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TODAS AS QUESTÕES RESOLVIDAS E COMENTADAS ESTÃO 
DISPONÍVEIS NOS LIVROS DA OPF QUE PODEM SER ADQUIRIDOS 

ATRAVÉS DO SITE. AS RESOLUÇÕES INCLUEM TAMBÉM FIGURAS E 
DIAGRAMAS QUE AUXILIAM NO ENTENDIMENTO DAS RESOLUÇÕES. 

 
ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Fase Regional 
 
NÍVEL I – 6o a 9o anos 

 
 
1) Considerando um planeta cujo movimento de translação em torno do Sol e de rotação 
durassem o mesmo tempo, neste planeta teríamos: 
 
(a) Não haveria dia e noite, uma vez que o planeta não gira em torno de seu próprio eixo. 
(b) Teríamos dia (a porção clara) e noite (a porção escura) cuja duração seria de metade do 
ano. 
(c) Uma das faces deste planeta sempre estaria voltada para o Sol, enquanto que a outra 
face nunca estaria voltada para o Sol. 
(d) Este planeta seria como a terra, com um ano constituído de vários dias. 
(e) Este planeta seria tão atraído pelo Sol que logo colidiria com o astro central. 

 
 
2) Esta constelação foi muito usada para orientação nas navegações, sendo descrita desde 
o século II, por Ptolomeu no Almagesto. Situada aos pés do Centauro, é vista 
preferencialmente no Hemisfério Sul. Qual o nome desta constelação? 

 
(a) Triângulo Austral. 
(b) Gêmeos. 
(c) Leão. 
(d) Órion. 
(e) Cruzeiro do Sul. 

 
 
3) Numa viagem para manutenção ao telescópio Hubble os astronautas são filmados 
flutuando na nave em seu trabalho. Tal situação é possível, pois: 
 
(a) No espaço os astronautas não têm peso por causa da ausência de partículas no vácuo. 
(b) No espaço os astronautas não têm peso por causa da distância a Terra, que é cerca de 
1000 km. 
(c) O astronauta não tem peso porque a atração gravitacional agente nele é nula pela ação 
simultânea da Terra e da Lua, apenas. 
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(d) O astronauta flutua porque ele e a nave estão em órbita e em queda, de modo que não 
se percebe a ação da força normal no astronauta. 
(e) O astronauta flutua porque a ação da Terra só é sentida para objetos próximos a sua 
superfície. 
 
4) Um corpo A flutua num líquido B, com um terço de seu volume imerso e flutua num líquido 
C com 1/5 de seu volume emerso, se este corpo for colocado num líquido D, cuja densidade 
vale µD = 2µA, este objeto: 

 
(a) Flutua no líquido D, porém, com 2/3 de seu volume emerso. 
(b) Afunda no líquido D, pois sua densidade é maior que a do líquido D. 
(c) Flutua no líquido D, porém, com 1/6 de seu volume emerso. 
(d) Flutua no líquido D, porém com 1/6 de seu volume imerso. 
(e) Afunda no líquido D, porém com 2/5 de seu volume emerso. 

 
 

5) O arco-íris é um fenômeno óptico que se forma em razão da separação das cores que 
formam a luz solar. Ele pode ser observado sempre que existirem gotículas de água 
suspensas na atmosfera e a luz solar estiver brilhando acima do observador em baixa 
altitude ou ângulo, ou seja, ele pode acontecer durante ou após uma chuva. Esse 
acontecimento ocorre em razão dos seguintes fenômenos ópticos. 

 
(a) Interferência, refração e uma reflexão. 
(b) Difração, refração e uma polarização. 
(c) Difração, polarização reflexão. 
(d) Refração, dispersão e reflexão. 
(e) Reflexão, refração interferência.  

 
 

6) O gráfico a seguir refere-se ao gráfico de variação de temperatura global e de dióxido de 
carbono (CO2) no período de 1870 -1990. 
  

 
A análise do gráfico nos permite concluir: 
 
(a) As emissões de dióxido de carbono tiveram significativa queda a partir de 1950. 
(b) O gás CO2 era encontrado no ar numa proporção de 310 partes por milhão (ppm) na 
primeira Revolução Industrial. 
(c) Entre 1910 e 1950 a temperatura global sempre aumentou. 
(d) Há uma relação direta entre o aumento de temperatura e as emissões de CO2. 
(e) O maior aumento das emissões de CO2 é observado na última década do século XX. 
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7) Um eclipse acontece sempre que um corpo entra na sombra de outro. Assim, quando a 
Lua entra na sombra da Terra, acontece um eclipse lunar. Quando a Terra é atingida pela 
sombra da Lua, acontece um eclipse solar. De acordo com o exposto: 
 
(a) O eclipse lunar ocorre em Lua cheia. 
(b) Como período de translação da Lua é de 29 dias todo mês teremos um eclipse lunar. 
(c) Um eclipse Solar é visto em todas as regiões da Terra. 
(d) Se hoje em São Paulo for Lua cheia, no Japão será Lua nova. 
(e) O eclipse solar ocorre em Lua cheia. 
 
 
8) Observe as figuras a seguir e responda com relação às estações do ano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a) O inverno se inicia no equinócio, no dia 21 de junho, momento em que os raios solares 
incidem paralelamente a linha do equador. 
(b) No Verão a Terra está mais próxima ao Sol e no inverno mais distante, o que justifica a 
diferença de energia solar incidida sobre o planeta. 
(c) O equinócio ocorre, quando os hemisférios Norte e Sul são igualmente iluminados, como 
mostrado na figura da esquerda, marcando o início do outono, e primavera no hemisfério 
Sul. 
(d) Como percebemos pela figura da direita no equinócio os raios solares vão incidir 
perpendicularmente no paralelo 23,5º e teremos o início do verão no hemisfério Norte. 
(e) A figura da direita ilustra um momento de solstício, com início de outono no hemisfério 
Norte. 
 
 
9) Quando passamos álcool sobre a pele sentimos o local mais frio. Isto acontece por que: 
 
(a) o álcool está a uma temperatura mais baixa que a pele. 
(b) o álcool está a uma temperatura mais baixa que o ar. 
(c) o álcool é muito volátil. 
(d) o álcool absorve calor para se vaporizar. 
(e) o álcool é um isolante térmico. 

 
 

10) Observe a tabela referente a densidade de alguns materiais. 
 

Densidade relativa de sólidos em 
relação à água a 4o C 

Alumínio 2,70 

Chumbo 11,30 

Cobre 8,90 

Ferro, aço 7,50 
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Madeira 0,80 

Mercúrio 13,60 

Óleo 0,85 

 
 

(a) Quando comparamos massas iguais de Alumínio e Chumbo, o volume do chumbo é 
maior. 
(b) Quando comparamos volumes iguais de madeira e óleo, a massa da madeira é maior. 
(c) Dentre os materiais citados a massa de mercúrio sempre será maior que a dos outros 
materiais, uma vez que sua densidade é a maior de todas. 
(d) Como a densidade do ferro é maior que a densidade da água não é possível que o Ferro 
flutue em água. 
(e) Quando colocados num tubo água, óleo e madeira, a madeira flutuará em óleo que 
flutuará em água. 

 
 

11) Está correta fisicamente a seguinte frase: 
 
(a) O calor não pode ser armazenado, uma vez que só ocorre quando há trocas de energia 
entre objetos. 
(b) Num dia de verão ficamos com muito calor devido a grande quantidade de energia solar 
que recebemos. 
(c) No inverno recebemos mais frio que calor e isto nos faz usar mais roupas para que o frio 
não entre. 
(d) Um objeto com temperatura alta tem muito calor. 
(e) Quando colocamos em contato um objeto quente e um objeto frio eles chegam ao 
equilíbrio, pois trocam temperaturas. 
 
 
12) Numa viagem um automóvel percorre 150 km e o pneu tem raio de 0,25 m. 
Nesta viagem: 
 
(a) O pneu percorreu mais que 90 000 voltas. 
(b) O pneu percorreu menos que 60 000 voltas. 
(c) O pneu percorreu exatamente 82 000 voltas. 
(d) Esta distância é típica entre 2 bairros e não entre 2 cidades. 
(e) Um pneu com este raio é típico para carrinhos de brinquedo, uma vez que pneus de 
automóvel tem raios de cerca de 60 cm e não 25 como no enunciado. 
 
 
 
13) Se as aulas de uma escola se iniciam as 7h10, com término às 12h e intervalo de 20 
minutos teremos então: 

 
(a) As aulas são em número de 5, cada com 5 minutos. 
(b) Durante o dia teremos 6 aulas de 45 minutos. 
(c) Podemos ter 5 aulas de 1 h cada se não tivermos o intervalo. 
(d) As aulas têm menos de 45 minutos de duração e são em número de 5. 
(e) Aumentando o tempo de intervalo para 30 minutos poderemos ter 5 aulas com duração. 

 
 
14) Numere de forma cronológica os eventos geológicos, partindo da Era Azóica até a 
Cenozóica. 
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(   ) Aparecimento do homem, atuais mamíferos e definição atual dos continentes e oceanos. 
(   ) Resfriamento da crosta. 
(   ) Surgimento das primeiras formas de vida aquática. 
(   ) Aparecimento dos dinossauros, aves e primeiros mamíferos. 
(   ) Desenvolvimento de peixes, moluscos, anfíbios e primeiras florestas. 
 
 
Relacione as colunas. A ordem correta de preenchimento é a seguinte: 
 
(a) 4, 2, 1, 3, 5. 
(b) 2, 1, 3, 4, 5.  
(c) 5, 1, 2, 4, 3. 
(d) 1, 2, 3, 4, 5. 
(e) 1, 5, 3, 4, 2. 

 
 

O mapa ilustrado a seguir deve ser consultado para resolução das questões de número 15 e 
16.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15) Considerando a cidade de São Paulo como origem, as cidades de São José dos 
Campos, Franca, Itapetininga e Santos estão nas seguintes posições geográficas: 

 
(a) Itapetininga está a Norte de São Paulo e a Noroeste de Franca, enquanto que Santos 
está a Sudoeste de Itapetininga e a Noroeste de São José dos Campos. 
(b) Itapetininga está a Leste de São Paulo e a Sudeste de Franca, enquanto que Santos está 
a Sudoeste de Itapetininga e a Sudeste de São José dos Campos.  
(c) São Paulo está a Leste de Itapetininga e a Norte de Santos, enquanto que São José dos 
Campos está a Nordeste de São Paulo e a Sudoeste de Franca. 
(d) Franca está a Noroeste de São Paulo e a Noroeste de Itapetininga, enquanto que São 
José dos Campos está a Nordeste de São Paulo e a Nordeste de Santos. 
(e) Itapetininga está a Oeste de São Paulo e a Sudoeste de Franca, enquanto que Santos 
está a Sudeste de Itapetininga e a Sudoeste de São José dos Campos.  
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16) Considerando a escala apresentada no mapa: 
 
 

(a) Santos está a cerca de 60 km de distância de São Paulo e como São Paulo está a cerca 
de 150 km de distância de Itapetininga, então Santos está a 210 km de distância de 
Itapetininga. 
(b) Como São Paulo está a cerca de 350 km de distância de Franca e São José dos Campos 
está a cerca de 100 km de distância de São Paulo, então Franca está a cerca de 450 km de 
São José dos Campos. 
(c) São Paulo está a cerca de 150 km de distância de Itapetininga e a cerca de 350 km de 
distância de Franca, enquanto que de São Paulo a São José dos Campos são cerca de 100 
km de distância. 
(d) Numa Viagem de São Paulo a Santos, em linha reta um avião percorre 60 km e de 
Franca a Itapetininga, como a distância entre São Paulo e Itapetininga é de 150 km e de São 
Paulo a Franca é de 350 km, o mesmo avião, em linha reta, percorrerá 500 km. 
(e) Na direção Norte – Sul o estado de São Paulo tem 1000 km e na direção Leste – Oeste 
tem 1500 km. 
 
 
17) O diagrama a seguir apresenta as fases da matéria e as transformações pelas quais 
pode passar uma substância. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Como exemplos de fusão, de vaporização e de solidificação, respectivamente podem citar: 

 
(a) Derretimento de geleiras, vaporização de gás carbônico e congelamento de lagos. 
(b) Derretimento das geleiras, evaporação de água e congelamento de gelo. 
(c) Vaporização de gás carbônico, derretimento de aço e congelamento de gelo. 
(d) Congelamento de lagos, evaporação de água e derretimento de geleiras. 
(e) Congelamento de gelo, evaporação da gás carbônico e derretimento de aço. 

 

 
18) O mapa a seguir apresenta regiões do globo em relação ao horário de verão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Com relação a interpretação do mapa e seus conhecimentos: 
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(a) Tal medida foi adotada no sentido de melhor aproveitar a energia luminosa durante o dia 
e é mais eficiente na região inter-tropical. 
(b) Tal medida foi adotada no sentido de melhor aproveitar a energia luminosa durante o dia 
e é mais eficiente no Hemisfério Sul . 
(c) Esta medida é adotada em todo América Latina e na África, uma vez que estas regiões 
são menos energéticas. 
(d) Nunca foi adotada na Europa em razão desta região ser mais rica, mesmo caso da forte 
produção energética da China. 
(e) Só é adotada no verão, uma vez que nesta estação menos pessoas trabalham, sendo 
momento de férias escolares, logo as pessoas acordam mais tarde. 

 
 

19) O QUE É ANO BISSEXTO? Ano bissexto é aquele que possui um dia a mais do que os 
convencionais 365 dias. No calendário gregoriano, o dia extra é incluído a cada 4 anos, 
sendo adicionado no mês de fevereiro,que passa a ter 29 dias. Dentre as razões para a 
inclusão de mais um dia num ano, a mais correta fisicamente é: 

 
(a) É uma forma de acerto de calendário Lunar e Solar, uma vez que a divisão fica mais 
correta com este acréscimo de um dia para o total de dias do ano ser um número melhor 
divisível. 
(b) Como o período de translação da Terra não é um múltiplo inteiro de dias, a cada 4 anos 
se faz necessário o acréscimo de um dia, para acerto de calendário. 
(c) É uma forma de se acertar as datas de olimpíadas, para não confundir com os anos de 
copa do mundo, uma vez que ambos são efetuados em anos pares. 
(d) Foi uma concessão que a Igreja ofereceu quando da aceitação de nosso calendário para 
os Maias e Astecas. 
(e) Como o período de Rotação da Terra não é um múltiplo inteiro de dias, a cada 4 anos se 
faz necessário o acréscimo de um dia, para acerto de calendário. 

 
 
20) Assinale a alternativa que não pertence a eras da Terra. 

 
(a) Pré-Cambriana. 
(b) Jurássica. 
(c) Paleozóica. 
(d) Mesozóica. 
(e) Cenozóica. 

 
 

Fase Regional – Nível II 
 
 
1) Para economizar energia elétrica foi aproveitado um aquecedor solar de potência 500 W. 
Em quanto tempo é aquecido 1 kg de água de 20 0C a 42 0C? 

Dados: água:  = 1 g/cm3  c = 1 cal/g. 0C 
 1 cal = 4,2 J. 

 
(a) 100,8 minutos. 
(b) 504 segundos. 
(c) 100,8 segundos. 
(d) 24 segundos. 
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(e) 0,108 segundos. 
 

 
2) João e Maria estão lado a lado, separados por   3 m e ambos estão distantes igualmente 
de um espelho plano. A distância entre ambos e o espelho vale 2 m. Qual é a distância entre 
João e a imagem de Maria? 

 
(a) 7 m. 
(b) 5 m. 
(c) 4 m. 
(d) 6 m. 
(e) 3 m. 

 
 
3) Certa massa m é pressa a um fio de comprimento L, que oscila num plano vertical, da 
mesma forma que um pêndulo simples. Neste movimento: 

 
(a) A energia mecânica se conserva, logo só há transformação de energia cinética em 
energia potencial gravitacional e vice-versa. 
(b) No ponto mais baixo da oscilação teremos que a tração no fio tem mesmo módulo que o 
peso da massa m. 
(c) Como as oscilações ocorrem num plano vertical a trajetória é um arco de parábola. 
(d) Não havendo atrito, não há pontos onde a energia cinética tem maior valor que a energia 
potencial gravitacional. 
(e) Se aumentarmos a massa oscilante o período de oscilação aumenta, uma vez que o 
peso aumenta. 

 
 
4) Na queda livre de um objeto, sem considerar atrito com o ar: 
Dado g = 10 m/s2. 
 
(a) No primeiro minuto o corpo se desloca 5 m. 
(b) A equação que relaciona altura de queda e tempo de queda é linear. 
(c) Em 5 s, o corpo cai 50 m. 
(d) Entre 3 s e 4 s de queda, há uma diferença de 25 m. 
(e) Em 6 s, a velocidade passa de 0 m/s para 90 m/s. 

 
 
5) Um elevador desce em movimento retardado com aceleração de 2 m/s2. Sabe-se que a 
massa do elevador com seus ocupantes é de 2500 kg e que é suportado por um cabo. Qual 
o valor da tração neste cabo? 
Dado: g = 10 m/s2 

 
(a) 25.000 N. 
(b) 20.000 N. 
(c) 30.000 N. 
(d) 15.000 N. 
(e)   7.500 N. 
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6) Dois blocos A e B são movidos para direita, pela ação de uma força F = 40 N. Sabe-se 
que o atrito entre o corpo A e a superfície de apoio horizontal  tem módulo igual a metade do 
valor da força de tração entre os dois corpos A e B e que não há atrito entre o corpo B e a 
superfície de apoio. 

 
 
 
 

 
De acordo com as informações, a aceleração a que os corpos ficam sujeitos, a força de 
tração entre os corpos A e B e o coeficiente de atrito entre o corpo A e a superfície valem, 
respectivamente: 

 
(a) a = 5 m/s2, T = 25 N e µ = 0,6. 
(b) a = 2 m/s2, T =   6 N e µ = 0,5. 
(c) a = 2 m/s2, T = 25 N e µ = 0,6. 
(d) a = 5 m/s2, T = 15 N e µ = 0,5. 
(e) a = 3 m/s2, T = 20 N e µ = 0,5. 

 
 

7) Uma lâmpada incandescente de 100 W apresenta um rendimento de 5 %. Esta lâmpada é 
ligada durante 2 h. Quanto de energia luminosa esta lâmpada emite, neste tempo? 

 
(a) 7,20.105 cal. 
(b) 1,08.105 cal. 
(c) 30 J. 
(d) 1,08.103 J. 
(e) 1,08.105 J. 

 
 

8) Um resistor de resistência R, quando ligado em 12 V dissipa uma potência P. Quando 
este resistor for associado em série a outro resistor de mesma resistência R, sendo a 
associação ligada em 24 V: 

 
(a) A associação apresenta resistência equivalente 2R e potência dissipada pela associação 
2P. 
(b) A associação apresenta resistência equivalente R/2 e potência dissipada pela associação 
8P 
(c) A Associação apresenta resistência equivalente R e potência dissipada pela associação 
P/2 
(d) A Associação apresenta resistência equivalente 2R e potência dissipada pela associação 
P/2 
(e) A associação apresenta resistência equivalente R/2 e potência dissipada pela associação 
4P 

 
 

9) A energia associada a um objeto de massa m, situado a uma altura h, em relação a um 
referencial  (o solo, por exemplo) pode ser determinada por   Epg = m.g.h. A energia 
associada a uma mola de constante elástica K, deformada de x pode ser determinada por 
Epe = k.x2/2. Quando um objeto de massa 2 kg é solto de altura 6 m e que atinge uma mola 
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de constante K 24 kN/m, num lugar onde g = 10 m/s2. A mola apresentará uma deformação 
de: 

 
(a) 3 m. 
(b) 10 cm. 
(c) 0,1 cm. 
(d) 0,01 m. 
(e) 0,001 cm. 

 
 
10) Certo objeto de massa 500 kg será levantado com a utilização de um sistema de polias 
como o indicado a seguir. Se o objeto for elevado 8 m, qual será a força aplicada para esta 
função e quanto de cabo deve ser puxado? Considere que não haja atrito nas polias e que g 
= 10 m/s2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(a) F = 5 000 N e 8 m. 
(b) F = 1 250 N e 16 m. 
(c) F = 2 500 N e 16 m. 
(d) F = 1 250 N e 32 m. 
(e) F = 5 000 N e 16 m. 

 
 
11) Têm-se três barras I, II e III numa experiência. As barras têm suas faces identificadas 
como apresentado a seguir: 

 
 
 
  

São feitas as seguintes experiências: 
 

1 - Aproxima-se a face A, da barra I, da face C da barra II, e se observa repulsão. 
2 - Aproxima-se a face B, da barra I, da face E da barra III, e se observa atração. 
3 - Aproxima-se a face D, da barra II, da face F da barra III, e se observa atração. 
 
Analisando as experiências e sabendo que as mesmas foram efetuadas em sequência é 
correto afirmar que: 

 

500 kg 

A            B C            D E             F 
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(a) As barras I e II são imãs e a barra III não é imã. 
(b) As barras I e III são imãs e a barra II não é imã. 
(c) As barra I é imã e as barras II e III não são imãs. 
(d) As barras II e II são imãs e a barra I não é imã. 
(e) Todas as barras I, II e III são imãs. 
 
 
12) Na tabela que se segue são comparadas propriedades da luz e do som, consideradas 
como propagações ondulatórias. Assinale a alternativa cuja comparação está correta. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

13) A velocidade média do ultra-som, na água do mar, é de 1500 m/s. O operador do sonar 
de um submarino emitiu dois pulsos em tempos diferentes e observou suas reflexões. O 
primeiro pulso foi recebido 1/4 de segundo após a emissão do ultra-som. O segundo pulso, 
recebido 2 segundos após a emissão. O primeiro pulso foi emitido para o fundo do mar e o 
segundo foi refletido num outro submarino, na mesma profundidade do primeiro. Com esses 
dados, responda a que profundidade se encontrava o submarino a que distância está o 
segundo submarino. 
 
(a) A 1500 m do fundo e o outro submarino se encontra a 187,5 m do primeiro. 
(b) A 750 m do fundo e o outro submarino se encontra a 3 000 m do primeiro. 
(c) A 187,5 m do fundo e o outro submarino se encontra a 3 000 m do primeiro. 
(d) A 350 m do fundo e o outro submarino se encontra a 1 500 m do primeiro. 
(e) A 187,5 m do fundo e o outro submarino se encontra a 1500 m do primeiro. 

 
 

14) Certo líquido A,  apresenta   massa   específica A = 1,20 g/cm3, e volume de 100 mL. 

Este líquido é misturado com um líquido B, com o qual não reage, de massa específica B = 
1,00 g/cm3 e de massa mB = 300 g. A mistura resultante apresenta a seguinte densidade:  
 
(a) 1,10 g/cm3. 
(b) 2,40 g/mL. 
(c) 1,05 kg/L. 
(d) 1,00 kg/m3. 
(e) 1,05 g/cm3.  

 
 

15) Um apito produzido pela sirene de um trem pode ser percebido pelo ar, como também 
pode se propagar pelos trilhos metálicos. Uma pessoa que escute um apito pelo ar e outra 
que perceba a vibração dos trilhos: 

 Luz Som 

(a) Tem frequência comvalor da ordem de 
1014 Hz. 

Pode sofrerpolarização. 

(b) Sua reflexão ocorresem mudança de 
meio. 

Se propagaunidimensionalmente. 

(c) Pode se propagar em 
meio material. 

Tem freqüência entre 
100 Hz e 105 Hz. 

(d) Se propaga unidimensionalmente. Se propaga apenas 
em meio material. 

(e) É onda longitudinal. É onda transversal. 
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(a) Ambas percebem no mesmo instante, uma vez que a onda que se propaga é a mesma. 
(b) A pessoa que percebe pelo ar receberá o onda antes, uma vez que a propagação pelo ar 
se dá em maior velocidade. 
(c) A pessoa que percebe pelo trilho receberá a onda antes, uma vez que a propagação pelo 
trilho se dá em maior velocidade. 
(d) O som, como onda mecânica, apenas se move pelo ar, logo não vai haver propagação 
pelo trilho. 
(e) A percepção pelo trilho só ocorre se a sirene estiver ligada ao trilho e for de frequência 
maior que 20 kHz. 

 
 

16) A maior velocidade que o homem já conseguiu viajar até hoje é de 40.000 quilômetros 
por hora, alcançados pela nave espacial tripulada Apollo 11, em 1969. Que esse limite será 
ultrapassado, não resta dúvida, a nave que hoje se dirige a plutão já atingiu 57.924 km/h, 
supondo que possamos construir e manter uma nave cuja velocidade seja constante de 
100.000 km/h, qual o local mais distante do universo que um ser humano pode ser levado? 
Considere 1 UA = unidade astronômica que equivale a distância média da Terra ao Sol.     1 
UA = 1,5.108 km. Período médio de vida vale 70 anos para um ser humano,  

 
(a) Ao planeta Júpiter, que se localiza a 778.330.000 km do Sol. 
(b) Ao planeta Netuno que se localiza a 4.504.000.000 km. 
(c) Á Próxima Centauri (estrela mais próxima, além do Sol) que se localiza a 4,04.1016 m. 
(d) Ao centro da Galáxia, situado a 2,2.1020 m do Sol. 
(e) Aos limites do sistema solar, situado a 110 000 UA. 
 
 
17) No Sistema Internacional, as unidades de Força, Trabalho, Energia Cinética e potência 
são respectivamente iguais a: 
 
(a) N, J , kg.m2.s-2 e N.m.s-1. 
(b) N, J, cal, watt. 
(c) kg.m-1.s-2, cal,  kg.m2.s-2 e kg.m2.s-3. 
(d) kgf, erg, ampére e J. 
(e) Pa, J, cal e W. 
 

 
18) Duas esferas condutoras, 1 e 2, estão isoladas entre si e com cargas q1 e q2, sendo q2 = 
-2q1. Quando se ligam as duas esferas por um fio condutor, e a seguir coloca-se uma das 
esferas em contato com uma esfera 3, com carga nula, pode-se afirmar que: 

 
(a) haverá movimento de elétrons da esfera 1 para a esfera 2 e as três esferas ficarão com 
mesma carga. 
(b) haverá movimento de elétrons da esfera 2 para a esfera 1 e a esfera 3 ficará carregada 
negativamente com ¼ da carga da esfera 1. 
(c) não haverá movimento de elétrons entre as esferas, portanto todas ficarão com a carga 
inicial. 
(d) o número de elétrons que passa da esfera 1 para a esfera 2 é o dobro do número de 
elétrons que passa da esfera 2 para a esfera 1 e a esfera 3 ficará com carga negativa cujo 
valor é metade da carga inicial da esfera 2. 
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(e) haverá movimento de prótons da esfera 1 para a esfera 2 e a esfera 3 ficará carregada 
negativamente com ¼ da carga da esfera 1. 

 
 

19) Numa viagem um automóvel inicia sua viagem no km 28,5 e uma rodovia, às 9h 45min e 
a termina em outra cidade às 13h 27min, no km 57,2. 
Nesta viagem: 

 
(a) O automóvel sempre se moveu para frente, uma vez que o marco final da viagem é maior 
que o marco inicial. 
(b) A distância percorrida nesta viagem foi exatamente de 28,7 km e durou exatamente 3h 
42 min. 
(c) A distância percorrida pode ter sido menor que 28,7 km, porém o tempo de percurso não 
pode ser diferente de 3h 42 min. 
(d) Se saísse às 10h o tempo de viagem seria de 3h 27min. e a distância percorrida 
certamente só pode ser de 28,7 km. 
(e) Dependendo de como foi a viagem, a distância percorrida pode ser um valor diferente de 
28,7 km, porém o tempo de viagem só pode ser de 3h 42min. 

 
 
20) Considerando nos diagramas 1 e 2 apresentados que as linhas se referem a 
temperatura e as barras a precipitações: 

 
(a) Pelo diagrama 1, a temperatura média no ano vale 25 ºC e tivemos mais precipitações no 
verão. 
(b) O primeiro diagrama pode se referir a região Nordeste a o segundo diagrama pode se 
referir a região norte. 
(c) No mês de fevereiro, pelo diagrama 1, tivemos 2,5 vezes mais precipitação do que o mês 
de fevereiro, pelo diagrama 2. 
(d) No outono temos mais precipitação, pelo diagrama número 1  e no inverno, menos 
precipitação, pelo diagrama 2, o que pode indicar que o diagrama 1 se refere à região norte 
e o diagrama 2 se refere à região nordeste. 
(e) As temperaturas altas, indicadas nos dois diagramas se referem a uma região próxima 
ao equador, o que se justifica pela pouca quantidade de chuvas, verificadas numa região 
como a do Maranhão, mostrada no diagrama 2. 
 
 
 

FASE ESTADUAL 
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Questão 1) O eixo de rotação da Terra é inclinado em 
relação à sua trajetória em torno do Sol, conforme 
mostrado na figura. Repare que a quantidade de raios 
solares que atingem as duas regiões da Terra é a 
mesma. 
(a) Qual das regiões, X ou Y, irá esquentar mais? 
Justifique sua resposta. 
(b) Como é definido um solstício na Astronomia? 

(extraído de 
“Leituras de Física”, do 

GREF/USP) 
 
 
Questão 2) Leia atentamente o texto abaixo: 
 “Um eclipse é o obscurecimento parcial ou total de um astro, pela interposição de um outro 
astro. Nas observações diretas do céu, pela sua magnitude, os eclipses mais notáveis são 
os do Sol e da Lua. Como fonte luminosa do Sistema Solar, o Sol ilumina a Terra e a Lua, e, 
em decorrência disto, a Terra e seu satélite projetam sombras no espaço. Em constante 
movimento, nosso planeta e seu satélite ocupam diferentes posições no espaço e, em certas 
ocasiões, elas resultam no belo espetáculo do eclipse. Quando a Terra intercepta a sombra 
da Lua, há um eclipse solar. Quando é a Lua que atravessa a sombra da Terra, ocorre um 
eclipse lunar.” 

(extraído de http://www.planetario.ufrgs.br/eclipselunar.html) 
 

A figura ilustra um dos tipos de eclipses 
citados no texto. 
 
(a) Qual o tipo de eclipse mostrado na 
figura? Justifique sua resposta. 
 
(b) O que é a região de Penumbra que 
aparece na figura? 

 
(extraído de “Leituras de Física”, do 

GREF/USP) 
 

(c) A foto abaixo poderia ter sido registrada na região de 
Sombra ou Penumbra da figura? Justifique sua 
resposta. 
 
 
 

(extraído de http://www.apollo11.com) 

 
 
 
 
Questão 3) Leia atentamente o texto abaixo: 
“A agulha de uma bússola, que é imantada, tem sensibilidade de detectar campos 
magnéticos criados por ímãs e, por isso, alteram sua posição inicial para se alinhar ao 
campo magnético detectado.” 

http://www.planetario.ufrgs.br/eclipselunar.html
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(extraído de “Leituras de Física”, do GREF/USP) 
 
Na seguinte experiência, temos uma lâmpada, uma pilha, um fio de cobre e uma bússola. 
Sabendo que a letra 'i" representa a corrente elétrica que passa pelo fio de cobre e a parte 
escura da bússola representa o seu pólo norte, responda: 

 

 
 
 

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

 
(a) Por que a lâmpada está apagada na figura 1? Justifique sua resposta. 
(b) Em função do que acontece com a bússola nas figuras 2 e 3, você diria que o fio de 
cobre se comporta de maneira semelhante a um imã? Justifique sua resposta. 
 
 
Questão 4) As descobertas no Pré-Sal elevaram a Petrobrás a um novo patamar de 
reservas e produção de petróleo, numa posição de destaque mundial no ranking das 
grandes empresas de energia. Com a experiência adquirida no desenvolvimento de campos 
em águas profundas, a Petrobrás está preparada para desenvolver as descobertas no Pré-
Sal e pretende alcançar, em 2017, produção diária superior a 1 milhão de barris de óleo nas 
áreas do Pré-Sal. A tabela abaixo mostra a evolução da profundidade de exploração das 
plataformas. 
 

Plataforma Profundidade (m) Ano 

Enchova 2629 1977 

Piraúna 2825 1983 

Marimbá 3318 1988 

Marlim 2930 1992 

Marlim Sul 3230 1994 

Marlim Sul 3167 1997 

Roncador 3759 1999 

Roncador 4343 2003 

Tupi 7000 2007 

(extraído de http://www.petrobras.com.br) 
A partir da tabela, responda: 
(a) Quais as duas plataformas que aparecem mais de uma vez na tabela? 
(b) Quais os 5 anos, em ordem decrescente, que possuem maior profundidade de 
exploração? 
(c) Para o intervalo de tempo considerado, calcule aproximadamente a evolução da 
profundidade de exploração em metros/ano. 
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Questão 5) Quando uma mola é empurrada ou 
puxada para longe da sua posição de equilíbrio, 
essa mola exerce sobre o corpo externo uma 
força que atua no sentido de voltar à sua 
posição de equilíbrio. A intensidade da força 
exercida pela mola é calculada como o produto 
da sua constante elástica pela elongação (a 
distância entre a posição final e a posição inicial 
da mola). Considere que na montagem abaixo a 
mola estava em sua posição de equilíbrio na 
marca zero da escala. 
 

 

 
(a) Qual a direção, o sentido e a intensidade da força exercida pela mola nessa situação? 
(b) Se a constante elástica dessa mola é de 70 N/m, qual a elongação da mola na situação 
proposta? 
 
Questão 6) Luana resolve colocar um objeto de massa 160 g no interior de uma jarra com 
água. A jarra possui uma marcação para indicação de volume e Luana lê os valores 40 cm3 
antes de colocar o objeto e 60 cm3 após colocar o objeto. 
 
 
(a) Qual o volume do objeto? 
(b) Qual a densidade do objeto? 
 

 
 
Questão 7) Leia atentamente o texto abaixo que comenta o funcionamento de uma usina 
termoelétrica: 
"A energia vem para a usina como 'carvão', isto é, energia química armazenada na estrutura 
dos constituintes do carvão. Os elementos constituintes do carvão combinam-se com o 
oxigênio do ar e assim, nesse processo denominado combustão, convertem a energia 
química em energia térmica. Uma certa porcentagem desta energia térmica é transferida 
para a caldeira e produz vapor. (...) A expansão do vapor nos cilindros da máquina 
transformam a energia térmica do vapor em energia mecânica. O vapor quente produz 
movimento. Esta energia mecânica disponível na saída da turbina é usada para acionar o 
gerador elétrico o qual, por sua vez, converte uma grande proporção da energia mecânica 
que recebe, em energia elétrica." 

(adaptado  de http://www.feiradeciencias.com.br) 
 
O esquema abaixo representa, de maneira muito simplificada, uma usina termoelétrica. 
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extraído de “Leituras de Física”,  
do GREF/USP) 

 
 

(a) Selecione um pedaço do texto que possa explicar corretamente o que está acontecendo 
na região A da figura e o transcreva na folha de respostas. 
(b) Selecione um pedaço do texto que possa explicar corretamente o que está acontecendo 
na região B da figura e o transcreva na folha de respostas. 
(c) Explique fisicamente o que ocorre na região C da figura. 
 
 
Questão 8) A figura abaixo representa dois instantes da viagem de Guilherme para São 
Paulo. Após entrar na pista ao meio dia (primeira figura), o carro percorreu d = 20 km até 
atingir a situação representada na segunda figura. 

 
 

(a) Utilize o relógio esquematizado na figura e faça uma estimativa, em minutos, do tempo 
de viagem entre as duas figuras. Justifique sua resposta. 
(b) Qual o valor da velocidade média (em km/h) do carro nessa viagem? 
 
 
Questão 9) Luiz Alberto e Daniel precisavam escrever 
um relatório sobre uma experiência para a aula de 
Ciências. Eles prenderam uma mola no teto e 
penduraram na extremidade livre da mola um objeto de 
massa conhecida. O gráfico ao lado representa a 
frequência de oscilação desse sistema (número de 
oscilações do objeto por segundo) em função da 
massa do corpo. 
 

 
 
 

(a) Qual a massa do corpo correspondente a uma oscilação de 5 Hz? 
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(b) Cite um objeto de sua casa que possui massa equivalente a sua resposta ao item 
anterior. 
(c) Na pressa para terminar o relatório, os meninos desenharam o gráfico de uma maneira 
"estranha" e fora do padrão normal de um gráfico matemático. Redesenhe na folha de 
resposta, em escala e mantendo a correspondência de valores do gráfico do enunciado, o 
gráfico no padrão matemático normal. 
 
 
 
Questão 10) Em uma aula de Educação Física, 
desenhou-se uma rua no chão da quadra. Essa rua 
foi numerada com espaçamentos iguais e distantes 1 
m entre si. A linha central da quadra foi considerada 
como o marco zero dessa rua. O lado da quadra 
onde estava Mônica foi considerado com posições 
negativas e o outro lado da quadra, onde estava 
Eduardo, com posições positivas. O gráfico ao lado 
mostra a movimentação de Gabriel sobre a rua 
durante 8 s. 
 

 
 

 
(a) A partir de qual posição da rua Gabriel iniciou sua movimentação? 
(b) Durante sua movimentação, Gabriel passou mais tempo correndo em direção à Mônica 
ou em direção ao Eduardo? Justifique sua resposta. 
(c) Gabriel ficou parado em algum lugar durante esses 8 s ou ficou correndo o tempo todo? 
Caso ele tenha ficado parado, determine a posição da rua e o intervalo de tempo em que ele 
ficou parado. 
 
 
 
Questão 11) O esquema abaixo mostra as forças que atuam sobre um objeto de massa 4 
kg. 

 
(a) Qual a direção, o sentido e o valor da força resultante sobre o objeto? 
(b) Qual o valor da aceleração sobre o objeto? 
Questão 12) Espelhos esféricos são espelhos que resultam do corte de uma esfera em que 
uma de suas superfícies é espelhada. Existem dois tipos de espelhos, os côncavos e os 
convexos. No primeiro a superfície refletora é interna, e no segundo externa. Esses espelhos 
obedecem às mesmas leis de reflexão da luz dos espelhos planos. Considere os dois tipos 
de espelhos mostrados abaixo. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Espelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esfera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espelho_c%C3%B4ncavo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espelho_convexo
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(a) Qual o tipo de espelho indicado pela letra B? Justifique sua resposta. 
(b) Qual deles, A ou B, poderia ser utilizado para incendiar uma pequena quantidade de 
papel utilizando a luz solar? Justifique sua resposta. 
 
 
Questão 13) Um bloco de massa 6 kg, 
inicialmente em repouso, puxado verticalmente 
para cima com velocidade constante. Considere 
que a força age até que o bloco atinja a polia. 
Considere a aceleração da gravidade igual a 10 
m/s2. 

 

(a) Qual o trabalho realizado pela força sobre o 
bloco? 
(b) Qual a intensidade da força exercida pela 
corda sobre o bloco? 
 
 

 

 
Questão 14) Quando uma força está atuando sobre um corpo distante do ponto de apoio 
desse corpo, essa força produz sobre o corpo uma tendência de girar, conhecida como 
momento da força ou torque. Esse é o princípio básico das alavancas e ferramentas 
utilizadas para girar objetos. O momento da força é calculado como o produto da intensidade 
da força pela distância da força até o ponto de apoio sobre o qual o corpo irá girar. 

 
(extraído da prova de Física da UNICAMP de 2000) 

 
A figura mostra de maneira simplificada como o bíceps consegue equilibrar horizontalmente 
o braço de uma pessoa segurando um objeto na mão. Sobre o braço da pessoa atuam 3 
forças: a força F exercida pelo bíceps sobre o osso do antebraço, a força Peso P exercida 
pelo objeto e a força C, que o osso do antebraço exerce sobre o cotovelo.  
 
(a) Considerando o cotovelo como ponto de apoio e o ponto de vista da figura, qual o sentido 
de giro (horário ou anti-horário) do braço devido à ação do bíceps? 
(b) Para que o braço permaneça em equilíbrio na horizontal, o momento da força do bíceps 
deve ser igual ao momento do peso do objeto. Considerando que distância do cotovelo até a 
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palma da mão é     a = 0,30 m, que a distância do cotovelo ao ponto em que o bíceps está 
ligado ao antebraço é de            d = 3 cm e que o objeto possui massa de 2,0 kg, determine 
a intensidade da força exercida pelo bíceps. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 
m/s2. 
 
 
Questão 15) A figura abaixo representa o comportamento de uma onda mecânica com 
comprimento de onda igual 24 m. 

 
(a) Qual o período dessa onda? 
(b) Qual a amplitude dessa onda? 
(c) Qual a velocidade de propagação dessa onda? 
 
 
 
Questão 16) A figura abaixo mostra uma fonte luminosa emitindo raios de luz que 
atravessam o vidro e saem para o ar. 
 
(a) Qual fenômeno óptico (reflexão, refração 
ou absorção) está ilustrado na figura? 
Justifique sua resposta. 
(b) O que se espera que ocorra com os raios 
de luz que sairão da fonte luminosa cada 
vez mais inclinados no sentido horário ao 
atingirem a superfície de separação do vidro 
com o ar? 
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Questão 17) Em sua viagem para os Estados Unidos, 
Hanna levou consigo a escala de conversão entre 
temperaturas da escala Celsius (utilizada no Brasil) para 
a escala Fahrenheit (utilizada nos Estados Unidos) 
mostrada na figura ao lado. Apesar de não ser 
totalmente precisa, essa escala fornece valores 
suficientemente corretos para uso cotidiano. 

 
(a) Qual o valor na escala Fahrenheit para a temperatura 
de ebulição da água? 
(b) Ao entrar para tomar banho, Hanna nota que a 
temperatura da água está indicando 100 oF. Estime o 
valor da temperatura da água em oC. 
 

 
 
 
 
Questão 18) Todo material, ao ser aquecido, sofre dilatação, isso é, altera as suas 
dimensões (tamanho). Considere a lâmina bimetálica mostrada na figura e os diferentes 
materiais indicados na tabela.  
 

 
 

(extraídos de “Leituras de Física”, do GREF/USP) 
(a) Por que, ao ser aquecida, a lâmina se afasta do contato? 
(b) A partir da tabela, escolha um metal para a lâmina 1 e outro metal diferente para a 
lâmina 2. Justifique sua escolha para que sua lâmina bimetálica apresente o mesmo 
comportamento mostrado na figura. 
 
 
Questão 19) Rafael come um jantar contendo 2000 calorias alimentares. Considere que 
cada caloria alimentar equivale a 4000 J. Rafael deseja gastar toda essa energia na 
academia, levantando um supino contendo 20 kg em cada lado da barra. Considere que ele 
levanta a barra 1 m cada vez e demora 5 s entre dois levantamentos consecutivos. 
(a) Qual a energia gasta por Rafael em um único levantamento do supino? Considere a 
aceleração da gravidade igual a 10 m/s2. 
(b) Quanto tempo Rafael deverá se exercitar na academia para perder a energia ganha no 
jantar? Justifique sua resposta. 
 
 
Questão 20) Uma TV de plasma possui as seguintes especificações em seu manual. 

Material 
Coeficiente de 

dilatação 

aço 31,4.10-6 oC-1 

cobre 50,4.10-6 oC-1 

ferro 34,2.10-6 oC-1 

ouro 42,9.10-6 oC-1 

prata 56,7.10-6 oC-1 
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Especificações Elétricas Valores nominais 

Tensão de alimentação 100 V a 240 V 

Frequência 50 Hz /60 Hz 

Potência operacional 240 W 

 
(a) Qual o maior valor de corrente elétrica que pode atravessar essa televisão? 
(b) Supondo que o kWh custe R$ 0,40, qual o gasto mensal se essa TV ficar ligada 12 h por 
dia? 
 
 

 


