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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) A Terra tem dois movimentos básicos: rotação em torno de seu eixo e translação em 
torno do Sol. O primeiro define os dias e as noites e o segundo as estações do ano. 
Considere um dia de Julho em três cidades: Belém, São Paulo e Buenos Aires. Sobre a 
duração do dia (do nascer ao pôr-do-sol) é correto afirmar que: 
 
(a) O dia em Belém é o mais longo. 
(b) Os dias têm a mesma duração. 
(c) O dia em Buenos Aires é o mais longo, seguido por São Paulo e, por último, Belém. 
(d) O dia em São Paulo é o mais longo. 
(e) Depende de qual dessas cidades têm horário de verão. 
 
 
2) A cada dia cresce a preocupação com o consumo de energia. O conhecimento dos 
conceitos de Física pode nos ajudar a ter um melhor aproveitamento da energia produzida, 
diminuindo assim o desperdício. Quais desses cuidados podem nos ajudar a ter um menor 
consumo de energia em nossa casa? 
 
I - Ao cozinhar um alimento, tampar a panela garante um menor consumo de gás de 
cozinha. 
II - Em dias secos, colocar um recipiente com água no quarto. 
III - Ao ligar o ar condicionado, manter as portas e janelas fechadas. 
 
(a) Somente I e II estão corretas. 
(b) Somente II está correta. 
(c) Somente I está correta. 
(d) Somente I e III estão corretas. 
(e) Todas estão corretas. 
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3) Ao mergulharmos em uma piscina, nos sentimos mais "leves". Isso se deve a uma força 
que a água faz em nosso corpo conhecida como empuxo. Tomemos 2 bolas de formatos 
idênticos. Uma feita de aço e outra de couro. Se jogarmos as bolas na piscina, vemos que a 

primeira afunda e repousa no fundo da piscina, enquanto que a segunda flutua. Assinale a 
alternativa correta: 
 
(a) O empuxo é o mesmo em ambos os casos. 
(b) A bola de couro flutua porque o empuxo sobre ela é maior que na de aço. 
(c) O empuxo sobre a bola de aço é maior que na de couro. 
(d) Como as bolas estão em equilíbrio, o peso é igual ao empuxo. 
(e) Em ambas há somente duas forças que atuam. 
 
 
4) Ao passar o dia em uma praia, é sempre bom ter cuidado ao deixar algum objeto na areia, 
pois o nível da água varia no decorrer do dia. Esse efeito da variação do nível das águas 
dos oceanos é conhecido como maré. A principal razão para isto ocorrer é a diferença da 
ação gravitacional do Sol (ou da Lua) entre dois pontos na Terra, fazendo que haja 
deslocamento da massa de água de uma região para outra. Considere as afirmações: 
 

 Massa (kg) Distância 
Média  
à Terra (m) 

Sol 301,99.10  111,50.10  

Lua 227,16.10  83,82.10  

 
I - Como o Sol é muito maior que a Lua, ele tem um efeito maior nas marés. 
II - Como a Lua está mais próxima da Terra, ela tem um efeito mais importante nas marés. 
III - O nível da maré alta depende da fase da Lua. 
 
(a) Somente I e III estão corretas. 
(b) Somente II está correta. 
(c) Somente I está correta. 
(d) Somente II e III estão corretas. 
(e) Todas estão corretas. 
 
 
5) O eixo de rotação da Terra tem um ângulo de aproximadamente 23,50º em relação ao 
eixo normal ao plano de translação da Terra. Por isso, durante o ano, a incidência de luz 
solar pode ser maior ou menor dependendo se estamos analisando o hemisfério norte ou 
sul. Os pontos críticos deste movimento são conhecidos como solstícios e equinócios. Os 
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solstícios são os dias do ano em que há uma maior diferença de intensidade de recebimento 
de luz solar entre o hemisfério norte e hemisfério sul. Já os equinócios são os dias nos quais 
os hemisférios norte e sul recebem a mesma quantidade de luz solar. 
Considere as afirmações: 
 
I - Os solstícios ocorrem em dezembro e junho e os equinócios em setembro e março. 
II - o Círculo Polar Ártico não recebe luz solar no solstício de verão do hemisfério sul. 
III - o Círculo Polar Antártico recebe luz solar no solstício de verão do hemisfério sul. 
 
(a) Somente I e II estão corretas. 
(b) Somente II está correta. 
(c) Somente I está correta. 
(d) Somente I e III estão corretas. 
(e) Todas estão corretas. 
 
 
6) A bússola é um utensílio extremamente útil para auxiliar na nossa localização, seja em 
um navio no meio do mar ou em uma trilha em Ilha Bela. Com relação ao funcionamento da 
bússola, podemos afirmar: 
 
I - A agulha da bússola é imantada, por isso tende a se alinhar com o campo magnético 
terrestre. 
II - O campo magnético da Terra é causado pelos gases existentes na atmosfera. 
III - O pólo norte magnético coincide com o pólo norte geográfico. 
 
(a) Somente I está correta. 
(b) Somente II está correta. 
(c) Somente I e II estão corretas. 
(d) Somente I e III estão corretas. 
(e) Todas estão corretas. 
 
 
7) Em um experimento para o cálculo da gravidade, Marília utilizou um pêndulo simples. Ela 
mediu o comprimento do fio L = 4,0 m e o período de oscilação T = 4,0 s. Qual a aceleração 
da gravidade encontrada? 

Considere: 
L

T = 2
g

 ;  2 =10 . 

 
 
(a) 21000 cm/ s . 

(b) 210,00 m/ s .  

(c) 210 m/ s . 

(d) 3 21.10 cm/ s . 

(e) 4 20,1.10 mm/ s . 
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8) O ato de ouvir uma música ou assistir a um filme parecem duas situações completamente 
distintas. Porém, em ambas estamos vivenciando um fenômeno ondulatório, pois o som e a 
luz são exemplos de ondas que se propagam. Assim, elas possuem propriedades típicas de 
ondas, como reflexão ou refração. Qual outra propriedade está corretamente descrita 
abaixo? 
 
(a) A luz precisa de um meio material para se propagar. 
(b) A velocidade da luz depende do meio em que se move. 
(c) A luz é um exemplo de onda mecânica. 
(d) Observamos a Lua à noite porque ela emite luz própria. 
(e) O som se propaga mais rápido no ar que em um meio sólido. 
 
 
9) Em um dia chuvoso, Felipe gastou 2h42min para viajar de São Paulo à Campos do 
Jordão, mantendo uma velocidade média de 80 km/h. Se não houvesse a chuva, ele poderia 
ter andado com uma velocidade 10 km/h mais rápida. Em quanto tempo Felipe teria feito a 
viagem? 
 
(a)  2h.   (b)  2h 30min. 
(c)  2h 36min.  (d)  2h 14min. 
(e)  2h 24min. 
 
 
10) Com as 3 leis de Newton é possível explicar a maior parte dos fenômenos mecânicos 
que acontecem no nosso dia-a-dia. Do projeto de um prédio à fabricação de um avião, elas 
são o ponto de partida para grandes construções de engenharia. Das leis de Newton, é 
possível afirmar: 
 
(a) Um móvel parado permanece neste estado devido à inércia. Já um corpo em movimento 
continua em movimento somente se houver uma força aplicada. 
(b) Massa é a representação da inércia de um corpo. 
(c) Em um referencial inercial, é possível um corpo ter um movimento acelerado sem ter 
forças aplicadas. 
(d) As leis de Kepler, que são um um bom modelo para nosso sistema solar, não podem ser 
obtidas a partir das leis de Newton. 
(e) A massa de uma bola na Lua é menor que a massa da mesma bola na Terra. 
 
 
11) À noite, ao observarmos o céu, a primeira impressão é que as estrelas só se diferenciam 
uma das outras devido a intensidade de seu brilho. Porém, se prestarmos bastante atenção 
veremos que podemos distinguir algumas cores. Por exemplo, na constelação de Escorpião 
há uma estrela com um intenso brilho vermelho. A origem de seu nome, Antares (Anti-Ares), 
é uma referência direta ao fato de sua cor vermelha no céu competir com a cor vermelha de 
Marte (Ares). Por sua vez, na constelação de Cão Maior está a estrela mais brilhante do 
céu: Sírius. Ela tem um belo brilho azulado. Considere as afirmações abaixo, 
 
I   - Antares é mais quente que Sírius. 
II  - Sírius é mais quente que Antares. 
III - Faltam dados para concluir qual estrela é mais quente.  
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IV - Marte é um exemplo de estrela vermelha. 
 
Podemos afirmar que: 
 
(a) Somente I está correta. 
(b) Somente II está correta. 
(c) Somente III está correta. 
(d) Somente IV está correta. 
(e) Somente I e IV estão corretas. 
 
 
12) No fim da oitava série, a sala foi dividida em grupos e cada um apresentou um 
experimento de Física. 
 
Grupo 1 - O grupo do Marco colocou um fio de cobre com pesos nas pontas em cima de 
uma barra de gelo. Depois de alguns minutos, o fio de cobre conseguiu passar 
completamente pela barra de gelo e esta não ficou cortada em 2 partes, pelo contrário, no 
fim ela ainda era uma peça única, aparentemente intacta pelo fio de cobre.  
 
Não menos "mágico" foi o experimento do grupo da Flávia.  
Grupo 2 - Eles levaram um bico de Bunsen e um Erlenmeyer (veja figura). Colocaram água 
no Erlenmeyer e o puseram no bico de Bunsen até atingir uma temperatura próxima de 100 
graus, mas antes de começar a ebulir. Fecharam o Erlenmeyer com uma rolha e colocaram-
no em baixo da água fria. Para a surpresa de todos a água entrou em ebulição.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em relação a esses dois experimentos, podemos afirmar: 
 
(a) O fio transmitiu calor para o gelo, fazendo que ele derretesse. Ao mexermos no 
Erlenmeyer, aumentamos a temperatura fazendo passar de 100 graus. 
(b) A exposição da barra de gelo ao ar livre o liquefez. 
(c) O ponto de fusão e ebulição da água depende da pressão no sistema analisado. 
(d) Em ambos os experimentos, a mudança de estado se deu com uma variação de 
temperatura. 
(e) O experimento do grupo 2 só pode ser realizado com  
 
 
13) Na feira do Ver-o-Peso, no Pará, é comum vermos feirantes carregando caixas de frutas 
na cabeça. Considere duas forças distintas que compõem este sistema:  
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Força 1 - A força que o braço faz para levantar a caixa do chão até a sua cabeça. 
Força 2 - A força Normal que a cabeça do feirante aplica na caixa durante o seu 
deslocamento. 
 
Se o feirante tem 1,80 m e ele deve andar 4 m com a caixa, podemos afirmar que: 
 
(a) A força 2 é a resultante das forças aplicadas na caixa. 
(b) A força 2 é maior que a força 1. 
(c) O trabalho realizado pela força 1 não depende do tempo que ele leva para levantar a 
caixa. 
(d) O trabalho realizado pela força 2 é menor que o trabalho realizado pela força 1. 
(e) A potência realizada pela força 1 não depende do tempo que ele leva para levantar a 
caixa. 
 
 
14) Podemos definir a escala de temperatura utilizando o ponto de fusão e ebulição de uma 
determinada substância, geralmente a água. No Brasil, quando falamos em temperatura 
sempre nos referimos a graus Celsius, porém em outros países como os Estados Unidos é 
comumente utilizado Fahrenheit. Nazaré estava lendo uma revista americana sobre 
produção de leite. Nela dizia que para prevenir a proliferação de bactérias, é recomendado 
armazená-lo a uma temperatura de 41 graus Fahrenheit. Sabendo que 
 

 Temperatura 
de 
 fusão da 
água 

Temperatura 
de 
ebulição da 
água 

oC 0 100 
oF 32 212 

 
A quantos graus celsius o leite deve ser armazenado? 
 
(a) 3 ºC.  (b) 5 ºC.  (c) 10 ºC. 
(d) 12 ºC.  (e) 15 ºC. 
 
 
15) Com a lei de gravitação de Newton é possível calcular a órbita de um satélite com uma 
boa aproximação. Considere um satélite artificial que faz uma órbita circular em torno da 
Terra. Sabendo que sua velocidade linear é de 7,84 x 103 m/s, qual o período para o satélite 
dar uma volta completa ao redor da Terra?  Dados: Raio da Terra = 66,37.10 m  

Massa da Terra = 245,98.10 kg 

Constante gravitacional = -11 2 26,67.10 N.m /kg
 

 
(a) 88,9 min.  (b) 78,7 min. 
(c) 85,0 min.  (d) 82,3 min. 
(e) 86,7 min. 
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16) Wellington adora fórmula 1. Ele foi assistir ao Grande Prêmio da Espanha na 
arquibancada do circuito de Jerez. Nesta pista tem uma curva em homenagem à Ayrton 
Senna, onde os carros desenvolvem uma velocidade de 120 km/h. Considere que ele queira 
montar o sistema de forças no momento em que um carro esteja nesta curva. No referencial 
do Wellington, quantas forças atuam neste carro? 
 
(a) Três.  (b) Duas.  (c) Uma. 
(d) Quatro.  (e) Cinco. 
 
 
17) Luciana está em uma balança dentro de um elevador. Quando o elevador permanece 
parado, ela mostra que a massa da Luciana é de 62 kg. Sabendo-se que peso aparente é o 
valor do peso calculado com a massa informada pela balança em movimento, considere as 
seguintes situações: 
Considere a aceleração da gravidade g = 10 m/s2. 
 
I   - O elevador sobe com velocidade constante. 
II  - O elevador desce com aceleração para baixo  
      de 2 m/s2.      
III - O elevador desce com aceleração para cima  
      de 2 m/s2. 
IV - O elevador sobe com aceleração para cima  
      de 2 m/s2. 
 
(a) O peso aparente em I é maior que em III. 
(b) O peso aparente nos casos II e IV valem 508,4 N. 
(c) A balança marca 49,6 kg no caso IV. 
(d) O peso aparente em IV é 620 N. 
(e) O peso aparente em III é 744 N. 
 
 
18) Riobaldo tem um barco e gostaria de atravessar um rio cujas margens estão separadas 
por 9,6 km. O rio tem velocidade de 3 m/s em relação à margem. Riobaldo quer atravessá-lo 
percorrendo o menor caminho possível em 40 minutos. Qual a velocidade em relação ao rio 
que o barco de Riobaldo deve manter? 
 
(a)  3 m/s. 
(b)  4 m/s. 
(c)  5 m/s. 
(d)  7 m/s. 
(e) 10 m/s. 
 
 
19) No laboratório de eletrônica montaram-se três circuitos, como na figura abaixo. 
 
 
 
A) 
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B) 
 
 
 
 
 
 
 
C) 
 
 
 
 
 
Podemos afirmar que: 
 
(a) A corrente que passa no resistor de 3 ohms no circuito B é maior que no circuito C. 
(b) A resistência equivalente do circuito A é maior que a do circuito C. 
(c) A corrente que passa no resistor de 3 ohms no circuito C é maior que no circuito B. 
(d) A resistência equivalente do circuito C é maior que a do circuito B.  
(e) A corrente que passa no resistor de 3 ohms no circuito A, B e C são iguais. 
 
 
20) Um móvel de massa 800 g é lançado com uma velocidade de 40 m/s com um ângulo de 
30 graus com relação ao solo. No ponto mais alto de sua trajetória ele explode em três 
partes. A primeira (A) de massa 200 g cai verticalmente. A segunda (B) de massa 400 g cai 
a uma distância de 102 m do local de lançamento. Considerando que as três partes atingem 
o solo ao mesmo tempo, onde caiu a terceira parte (C)?  
Considere a aceleração da gravidade g = 10 m/s2 e cos(30º) = 0,85. 
 
(a) 34 m.  (b) 68 m.  (c) 136 m. 
(d) 272 m.  (e) 554 m. 
 
 
21) Uma bala com velocidade 40 m/s e massa de 100 g atinge um objeto de 900 g 
inicialmente em repouso e suspenso por um fio. Após o choque a bala fica presa ao objeto 
e, juntos, eles iniciam um movimento de pêndulo simples. O choque entre a bala e o objeto é 
inelástico, ocasionando uma dissipação de energia em forma de calor. Suponha que 
possamos reaproveitar esta energia. Em quantos graus poderíamos aquecer 10 g de água?  
Dados: calor específico da água – 1cal/(g.ºC); 
            1 cal = 4,19 J 
 
(a) 1,2º C.  (b) 1,7º C.  (c) 2,2º C. 
(d) 2,5º C.  (e) 3,0º C. 



 

 

 9 

 
 
Referente às questões 22 e 23: 
 
Em uma construção, um operário com 80 kg de massa anda sobre uma plataforma 
horizontal de 10 m de comprimento e 30 kg de massa. Uma extremidade está presa à 
parede. A outra é sustentada por um cabo de aço que faz um ângulo de 45º com a 
plataforma.  
Considere: Aceleração da gravidade g = 10 m/s2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22) Qual o gráfico que melhor representa a tensão no cabo em função da distância que o 
operário está da parede? 
 
 
(a)                                              (b) 
 
 
 
 
 
(c)                                              (d) 
 
 
 
 
 
 
(e) 
 
 
 
 
 
23) Por questão de segurança, o cabo não deve ser tracionado com uma força superior a 

79 2 N . Qual deve ser a distância mínima que o operário pode chegar do fim da plataforma? 

 
(a) 8 m.  (b) 5 m.  (c) 4 m. 
(d) 2 m.  (e) 1 m. 
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24) Uma bola é lançada horizontalmente do alto de uma escada com uma velocidade de 4 
m/s. Os degraus da escada tem altura de 0,3 m e largura de 0,6 m. Em qual degrau a bola 
irá tocar pela primeira vez? 
Considere: Aceleração da gravidade g = 10 m/s2. 
 
(a) Quinto.  (b) Segundo. 
(c) Quarto.  (d) Sexto. 
(e) Terceiro. 
 
 
25) Raul ganhou um carrinho de brinquedo com uma pista de corrida. Em um determinado 
trecho da pista, o carrinho deve efetuar um “loop” completo. Sabendo que o raio do “loop” é 
de 30 cm, qual deve ser a velocidade mínima que Raul deve fornecer ao carro para que ele 
possa efetuar este percurso? 
Considere: Aceleração da gravidade g = 10 m/s2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) 3 m/ s .  (b) 2 3 m/ s .    (c) 15 m/ s . 

(d) 3 5 m/ s .  (e) 5 m/ s . 

 
 
26) A atmosfera terrestre é composta por gases que fazem uma pressão sobre todos nós. O 
primeiro a medir essa pressão foi Torricelli, utilizando um experimento muito similar ao 
barômetro de mercúrio, como mostrado na figura abaixo. Este consiste em um tubo tampado 
cheio de mercúrio que é depositado em um recipiente que contém o mesmo líquido. Depois 
de destampar o tubo, o nível de mercúrio se estabiliza em uma determinada altura. O valor 
da pressão atmosférica varia com a altitude do local. Supondo que uma pessoa montou este 
experimento e encontrou a altura da coluna de mercúrio de 740 mm, qual a pressão 
atmosférica nesta cidade? 
Dados: Aceleração da gravidade: g = 10 m/s2; 
Densidade do Hg = 3 313,6.10 kg/m ; 

Densidade da H2O = 3 31,0.10 kg/m . 

 
 
(a) 410,0.10 Pa . 

(b) 49,8.10 Pa . 

(c) 410,5.10 Pa . 

(d) 410,8.10 Pa . 
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(e) 49,7.10 Pa . 

 
 
27) As leis da termodinâmica nos ensinam como o calor pode ser utilizado para o 
funcionamento de uma máquina térmica. Esta tecnologia foi fundamental para o 
desenvolvimento da revolução industrial. De acordo com as leis da termodinâmica, temos, 
 
I – Devido a primeira lei da termodinâmica, uma máquina térmica não pode ter rendimento 
100%. 
II – Uma conseqüência da segunda lei da termodinâmica é a impossibilidade de se atingir o 
zero absoluto. 
III – Na solidificação, a entropia diminui. 
 
(a) Somente I e II estão corretas. 
(b) Somente II está correta. 
(c) Somente I está correta. 
(d) Somente II e III estão corretas. 
(e) Todas estão corretas. 
 
 
28) Considere 1 kmol de gás Hélio que estava inicialmente a uma pressão 4105 N/m2, 
ocupando um volume de 1,0 m3 (ponto A). Ele percorre o ciclo termodinâmico ABCD 
mostrado na figura abaixo. Qual o trabalho realizado pelo sistema entre os pontos A e B? 
Qual o trabalho total realizado pelo sistema no ciclo ABCD? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) 5 56,0.10 J; 3,0.10 J. 

(b) 5 54,0.10 J; 2,0.10 J.  

(c) 5 52,0.10 J; 2,0.10 J. 

(d) 52,0.10 J; 0 J. 

(e) 5 52,0.10 J; 1,5.10 J. 

 
 
29) Moacir tem 2 m e está na beira de uma piscina cuja profundidade também é 2 m. A 1 m 
da borda há uma prancha de 1 m de comprimento. No fundo da piscina há uma moeda, cuja 
distância horizontal da borda é de 3 m (veja figura abaixo). Se o índice de refração do líquido 
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fosse o mesmo do ar (nar = 1), Moacir não conseguiria ver a moeda. Qual destes intervalos 
para o índice de refração do líquido possibilita que ele possa enxergar a moeda? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a n > 2 .   
10

b n >
2

. 

 
10

c n >
5

.   d n < 2 . 

 

 e n < 10 . 

 
 
30) Nos últimos anos, está havendo uma revitalização de trens antigos para serem usados 
como linhas turísticas. Henrique fez uma dessas viagens. Foi à estação da Luz e pegou o 
Expresso Turístico até Mogi das Cruzes. Como ele gosta de física, ele repetiu um 
experimento que aprendeu na escola. Colocou um fio com um peso na ponta no teto do trem 
e anotou o resultado. Sabendo que o trem estava acelerando para a direita com 2 m/s2, o 
que ele observou? Veja que na figura abaixo estão listadas 5 possibilidades para a posição 
do fio. Há duas variáveis neste problema: a tangente do ângulo (θ ) entre o fio e a normal ao 

teto do trem e se esse ângulo é para a direita ou para a esquerda. 
Considere a aceleração da gravidade g = 10 m/s2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posição 1:  tg θ = 0,2  

Posição 2:  tg θ = 0,1 

Posição 3:  tg θ = 0  

Posição 4:  tg θ = 0,1    
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Posição 5:  tg θ = 0,2  

 
(a) Posição 1. 
(b) Posição 2. 
(c) Posição 3. 
(d) Posição 4. 
(e) Posição 5. 
 
 
31) Considere o circuito elétrico da figura. A mola é solta após ser distendida de 40 cm de 
sua posição de repouso. Considere o sistema sem atrito. Qual o gráfico que melhor 
representa a saída do amperímetro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a)                                             (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(c)                                             (d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(e) 
 
 
 
 
32) Um próton é lançado com uma velocidade V perpendicularmente à um meio em que há 
um campo magnético de 1gauss entrando no plano do papel (veja figura). Considere a 
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situação em que o próton retorna à região do espaço onde não há campo magnético 
também com uma direção perpendicular à separação entre os meios, atingindo os pontos B 
ou C, que distam 1m de A. Qual o valor que mais se aproxima do módulo de V e por qual 
ponto o próton passará (B ou C)? 
 
Dados: 
mp = -271,67.10 kg  

qe = -191,60.10 C  

1G = 10-4 T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) 105 m/s. Ponto B. 
(b) 102 m/s. Ponto B. 
(c) 104 m/s. Ponto B. 
(d) 102 m/s. Ponto C. 
(e) 104 m/s. Ponto C. 
 
 
33) Podemos usar a ótica geométrica para entendermos o funcionamento da visão. Para 
isso, uma boa aproximação é considerar o olho como um sistema de lentes. Para que o 
objeto seja nítido, a formação da imagem deve ser exatamente na retina. Há vários defeitos 
da visão, os mais comuns relacionados a má formação da imagem são a miopia e a 
hipermetropia. Na miopia, a imagem é formada antes da retina e na hipermetropia, depois 
da retina. Com relação a esses defeitos, podemos afirmar: 
 
(a) A correção da hipermetropia se dá com a utilização de lentes divergentes. 
(b) Pessoas míopes têm dificuldade de ver objetos próximos. 
(c) Com o passar dos anos é comum o grau de miopia diminuir. 
(d) Lentes de contato podem corrigir miopia, mas não hipermetropia. 
(e) Um olho míope tem excesso de convergência. 
 
 
34) Considere oito cargas puntiformes (+q) situadas nos vértices de um cubo de lado L. 
Coloque uma carga de prova negativa (-q) em um ponto equidistante aos vértices. Qual o 
módulo da força resultante nesta carga? 
 

(a) Zero.  (b) 2 32Kq
3L

  (c) 2 32Kq
L

. 
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(d) 2 3Kq
3L

.  (e) 2 316Kq
3L

. 

 
 
35) Com relação à questão anterior, considerando que o potencial elétrico no infinito vale 
zero, qual o potencial elétrico no ponto em que está a carga de prova? 
 

(a) Zero.  (b) 3
2Kq

3L
.  (c) 3

2Kq
L

. 

 

(d) 3
Kq
3L

.  (e) 3
16Kq

3L
. 

 
 
36) Jonas tem 1,8 m e se posiciona a uma distância de 2 m de um espelho esférico 
côncavo, cuja distância focal é 1/3 m. Com relação a imagem produzida, podemos afirmar 
que ela é 
 
(a) reduzida, invertida e real. Está a 0,2 m do vértice do espelho. 
(b) reduzida, invertida e real. Está a 0,4 m do vértice do espelho. 
(c) aumentada, invertida e real. Está a 0,2 m do vértice do espelho. 
(d) aumentada, invertida e real. Está a 0,4 m do vértice do espelho. 
(e) reduzida, direta e virtual. Está a 0,4 m do vértice do espelho. 
 
 
37) Capacitores são dispositivos eletrônicos que armazenam energia no seu campo elétrico. 
Ao serem submetidos a uma diferença de potencial, eles ficam carregados. Considere o 
circuito abaixo. Qual a carga armazenada no capacitor 1, sabendo que entre os pontos A e 
B existe uma diferença de potencial de 10 V e  C = 7μF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) -510 C .  (b) -52.10 C . 

(c) -53.10 C .  (d) -610 C . 

(e) -62.10 C . 

 
 
38) Albert Einstein é considerado o cientista mais importante do século XX. Ele foi o criador 
da teoria da Relatividade (restrita e geral) e teve importantes contribuições na Mecânica 
Quântica (efeito fotoelétrico). A teoria da Relatividade restrita é baseada na constância da 



 

 

 16 

velocidade da luz no vácuo, independente do observador. Isto é muito diferente do que nos 
diz a Física de Galileu. Como conseqüência, a contagem do tempo e as medidas de 
distância para dois observadores distintos dependem do movimento relativo entre eles. 
 
É correto afirmar que: 
 
I – A velocidade da luz no vácuo depende se estamos em um referencial que se aproxima 
ou se afasta da de luz. 
II – Se uma nave espacial viaja com velocidade próxima a da luz, uma pessoa nesta nave 
mediria o comprimento da nave menor que uma pessoa na Terra mediria. 
III – As partículas criadas em um acelerador tem uma meia vida maior do que teriam se 
estivessemparadas. 
 
(a) Somente I está correto. 
(b) Somente II está correto. 
(c) Somente III está correto. 
(d) Somente II e III estão corretas. 
(e) Todas estão corretas. 
 
 
39) O físico dinamarquês Niels Bohr foi fundamental para a compreensão do átomo a partir 
dos conceitos de quanta de energia. Neste modelo, o átomo possui um conjunto possível de 
níveis de energia. Dizemos que ele tem um espectro discreto, pois não pode haver uma 
energia com valor intermediário entre as energias de dois níveis. A energia e frequência são 
relacionadas pela constante de Planck h: E = h.f. Assim, se soubermos a diferença de 
energia entre os níveis é possível saber qual a frequência da onda emitida pelo átomo. 
 
I – Em uma transição de um nível de energia mais alto para um de energia mais baixo, há 
absorção de fótons. 
II – Em uma transição, a diferença de energia entre os dois níveis é diretamente 
proporcional a frequência do fóton emitido (ou absorvido). 
III – Em um processo de emissão (ou absorção) não há conservação de energia. 
 
(a) Somente III está correto. 
(b) Somente I está correto. 
(c) Somente II está correto. 
(d) Somente I e II estão corretas. 
(e) Todas estão corretas. 
 
 
40) A partir dos conceitos da física quântica foi possível o desenvolvimento do laser. 
Seguindo o princípio de quantização da energia, a luz é a emissão de fótons quando átomos 
passam de um estado quântico de maior energia para um estado quântico de menor 
energia. No caso particular do laser, esta transição se dá de maneira uniforme, obtendo 
assim uma luz monocromática, coerente e que pode ser altamente focalizada, propiciando 
muitas aplicações tecnológicas. A frequência e comprimento de onda do laser são 
proporcionais a diferença de energia entre os níveis de energia dos estados quânticos. 
Suponha que tenhamos três tipos de laser. O laser A com comprimento de onda 400 nm, o 



 

 

 17 

laser B com comprimento de onda 200 nm e o laser C com comprimento de onda 600 nm. 
Coloque os lasers em ordem crescente de diferença entre os níveis de energia. 
 
(a) A, B, C.  (b) C, B, A.  (c) A, C, B. 
(d) C, A, B.  (e) B, A, C. 
 

 
 
FASE ESTADUAL 
 

Questão 1) Em um laboratório didático, alunos encheram uma bacia com água. A seguir, 
colocaram um copo cilíndrico, vazio, graduado em volume para flutuar verticalmente.  O 
nível da superfície da água marcou 0,25 litros. Quando os alunos colocaram uma pedra 
dentro do copo, o nível da superfície da água alterou-se e passou a indicar 0,40 litros. 
Sabendo que a densidade da água é igual a 1,0 g/cm3, determine a massa da pedra. 
 
 
Questão 2) A temperatura de uma parede de tijolos, exposta ao sol, passa de 15 ºC para  
30 ºC ao longo de um dia muito quente. A massa da parede é de 1000 kg, e sua capacidade 
térmica é 840 J/(kg.K). Pede-se: 
(a) A quantidade de calor transferida pelo ambiente para a parede durante o dia. 
(b) A potência média de perda de energia pela parede quando a iluminação solar cessa, 
sabendo que em apenas 5 horas a temperatura da parede cai para 20 ºC.  

 
Texto para as questões de 3 a 5) Um teste de segurança de veículos para colisões frontais 
utiliza um automóvel de massa igual a uma tonelada que desenvolve uma velocidade de    
54 km/h quando colide frontalmente com uma pilha de palha. A desaceleração do veículo faz 
com que ele pare após percorrer a distância de dois metros. No teste, o carro transportava 
apenas um manequim de massa 90 kg que simulava o motorista. Faça e justifique as 
hipóteses que julgar necessárias para a solução destas questões. 
 
 
Questão 3) Determine a força média exercida pelo cinto de segurança no condutor,    
durante a colisão. 
 
 
Questão 4) Estime o valor da pressão exercida pelo cinto no condutor. Explique 
detalhadamente seu raciocínio. 
 
 
Questão 5) Critique a seguinte afirmação:  “a construção de automóveis piorou de 
qualidade, pois, quando há acidentes, estes ficam muito mais danificados do que os carros 
antigos ficavam”. 
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Questão 6) Uma torneira goteja a uma taxa de 6x103 gotas por hora. O resultado desta 
perda de água enche um copo de 500 ml em 15 minutos. Estime a massa de uma gota. Use, 
se precisar, a densidade da água igual a 1,0x103 kg/ m3 
 
 
Questão 7) A sonda espacial Voyager demorou 10 anos para chegar a Plutão. 
Considerando que as viagens se fazem em movimento uniforme (embora saibamos que não 
é verdade). 
 
(a) Calcule a velocidade (em km/s) da Voyager na sua viagem até Plutão. Considere que a 
distância percorrida foi de 39,81 unidades astronômicas.  
(b) Suponha que podemos estimar a temperatura média a uma distância d2 do Sol, se 
soubermos a temperatura média a uma distância d1, empregando a equação: 
 

1
2 1

2

d
T = .T

d
 . 

 
Use o fato que a distância da Terra ao Sol é igual a 1,00 unidades astronômicas, que a 
temperatura média da Terra é de 300 K. Calcule a temperatura média em Plutão, em graus 
Celsius, considerando que sua distância ao Sol também é de 39,81 unidades astronômicas. 
(c) Calcule o tempo necessário (em séculos) para a Voyager chegar à estrela mais próxima 
de nós, alfa de Centauro, que está a 1,3 pc  (1 pc = 1 parsec = 206264,5 UA) de distância.  
São dados:  Distância média da Terra ao Sol = Unidade Astronômica (UA) = 1,49598x1011m.  
                    Distância média do Sol a Plutão = 39,81 UA  

          Velocidade da luz c = 3,00x10
5  

km/s.
 

 
 
Questão 8) Um político, confrontado pela população por seus atos corruptos, é atingido por 
um tomate arremessado por um eleitor revoltado. O tomate o atinge com velocidade 
horizontal igual a 10,0 m/s. Admita que o tomate tenha a mesma densidade da água         
(1,0 g/cm3) e que seu raio seja igual a 3,0 cm. Aceite também que o tomate achata-se ao 
atingir a testa do político, atingindo o repouso no mesmo tempo que necessitaria para 
percorrer o seu diâmetro inicial. Nestas condições, determine: 
 
(a) A intensidade do impulso que fez o tomate parar. 
(b) O tempo que o tomate leva para parar. 
(c) A força média sentida pela testa do político. 
 
 
Questão 9) cubo de gelo com massa 50 g é retirado de um congelador à temperatura de     
0 ºC e introduzido num copo com 250 g de água a 25 ºC. Suponha que o sistema não troque 
calor com o exterior. 
 
(a) Descreva o sistema depois de atingido o equilíbrio. Justifique detalhadamente sua 
resposta.  
(b) Quais serão as condições de equilíbrio se o cubo de gelo tiver 100 g e o copo contiver 
apenas 200 g de água.  
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Dados: O calor latente de fusão do gelo, L = 33x10
4 

J/kg (à pressão atmosférica).             
   Capacidade térmica da água = 4200 J/(kg º C).  

 
 
Questão 10) Em geral, quando sujeitos a um aumento de temperatura, os corpos dilatam. 
Dentro de determinados limites, o aumento de uma dimensão linear, por exemplo, de um 
comprimento ou de um diâmetro, devido ao aumento de temperatura ΔT, é proporcional ao 
seu valor inicial e a variação de temperatura. O coeficiente de proporcionalidade é o 
coeficiente de dilatação linear. Uma régua de alumínio, calibrada a 5 ºC, mede uma 
determinada distância como sendo 88,42 cm a 35 ºC. Determine o erro cometido na 
medição. Use, se precisar, o coeficiente de dilatação linear do alumínio igual a 22x106 (ºC)-1. 
 
 
Questão 11) Quando dois espelhos planos E e F são dispostos de tal forma que o ângulo 
entre ele seja de noventa graus, fornecem 3 imagens para um ponto A colocado entre os 
espelhos. Supondo que o ângulo entre esses espelhos esteja diminuído na proporção de 1 
grau por segundo, determine quanto tempo será necessário para que os 2 espelhos 
produzam 5 imagens do objeto A.  
 
 
Questão 12) Considere um compasso perfeitamente simétrico, constituído por duas hastes 
rigorosamente iguais, que se unem num vértice a que chamamos “pivô”. O ângulo de 
abertura é regulável. Imagine que suspendemos o compasso pela ponta de uma das hastes, 
prendendo-a a um fio cuja outra extremidade se encontra presa ao teto. O centro de massa 
do compasso, assumindo que as hastes têm densidades uniformes, é o ponto onde a 
bissetriz do ângulo do compasso intersecta a linha que passa pelo ponto médio de ambas as 
hastes. O centro de massa tem de estar, para qualquer ângulo de abertura, na vertical do 
ponto de suspensão do fio. 
 
(a) Esboce a posição do compasso para dois ângulos de abertura da sua escolha. 
(b) Qual o ângulo de abertura do compasso, de modo a que o pivô fique o mais elevado 
possível? 
 
 
Questão 13) O famoso escritor Júlio Verne em seu livro “Da Terra à Lua” propõe a utilização 
de um canhão de 275 m de comprimento para lançar uma cápsula até a Lua. Calcule a 
velocidade com que a cápsula deve abandonar a superfície da Terra para que a mesma 
atinja uma órbita geoestacionária (36000 km de altura). Esta velocidade seria suficiente para 
que a cápsula se mantivesse em órbita geoestacionária? Calcule a aceleração constante 
necessária para que a cápsula atingisse esta velocidade na saída do canhão. Quais as 
razões que impediram as agências espaciais de todo o mundo de aplicarem este método. 
Justifique detalhadamente sua resposta. 
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Questão 14) Considere o circuito esquematizado ao lado. O 
dispositivo G representa um gerador de tensão constante. 
Todas as lâmpadas são iguais. Explique e justifique o que 
acontece à intensidade luminosa de L1 e de L2, ao 
desenroscar a lâmpada L3. Admita que a intensidade 
luminosa seja proporcional à potência dissipada na lâmpada. 

 

 

Questão 15) Leia o enunciado da questão 8 e utilize as idéias lá propostas para estimar a 
ordem de grandeza da força que o pára-brisas de um avião deve suportar quando colide 
com um urubu. Admita que a velocidade do avião é de 500 km/h e explique detalhadamente 
seu raciocínio e suas hipóteses.  

 
Questão 16) No cobre, por cada átomo há dois elétrons que podem participar no processo 
de condução elétrica.  
 
(a) Quantos elétrons livres existem por cm3 de cobre? 
(b) Num fio de cobre de 1 mm de diâmetro passa uma corrente de 1,0 A. Qual é a 
velocidade média de deslocamento dos elétrons? 
Dados: Carga elementar = e = 1,602x1019  C  

Velocidade da luz = c = 2,998x108  m/s 
Densidade da água = 1,0x103  kg/m3 
Massa de um átomo de cobre = 10,2x10-23 g 
Densidade do cobre = 8,9x103  kg/m3 

 
 
Questão 17) No circuito elétrico ao lado, determine: 
 
(a) A intensidade das correntes i1, i2 e i3. 
 
(b) O que significa, fisicamente, o valor negativo encontrado 
em algumas das respostas? 
 
(c) A tensão elétrica entre os pontos b e c. 

 
 
Questão 18) Uma lâmpada de resistência 10 ohms é ligada, primeiro em série e depois em 
paralelo, com outra lâmpada cuja resistência é desconhecida. O conjunto é conectado a 
uma bateria comum de automóvel de 12 V. Determine o valor da resistência da segunda 
lâmpada sabendo que a intensidade total das duas lâmpadas quando ligadas em paralelo é 
5 vezes maior que quando ligadas em série. Sugestão: considere que a intensidade 
luminosa é proporcional à potência dissipada. 
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Questão 19) Discuta a seguinte afirmação: “O modelo atômico de Bohr foi uma tentativa de 
conciliar as idéias de quantização de Planck, o modelo atômico nuclear de Rutherford e os 
resultados espectroscópicos conhecidos no final do século XIX”.  
 
 
Questão 20) Considere dois fios, A e B, respectivamente, com comprimentos na razão de 
4:5, diâmetros na razão 2:1 e feitos de materiais cujas resistividades estão na razão de 3:2. 
Se as resistências forem associadas em paralelo e a associação for percorrida por uma 
corrente de 1 A qual é a corrente em cada resistência? 
 


