 
forno de micro-ondas, qual será a variação de temperatura sofrida pela água?  
 
Considere desprezível a capacidade térmica do copo e o calor específico da 
água igual a 4 J/g.oC. 
 
 
 
16) Uma câmara escura pode ser construída com uma caixa de sapato, papel 
preto e papel vegetal. O papel preto é colocado no interior da caixa de sapato e 
o papel vegetal é colocado numa lateral da caixa, de maneira a ficar em frente 
a um pequeno furo feito em outra parede lateral da caixa. Considere uma 
câmara escura de 10 cm por 10 cm de área de fundo por 15 cm de 
comprimento. Uma estátua de 1,5 m de altura é colocada frontalmente à 
câmara de tal forma que se deseja observar completamente a imagem da 
estátua no papel vegetal. 
 



 
(extraído de “Leituras de Física”, do GREF/USP) 
 

(a) A que distância da câmara escura deve ser posicionada a estátua? 
(b) Por que a imagem da estátua aparece invertida no papel vegetal? 
 
 
17) Letícia e Mariana resolvem brincar com uma corda de 0,3 kg de massa e 
um comprimento de 6 m.. Mariana segura fixamente uma das extremidades da 
corda e Letícia faz um rápido movimento para cima e para baixo com sua mão, 
produzindo um pequeno pulso que caminha pela corda, até atingir Mariana. 
Considere que, na situação proposta, a velocidade do pulso possa ser 
calculada como: 
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onde d é a densidade linear da corda, calculada como a divisão da massa da 
corda pelo seu comprimento. 
 
(a) Qual o valor da densidade linear da corda? 
(b) Qual a velocidade do pulso na corda? 
(c) Quanto tempo o pulso produzido por Letícia demora para chegar até 
Mariana? 
 
 
18) Uma cabine de elevador possui massa de 1000 kg e está transportando um 
conjunto de passageiros cuja massa total é de 800 kg. Existe uma força de 
atrito constante de valor 4000 N atuando sobre a cabine do elevador em 
movimento ascendente com velocidade constante de 3 m/s. Considere g = 10 
m/s2. 
 
(a) Faça um desenho da cabine do elevador e indique todas as forças 
existentes sobre a cabine. 
(b) Determine a intensidade da força de Tração sobre o cabo que está 
levantando a cabine do elevador. 
(c) Determine a potência do motor que está levantando a cabine do elevador. 
 
 



19) Uma bolinha de tênis de massa 60 g é solta de uma altura de 1,5 m e cai 
verticalmente em direção ao chão. Após bater no chão, a bolinha sobe 
verticalmente e depois retorna ao chão, assim permanecendo em movimento 
até parar completamente após várias batidas no chão. O gráfico abaixo mostra 
a altura da bolinha de tênis em função do tempo. 
 

 
 
(a) Considerando os intervalos de tempo (por exemplo, de tA a tB ou de tD a tE) 
do gráfico, em quais intervalos a velocidade da bolinha estava aumentando? 
(b) Qual o valor da velocidade da bolinha de tênis nos instantes tB, tC e tE? 
Justifique sua resposta. 
(c) Qual a energia mecânica inicial da bolinha de tênis? 
 
 
20) As lâmpadas incandescentes se originaram da primeira lâmpada elétrica 
prática, inventada por Thomas Alva Edison, em 1879. Na lâmpada 
incandescente, a luz é gerada pelo aquecimento do filamento até a 
incandescência. Quanto mais quente o filamento, mais eficiente ele é na 
conversão da eletricidade em luz. Contudo, quando o filamento opera muito 
quente a sua vida é encurtada, assim, o projeto de cada lâmpada é um 
equilíbrio entre eficiência e vida. A eficiência luminosa de uma lâmpada é 
definida como a quantidade de luz emitida (medida em lumens) dividida pela 
potência da lâmpada (medida em watts) e é expressa em lumens por watt. 
Observe o gráfico abaixo: 
 

 



A tabela abaixo apresenta 3 lâmpadas residenciais diferentes. 
 

Lâmpada 
Tensão Elétrica 
(Volts) 

Potência 
(Watts) 

Fluxo luminoso 
(Lumens) 

A 120 100 1600 

B 120 150 2500 

C 120 200 3500 

 
A partir dos dados da tabela e do gráfico, responda: 
 
(a) Qual a temperatura do filamento de uma lâmpada incandescente 
residencial? Justifique sua resposta. 
(b) Se a lâmpada C for ligada por engano a uma tensão elétrica de 60 V, qual 
será o novo valor da sua potência? Considere que nessa faixa de tensão e 
temperatura do filamento a resistência elétrica da lâmpada pode ser 
considerada constante. 
 


