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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) Um barco inicialmente desce uma distância d de um rio, isto é, movimenta-
se a favor da correnteza, com a velocidade de 2,0 m/s em relação à água. 
Depois, viajando contra a correnteza, retorna ao ponto inicial com velocidade 
de 8,0 m/s, também em relação à água. Sabendo que o barco navega sempre 
em linha reta, que a correnteza tem velocidade fixa e a soma dos tempos de 
ida e volta é 600 s, é correto afirmar que a máxima distância total que o barco 
pode percorrer neste intervalo é: 
 
(a) 250 m. 
(b) 500 m. 
(c) 750 m. 
(d) 1500 m. 
(e) 3000 m. 
 
 
2) Um avião voa horizontalmente no sentido sul-norte com velocidade 
constante em relação a um observador em repouso no solo. Quatro pequenas 
caixas de suprimentos são sucessivamente largadas de um compartimento da 
base do avião. Suponha que os efeitos da resistência do ar sejam desprezíveis. 
O observador no solo tira uma fotografia, logo após o início da queda da última 
caixa e antes da primeira atingir o solo. Qual das ilustrações abaixo melhor 
representa a imagem obtida na foto 
 



(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 
(d) 

 

(e) Faltam dados para 
determinar a 
resposta 
adequada. 

  

 
3) Considere que uma fração do volume emerso de um iceberg é subitamente 
removida. Pouco a pouco, o iceberg atinge uma nova situação de equilíbrio. 
Após o novo equilíbrio ser estabelecido, os valores finais da densidade e do 
volume submerso do iceberg, d2 e V2, apresentam, respectivamente, as 
seguintes relações com os valores iniciais d1 e V1:  
 
(a) d2 > d1 e V2 < V1. 
(b) d2 = d1 e V2 = V1. 
(c) d2 = d1 e V2 < V1. 
(d) d2 < d1 e V2 > V1. 
(e) os dados fornecidos não são suficientes para concluir, pois a resposta 
depende da fração do volume do iceberg que foi retirada. 
 
 
4) O Sistema Internacional de unidades (SI) adota sete unidades fundamentais 
para grandezas físicas. Para o estudo da Mecânica usam-se três unidades 
fundamentais associadas ao comprimento, massa e tempo. Nesse sistema, a 
unidade de potência é o watt que corresponde a:  
 
(a) s3.(kg/m2). 
(b) kg.(m/s2). 
(c) kg.(m2/s). 
(d) kg.(m2/s3).  
(e) (m/s2)/kg. 
 
 
5) Dois recipientes iguais estão preenchidos com massas M1 e M2. Estes 
recipientes são pendurados nas extremidades de uma haste leve e resistente 
de comprimento d. Essa haste é então apoiada sobre um pino vertical, também 
resistente, preso ao piso. A uma distância d/3 do pino está pendurado o 
recipiente com massa M1, conforme figura abaixo. 



 
 

 

Assim, o sistema permanecerá em equilíbrio na posição horizontal se o valor 
da massa M2 for igual a: 
 
(a) M1, 
(b) M1/2. 
(c) 2.M1. 
(d) 4.M1. 
(e) M1/4. 
 
 
6) Uma rolha, colocada em uma bacia com água, flutua. Posteriormente, uma 
pequena quantidade de sal de cozinha é dissolvida na água, alterando a 
densidade desta. Nessas condições, analise as afirmativas. 
 
I. A rolha continua flutuando. 
II. A rolha afunda. 
III. O empuxo permanece constante. 
IV. O volume submerso da rolha é maior na água salgada. 
 
Estão corretas as afirmativas: 
 
(a) I e III, apenas. 
(b) I e IV, apenas. 
(c) II e III, apenas. 
(d) II, III e IV, apenas. 
(e) I, III e IV, apenas. 
 
 
7) Duas bóias de isopor, esféricas e homogêneas, B1 e B2, flutuam em uma 
piscina. Seus volumes submersos são, respectivamente, V1 e V2. Sabemos que 
os seus raios obedecem à relação: R1 = 2.R2. Nestas condições, é correto 
afirmar que: 
 

(a) 1

2

V
= 2

V
.  



(b) 1

2

V
=3

V
.  

(c) 1

2

V
=

V
.  

(d) 1

2

V
= 4

V
.  

(e) 1

2

V
=8

V
. 

 
 
8) Um astronauta, usando sua roupa espacial, ao impulsionar-se sobre a 
superfície da Terra com uma quantidade de movimento inicial P0, alcança uma 
altura máxima de 30 cm. Ao impulsionar-se com a mesma roupa e a mesma 
quantidade de movimento P0 na superfície da Lua, onde a aceleração da 
gravidade é cerca de 1/6 do valor terrestre, a altura máxima que ele alcançará, 
equivale a:  
 
(a) 5 cm. 
(b) 60 cm. 
(c) 180 cm. 
(d) 240 cm. 
(e) 300 cm. 
 
 
9) Ao se deslocar de casa para o trabalho, Sebastião percorre, com velocidade 
v, 1/9 do trajeto. Depois, completa o percurso usando o transporte coletivo cuja 
velocidade média é 2.v. A velocidade média de Sebastião no trajeto entre a sua 
residência e o trabalho é igual a: 
 

(a) 
9.v

5
.  

(b)
8.v

5
.  

(c) 
7.v

5
.  

(d) 
3.v

5
.  

(e) 
4.v

5
. 

 
 
10) Um foguete experimental pode partir do repouso e alcançar a velocidade de 
1600 km/h em 1,8 s, com aceleração constante. Qual a intensidade da força 
média necessária, se a massa do foguete é 500 kg? 
 
(a) 2,4.105 N. 
(b) 2,2.105 N. 



(c) 1,2.106 N. 
(d) 2,2.106 N. 
(e) 1,2.105 N. 
 
 
11) Um cão inspira durante um minuto, em média, 4,0 litros de ar a 20 oC, 
expelindo-os a 38 oC. Considere que o calor específico do ar seja igual a 0,24 
cal.g-1.oC-1 e sua densidade 1,2 g.L-1. Nessas condições, a energia, em 
calorias, gasta pelo organismo apenas no aquecimento do ar que respira, 
durante 24 horas, é aproximadamente igual a:  
 
(a) 82,5.103. 
(b) 75,5.103. 
(c) 56,4.103. 
(d) 29,8.103. 
(e) 14,9.103. 
 
 
12) Um estudante observou o movimento de uma partícula que estava 
inicialmente em repouso. Constatou que a força resultante que agiu sobre a 
partícula era não-nula e constante (em módulo, direção e sentido). Ele verificou 
que as dependências temporais da quantidade de movimento e da energia 
cinética dessa partícula eram, respectivamente:  
 
(a) Linear – Linear. 
(b) Constante – Linear. 
(c) linear – Quadrática. 
(d) Constante – Quadrática. 
(e) Quadrática – Quadrática. 
 
 
13) Três cavalos de corrida estavam emparelhados ao alcançarem a marca 
que indicava faltarem 100 m para o final. A partir deste momento, cada um dos 
cavalos mantém sua velocidade constante. Quando o primeiro cavalo cruzou a 
linha de chegada, os outros cavalos estavam a 4 m e 10 m da chegada.  No 
instante em que o segundo cavalo cruzar a linha de chegada, o terceiro estará 
a uma distância dessa linha igual a:  
 
(a) 6,00 m. 
(b) 6,25 m. 
(c) 6,50 m. 
(d) 6,75 m. 
(e) 7,00 m 
 
 
14) Sua mãe, preocupada em protegê-lo da gripe suína (Influenza A(H1N1)) 
resolve preparar uma emulsão. Para tanto, ela mistura em uma garrafa térmica, 
100 mL de água a 25 oC com 200 mL de água a 55 oC. Considere que a 
densidade e o calor específico da água não variem neste intervalo de 



temperaturas. Logo, após atingir o equilíbrio térmico, a temperatura final dea 
mistura usada na emulsão é, em graus Celsius, aproximadamente igual a:  
 
(a) 39. 
(b) 43. 
(c) 45. 
(d) 48. 
(e) 50. 
 
 
15) Um aparelho elétrico consome uma potência de 1200 W, quando a tensão 
eficaz da rede elétrica é igual a 120 V. Se a tensão eficaz da rede for reduzida 
para 96 V, a potência elétrica consumida será igual a:  
 
(a) 572 W. 
(b) 768 W. 
(c) 960 W. 
(d) 1028 W.  
(e) 1200 W. 
 
 
16) Dois pêndulos simples, que realizam oscilações de pequena amplitude, têm 
comprimentos que diferem de 22 cm, isto é, (L1 - L2) = 22 cm. Eles são 
posicionados lado a lado em um laboratório. Em um determinado intervalo de 
tempo t o pêndulo 1 faz N1 = 100 oscilações e o outro N2 = 120 oscilações. 
Determine o comprimento de cada pêndulo.  
 
(a) L1 = 40 cm e L2 = 62 cm. 
(b) L1 = 52 cm e L2 = 30 cm. 
(c) L1 = 62 cm e L2 = 40 cm. 
(d) L1 = 72 cm e L2 = 50 cm.  
(e) L1 = 50 cm e L2 = 72 cm. 
 
 
17) Uma bola de borracha deixada cair de uma altura de 1,80 m é rebatida 
várias vezes pelo chão, perdendo 10 % de sua energia cinética de cada vez. 
Depois de quantas colisões a bola não conseguirá se elevar acima de 0,90 m? 
 
(a) 7. 
(b) 10. 
(c) 5. 
(d) 17. 
(e) 3. 
 
 
18) Joãozinho ao ir com seu pai em uma lanchonete fast-food, deparou-se com 
uma tabela de informações em uma toalha de papel que estava em sua 
bandeja. Nessa toalha de papel havia diversas informações relacionadas com o 
ano internacional da astronomia. Chamou-lhe a atenção um quadro em 
especial que dizia o seguinte: 



“Uma pessoa com 60 kg e 20 anos de idade teria qual peso e que idade se 
vivesse em outros corpos celestes? 
 
Terra    60 kg   20 anos 
Mercúrio   22,8 kg  83 anos 
Vênus   54,6 kg  32 anos 
Marte   22,8 kg  10 anos 
Júpiter  152,4 kg  20 meses 
Saturno  55,8 kg  8 meses 
Netuno  72 kg   44 dias 
Urano   48 kg   88 dias 
Plutão     4 kg   29 dias” 
 
Diante dessas informações, Joãozinho comentou com seu pai: Acho que essas 
informações que estão escritas aqui estão equivocadas. 
Qual deve ter sido o raciocínio de Joãozinho para fazer essa alegação? 
 
(a) A idade das pessoas não pode variar mesmo se considerarmos tempos de 
revolução dos planetas em torno do Sol diferentes. 
(b) A idade das pessoas só mudaria se considerássemos o ano terrestre como 
sendo o ano padrão para todo o universo. 
(c) O peso das pessoas não varia mesmo considerando-se planetas diferentes. 
(d) O peso das pessoas não pode aumentar, somente diminuir. 
(e) A massa das pessoas não varia mesmo se considerarmos a mudança de 
planeta. 
 
 
19) Um garoto para chegar até sua casa pode ir por três caminhos diferentes A, 
B ou C (conforme pode ser visto na figura abaixo). O caminho A é composto 
por dois trechos, um por terra firme com comprimento de d/2 e velocidade v 
outro com comprimento d/2 e velocidade v/2. O caminho B é feito através do 
lago com comprimento 2.d/3 e velocidade 2.v/3. O caminho C também é 
composto de dois trecho, um por terra firme com comprimento 2.d/3 e 
velocidade 3.v/2 e outro com comprimento d/3 e velocidade v/3.  
 

LAGO 

Floresta 

Pântano 

C 

A 

B 



 
 
Com base no exposto acima podemos afirmar que: 
 
(a) O caminho A é mais rápido que o caminho B. 
(b) O caminho B é mais rápido que o caminho C. 
(c) O caminho A é mais rápido que o caminho C. 
(d) O caminho C é mais rápido que o caminho B. 
(e) O tempo gasto nos três caminhos é o mesmo. 
 
 
20) Deseja-se prepara um banho em um ofurô. Sabe-se que a temperatura da 
água da torneira é de 20 °C, e que a temperatura ideal da água para o banho é 
de 36 °C. Quantos litros de água fervendo deve-se misturar com a água da 
torneira para obter 100 litros de água na temperatura ideal para o banho? 
 
(a) 5 litros. 
(b) 10 litros. 
(c) 15 litros. 
(d) 20 litros. 
(e) 25 litros. 
 
 
21) Uma pessoa aponta um raio laser vermelho para uma parede no prédio 
vizinho através do vidro de sua janela. O esquema abaixo ilustra a situação. 
Observe que a linha tracejada não representa a trajetória do laser: 
 

 
 
 
O índice de refração do vidro (nv) é maior que o índice de refração do ar (na). 
Considere as seguintes afirmações: 
 
I. Qualquer que seja a direção de incidência do laser, o raio emergente é 
sempre paralelo ao raio incidente. 
II. Para que se atinja o ponto X, disparando da posição A, é necessário atingir o 
vidro abaixo do ponto B. 



III. Se o laser for azul as trajetórias serão diferentes daquelas do laser 
vermelho. 
 
De acordo com as afirmativas acima, a alternativa correta é: 
 
(a) II. 
(b) I e II. 
(c) I e III. 
(d) II e III. 
(e) I, II e III 
 
 
22) A aceleração da gravidade na superfície do planeta Marte é 
aproximadamente 4,0 m/s2. Calcule a que altura, em raios terrestres, RT, da 
superfície da Terra deve estar uma pessoa para ter o mesmo peso que teria na 
superfície de Marte. 
 
(a) 0,2 RT. 
(b) 0,4 RT. 
(c) 0,6 RT. 
(d) 0,8 RT. 
(e) 1,0 RT. 
 
 
23) Uma lente convergente de distância focal d é colocada entre um objeto e 
uma parede. Para que a imagem do objeto seja projetada na parede com uma 
ampliação de 20 vezes, a distância entre a lente e a parede deve ser igual a: 
 
(a) 20.d. 
(b) 22.d. 
(c) 19.d. 
(d) 21.d. 
(e) somente uma lente divergente pode produzir este efeito. 

 
 
24) Um chuveiro elétrico pode funcionar sob várias combinações de tensão 
eficaz e potência média. A combinação em que o chuveiro apresenta a maior 
resistência elétrica está indicada em:  
 
(a) 120 V - 1250 W. 
(b) 220 V - 2500 W. 
(c) 400 V - 5400 W. 
(d) 400 V - 5000 W. 
(e) 360 V - 3000 W. 
 
 
25) Qual seria o valor, em reais, da energia elétrica contida em um raio. Para a 
definição desse valor, considere os seguintes dados: 
 
- potencial elétrico médio do relâmpago = 2,5.107 V; 



- intensidade da corrente elétrica estabelecida = 2,0.105 A; 
- custo de 1 kWh = R$ 0,3195. 
- duração do raio = um milésimo de segundo.  
 
(a) R$ 387,00. 
(b) R$ 421,00. 
(c) R$ 443,00. 
(d) R$ 516,00. 
(e) R$ 625,00. 
 
 
26) Em laboratório, podemos usar o circuito abaixo para estudar a 
condutividade elétrica de soluções aquosas. 
 

 
 
Ao se acrescentar um determinado soluto ao líquido contido no copo, a 
lâmpada acende, consumindo a potência elétrica de 60 W. Nessas 
circunstâncias, a resistência da solução corresponde a cerca de:  
 
(a) 14 Ω. 
(b) 28 Ω. 
(c) 42 Ω. 
(d) 56 Ω.  
(e) 70 Ω. 
 
 
27) Em muitas cidades, a tensão eficaz que alimenta as tomadas residenciais é 
igual a 120 V. A lâmpada mais comumente utilizada é de filamento 
incandescente e potência de 60 W. A resistência do filamento em uma lâmpada 
desse tipo quando acesa, é aproximadamente igual a:  
 
(a) 30 Ω. 
(b) 60 Ω. 
(c) 120 Ω. 
(d) 200 Ω.  
(e) 240 Ω. 
 
 
28) A corrente elétrica eficaz, em ampères, em uma lâmpada desse tipo 
quando acesa, é igual a:  
 
(a) 0,5 A. 



(b) 1,0 A. 
(c) 2,0 A. 
(d) 3,0 A.  
(e) N.d.a. 
 
 
29) A diferença de potencial elétrico entre os pontos extremos de uma 
descarga elétrica durante uma tempestade é de 1,2.109 V. De quanto varia a 
energia potencial elétrica de um elétron que se move entre esses pontos? 
 
(a) 0,97.1010 J. 
(b) 1,97.1010 J. 
(c) 2,97.1010 J. 
(d) 19,7.1010 J. 
(e) 29,7.1010 J. 
 
 
30) Duas esferas, feitas do mesmo material, uma oca e outra maciça, possuem 
raios iguais. Quando ambas forem submetidas à mesma elevação de 
temperatura, a relação entre o aumento de volume externo da esfera oca e o 
aumento da esfera maciça é: 
 

(a) o

m

V
=1

V
.  

(b) o

m

V 1
=

V 3
.  

(c) o

m

V 1
=

V 8
.   

(d) o

m

V 1
=

V 9
.  

(e) o

m

V 1
=

V 27
. 

 
 
31) O modelo atômico de Bohr descreve o átomo de hidrogênio como um 
núcleo pequeno e carregado positivamente cercado por um elétron que 
percorre uma órbita circular. Segundo este modelo, o elétron executa um 
movimento circular uniforme, de raio igual a 5,0.10-11 m, em torno do próton, 
com período igual a 2.10-15 s. Com o mesmo valor da velocidade orbital no 
átomo, a distância, em quilômetros, que esse elétron percorreria no espaço 
livre, em linha reta, durante 10 minutos, seria da ordem de:  
 
(a) 102. 
(b) 103. 
(c) 104. 
(d) 105. 
(e) 106. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/El%C3%A9trons


 
32) O conceito de éter foi usado para representar um referencial privilegiado, a 
partir do qual se poderia descrever toda a Física, inclusive seria o meio material 
no qual se propagariam as ondas eletromagnéticas. No entanto, as 
experiências de Michaelson-Morley, realizadas em 1887, mostraram a 
inconsistência dessa idéia. Seus resultados implicavam que ou a Terra estava 
sempre estacionária em relação ao éter ou a noção de que o éter representava 
um sistema de referência absoluto era errônea. As inconsistências do conceito 
de éter levaram Einstein a elaborar a teoria da relatividade e postular que a 
velocidade da luz: 
 
(a) é constante para qualquer observador e dependente de qualquer 
movimento da fonte ou do observador. 
(b) é constante para qualquer observador e independente de qualquer 
movimento da fonte ou do observador. 
(c) é constante e dependente do observador, porém independente de qualquer 
movimento relativo da fonte. 
(d) é constante e independente do observador, porém dependente de qualquer 
movimento relativo da fonte.  
(e) a experiência de Michaelson-Morley não tem nenhuma relevância para a 
teoria de relatividade de Einstein. 
 
 
33) Considere um espelho esférico côncavo com raio de curvatura R. Uma 
fonte puntiforme de luz é colocada sobre o eixo ótico principal deste espelho a 
uma distância d. A que distância x deve-se colocar um espelho plano para que 
o raio de luz refletido pelo espelho esférico seja também refletido pelo espelho 
plano e retorne ao ponto onde está situada a fonte de luz? 

 
 

 
 
(a) d2/R. 



(b) 2.d + R2/d. 
(c) d2/(2d - R). 
(d) 2.d - R.  
(e) R+d. 
 
 
34) As leis da termodinâmica explicam os fenômenos térmicos e, em particular, 
explicam o desempenho de máquinas térmicas.  Carnot (1796-1832) mostrou 
que, em se tratando da energia fornecida a uma máquina térmica, a fração 
máxima que pode ser convertida em trabalho útil depende da diferença de 
temperatura entre a fonte quente e a fonte fria e é dada por:  e = (T2 - T1)/T2, 
onde T1 é a temperatura da fonte fria, e T2 é a temperatura da fonte quente. 
Assim, pode-se concluir que uma máquina térmica: 
 
(a) pode converter em trabalho útil toda a energia térmica a ela fornecida, 
desde que funcione em condições mínimas de atrito. 
(b) não pode converter em trabalho útil toda a energia térmica a ela fornecida, 
mesmo que funcione em condições mínimas de atrito. 
(c) pode converter em trabalho útil toda a energia térmica a ela fornecida, 
desde que a temperatura da fonte fria seja 0 0C. 
(d) não pode converter em trabalho útil toda a energia térmica a ela fornecida, a 
menos que a temperatura da fonte fria seja diferente de 0 0C. 
(e) pode converter em trabalho útil toda a energia térmica a ela fornecida, 
desde que a temperatura da fonte quente seja 0 0C. 
 
 
35) As reações nucleares em que dois núcleos leves se fundem para formar 
um novo elemento mais pesado são chamadas: reações de fusão nuclear. Elas 
ocorrem no interior das estrelas e se constituem na sua principal fonte de 
energia. Por exemplo, quando, o trítio e o deutério (isótopos do hidrogênio) se 
combinam, formam um núcleo de hélio e liberam um nêutron. Cada um dos 
produtos da fusão possui grande quantidade de energia cinética.  

 

 
 
Para a reação de fusão representada acima, é correto dizer que a soma das 
massas dos produtos da reação: 
 
(a) é menor que a soma das massas dos isótopos, antes da reação, e a 
energia a ser aproveitada é determinada pela equação ΔE = hf. 
(b) é maior que a soma das massas dos isótopos, antes da reação, e a energia 
a ser aproveitada é determinada pela equação ΔE = Δm.c2. 
(c) é menor que a soma das massas dos isótopos, antes da reação, e a energia 
a ser aproveitada é determinada pela equação ΔE = Δm c2. 



(d) é maior que a soma das massas dos isótopos, antes da reação, e a energia 
a ser aproveitada é determinada pela equação ΔE = hf. 
(e) é igual à soma das massas dos isótopos, antes da reação. 
 
 
36) Um recipiente de vidro, cujo coeficiente de dilatação térmica é 5 x 10-6 ºC-1, 
tem volume igual a 100 dm3 e está completamente cheio de um líquido à 
temperatura ambiente (20 ºC). Ao ser aquecido até 60 ºC, nota-se que foram 
derramados 0,20 dm3 do líquido aquecido. Calcule a dilatação real do líquido. 
 
(a) 0,30 dm3. 
(b) 0,15 dm3. 
(c) 0,11 dm3. 
(d) 0,22 dm3. 
(e) 0,32 dm3. 
 
 
37) Em uma experiência envolvendo gases, quatro mols de um gás diatômico 
são aquecidos à pressão constante, a partir de uma temperatura T, fazendo 
com que o seu volume quadruplique. Sabendo-se que o calor molar à pressão 
constante do gás é (7R)/2, é correto afirmar que a energia transmitida para 
esse gás, em forma de calor, é: 
 
(a) 14.RT. 
(b) 42.RT. 
(c) 56.RT. 
(d) 64.RT. 
(e) 70.RT. 
 
 
38) Se um nêutron livre é capturado por um núcleo, ele pode ser parado no 
interior do núcleo por uma força forte. Esta força forte, que mantém o núcleo 
coeso, é nula fora do núcleo. Suponha que um nêutron livre com velocidade 
inicial de 1,4x107 m/s acaba de ser capturado por um núcleo com diâmetro d= 
10-14m. Admitindo que a força sobre o nêutron é constante, determine sua 
intensidade. A massa do nêutron é 1,67.10-27 Kg. 
 
(a) 16,4 N. 
(b) 14,6 N. 
(c) 15,7 N. 
(d) 9,8 N. 
(e) 10 N. 
 
 
39) Sobre o Modelo Atômico de Böhr, são feitas as seguintes afirmações: 
 
I. O átomo é composto de um núcleo e de uma eletrosfera. 
II. O momento angular orbital do elétron é um múltiplo inteiro de h/2, onde h é a 
Constante de Planck. 



III. A frequência da radiação eletromagnética emitida pelo átomo varia 
continuamente entre os dois valores correspondentes às órbitas de maior e 
menor energia. 
 
Para Böhr, é verdadeiro SOMENTE o que se afirma em 
 
(a) I. 
(b) II. 
(c) III. 
(d) II e III. 
(e) I e II. 
 
 
40) Considere as afirmações abaixo com relação à Teoria da Relatividade 
Restrita. 
 
I. O módulo da velocidade da luz no vácuo é independente das velocidades do 
observador ou da fonte. 
II. A Teoria Eletromagnética de Maxwell é compatível com a Teoria da 
Relatividade Restrita. 
III. As leis da Física são as mesmas em todos os referenciais inerciais. 
 
Segundo Einstein, podemos afirmar que estão corretas as afirmações: 
 
(a) I e II somente. 
(b) II e III somente. 
(c) I e III, apenas. 
(d) I, II e III. 
(e) nenhuma afirmação está correta 
 

 
Fase Estadual 
 
 
1) A velocidade de um corpo de massa m que sofreu a ação de uma força F 
(constante) em um tempo t por ser obtida a partir da seguinte relação: F.t = 
m.v. Mostre que esta equação está dimensionalmente correta.  
 
 
2) Zenaide E Terezinha estão estudando em uma mesa durante uma aula de 
Física.  Atendendo a um pedido da Terezinha, Zenaide desliza seu livro de 1,5 
kg para Terezinha (que está sentada à esquerda de Zenaide) com uma força 
de 9,5 N. Se a força de atrito entre o livro e a mesa é de 7,0 N, qual é a 
aceleração do livro? Ao redigir sua solução, não se esqueça de prestar atenção 
aos algarismos significativos. 

 
3) Um aluno observa uma pedra que é lançada verticalmente para cima com 
velocidade inicial v0. Considerando que a pedra sofre apenas os efeitos da 



gravidade, g, e da resistência do ar. Sabendo que esta resistência é oposta à 
velocidade, mas tem módulo proporcional a ela; o aluno conclui que: 
 
I. O módulo da aceleração da pedra nunca será maior que g. 
II. Ao retornar ao ponto inicial a velocidade da pedra será igual a v0.  
Discuta as afirmações do aluno e prove matematicamente se ele está correto 
ou não. 
 
 
4) Dizemos que uma partícula está em movimento circular quando sua 
trajetória é uma circunferência como, por exemplo, a trajetória descrita por uma 
válvula do pneu de uma bicicleta em movimento. Se, além disso, o valor da 
velocidade permanecer constante, o movimento é denominado circular 
uniforme. Tendo por base as informações acima, um aluno concluiu que a 
aceleração em um movimento circular e uniforme é nula. Você concorda com 
este aluno? Justifique, detalhadamente, a sua opinião usando seus 
conhecimentos de física.  
 
 
5) Qual a pressão a uma profundidade de 1,0 m e de 10,0 m, sob a superfície 

3.103 kg/m3, 
que a aceleração da gravidade local seja g = 10,0 m/s2, que a pressão 
atmosférica local seja P = 1,01.105 Pa e que a densidade da água seja 
constante. 
 
 
6) Florestas tropicais, "armazenam" durante um ano, cerca de 8 mil 
quilocalorias por metro quadrado de floresta. Comparando com a capacidade 
de produção de energia de uma usina hidrelétrica como, por exemplo, a de 
Barra Bonita, no Rio Tietê, cuja capacidade é de cerca de 140 MW 
(megawatts), verifica-se que a quantidade equivalente a essa potência seria 
armazenada (por 1 km2) pela floresta em quanto tempo? Use J = 4,18 J/cal. 
 
 
7) Considere um bloco que esteja em repouso sobre uma superfície plana. De 
acordo com a equação, Fat = μ.Fnormal, a força de atrito pode obtida 
multiplicando-se μ pelo peso. Neste caso, o peso é igual à força normal, Fnormal. 
Quando você inclina a superfície de um certo ângulo, o bloco consegue 
deslizar. Entretanto não houve mudança em μ. O bloco ainda tem a mesma 
relação com a superfície da mesa. Se não há mudança em μ, então porque há 
um decréscimo na força de atrito? 
 
 
8) Um estudante, que tem por hábito cuidar de sua forma física, realiza um 
lanche rápido ingerindo um total de 2000 kcal (quilocalorias). Para gastar o 
excesso, ele decide fazer levantamento de pesos. Para tanto, ele ergue uma 
massa de 50 kg a uma altura de 2,0 m um número X de vezes, gastando 5,0 
segundos para cada levantamento. Supondo que não haja realização de 
trabalho ao abaixar o peso, quantas horas ele levará para realizar um trabalho 
equivalente à energia ingerida no “lanchinho”? Para executar seus cálculos use 



que a aceleração da gravidade é g = 10,0 m/s2 e o equivalente mecânico do 
calor é J = 4,186 J/cal. 
 
 
9) Um corpo, cuja massa é 0,15 kg, é fixado a uma mola que está presa no 
teto. A mola, devido ao peso do corpo, altera sua posição de equilíbrio para 4,6 
cm abaixo da posição original. Um peso adicional de 0,50 kg é fixo ao primeiro 
peso. Determine o deslocamento total da mola quando esta atinge novo 
equilíbrio. Dado: g = 10,0 m/s2. 
 
 
10) A força eletrostática entre duas cargas elétricas (q1 e q2),  puntiformes, 

separadas pela distância d, é dada por: 1 2

2

0

1 q .q
F .
4. . d


 

, onde 0  é a constante 

de permissividade do vácuo. Sabe-se também que o campo de indução 
magnética produzido, a uma distância R, por uma corrente i que percorre um 

fio longo retilíneo é dada por: 0.IB
2. .R





, onde 0  é chamada constante de 

permeabilidade do vácuo. Determine a unidade de medida da grandeza 

0 0

1

.
 

 
 no Sistema Internacional de unidades (SI). 

 
 
11) Numa certa praia e num determinado dia do ano, a maré faz com que a 
superfície do mar suba e desça uma distância d. Supondo que este movimento 
seja harmônico simples e que seu período seja de 12,5 horas. Quanto tempo 
demora até que a água desça uma distância d/4 a partir da sua altura máxima? 
Obs: não há necessidade de obter um valor numérico exato. 
 
 
12) Um apito indica aos funcionários de uma fábrica a hora de entrada do seu 
turno. Quando o apito soa, o funcionário A já na sua estação de trabalho e 
permanece parado; o funcionário B está correndo em direção ao seu posto de 
trabalho de modo que se aproxima da fonte sonora e o funcionário C, também 
corre, mas numa direção que o afasta da fonte sonora. Explique porque eles 
não escutam a mesma frequência e coloque em ordem crescente as 
frequências observadas por cada um dos funcionários.  
 
 
13) Um forno solar consiste de um espelho curvo que focaliza a radiação solar 
no corpo a ser aquecido. A potência do sol por unidade de área, que atinge a 
Terra na região e horário que o forno é “ligado” vale 600 W/m2. O forno recebe 
energia correspondente a um círculo de diâmetro igual a 60 cm e consegue 
aproveitar 40 % da energia incidente para aquecer água. Por quantos minutos 
devemos manter o forno “ligado” para evaporar totalmente 0,5 litro de água 
cuja temperatura inicial era de 20 oC? Dados: densidade da água, d = 1,0 
g/cm3; calor específico da água, c = 1,0 cal.g/oC, calor latente de vaporização 
da água, L = 540 cal/g e o equivalente mecânico do calor, J = 4,186 J/cal.   
 



 
 
 
14) Considere um barômetro defeituoso composto por um tubo, cujo diâmetro 
interno é uniforme, preenchido parcialmente com mercúrio. O restante do tubo, 
acima da coluna de mercúrio, é preenchido por ar. Em um dia cuja pressão 
atmosférica seja 760 mmHg, o barômetro defeituoso indica que o comprimento 
da coluna de mercúrio é 740 mm. Deste modo, o ar ocupa o restante da 
coluna, que neste caso corresponde a 60 mm. Qual será a pressão atmosférica 
verdadeira, quando no barômetro defeituoso pudermos ler 725 mm?  
  
 
15) Qual é o campo elétrico, em unidades do sistema internacional, gerado 
pelo núcleo de um átomo de ferro, no vácuo, a uma distância  de 6,00.10-10 m 
do mesmo? O número atômico do ferro é 26. Suponha que o núcleo pode se 
tratado como uma carga puntiforme.  
Dados: k = constante eletrostática = 9.109 N.m2/C2 e a carga do elétron é 
1.6.10-19 C. 
 

16) Joares, quando está muito quente, gosta de se refrescar tomando suco de 
limão. Ele gostaria de estimar a quantidade de gelo que precisará colocar em 
um jarro de limonada de modo a diminuir sua temperatura para um valor 
desejado. Ajude o Joares, calcule o volume de água que ele necessita 
congelar para diminuir a temperatura de um litro de limonada da temperatura 
de 20 °C para 10 °C. A temperatura inicial do gelo corresponde à temperatura 
que o freezer do Joares trabalha, que é -10 °C. Suponha que a limonada é 
basicamente constituída por água e que todo o gelo derrete antes que a 
temperatura da limonada seja medida. Dados: densidade da água = 998 kg.m–

3, densidade do gelo = 917 kg.m–3; calor específico da água = 4190 J.kg–1.K–1; 
calor específico do gelo = 2220 J.kg–1.K–1 e o calor latente do gelo = 333000 
J.kg–1.  
 
 
17) A taxa de emissão de energia radiante por um corpo é proporcional à 
quarta potencia da sua temperatura absoluta. Este enunciado corresponde à 

Lei de Stefan que, matematicamente, é escrita na seguinte forma: 4P .A.e.T 

, onde P é a potência em watts, σ é uma constante; A é a área superficial do 
corpo em metros quadrados; e é um número puro (emissividade) e T é a 
temperatura absoluta do corpo. Um nadador, cuja temperatura corporal é de 37 
oC, encontra-se totalmente imerso em uma piscina onde a temperatura da água 



é 20 oC. Ele permanece dentro da piscina por 10 minutos. Admitindo que a 
emissividade de sua pele seja e = 0,9; sua área corporal igual a 1,5 m2  e  que 
σ = 5,6696.10-8 W/(m2.K4), determine a quantidade líquida de calor que ele 
perderá enquanto está na piscina. Sugestão: um corpo irradia energia segundo 
a taxa acima, mas também absorve radiação segundo uma expressão 
equivalente. 
 
 
18) Considere um objeto real colocado a uma distancia x de uma lente delgada 
convergente de distância focal f. Represente esquematicamente e apresente as 
características da imagem nas seguintes condições: 
 
i) objeto colocado depois do centro de curvatura, isto é, x > 2.f. 
ii) objeto colocado sobre o centro de curvatura, isto é x = 2.f. 
iii) objeto colocado entre o centro de curvatura e o foco, isto é, f < x < 2.f. 
iv) objeto colocado sobre o foco, isto é, x = f. 
v) objeto colocado entre o foco e  o vértice, isto é, x < f. 
 
 
19) Duas pilhas iguais, cada uma com fem 1,5 V   e resistência interna r = 

0,5 , são associadas em série e em paralelo. Cada associação é ligada a um 
resistor de R = 2  , conforme as figuras. Determine a intensidade da corrente 
no resistor em cada uma das associações. 
 

 
 
 
20) Chama-se função de trabalho, a energia mínima exigida para remover um 
elétron da superfície de um material metálico. A função trabalho do ferro é W = 
7,2.10−19 J.  A constante de Planck vale h = 6,6.10−34 J. s. Calcule a frequência 
mínima ou frequência de corte com que um fóton deve atingir uma placa de 
ferro para haver emissão de fotoelétrons. 
 


