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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 
 

 
 
Ensino Fundamental 
 
Nível I 
 
 
1)  
 

 
 
 
Considerando a figura e as datas apresentadas, temos: 
 
(a) O início do verão no hemisfério Sul se dá em 22 de dezembro, no solstício de verão. 
(b) O equinócio de primavera no hemisfério Sul ocorre no dia 21 de março. 
(c) No dia 21 de março temos o início do inverno no hemisfério Sul. 
(d) O solstício de inverno do hemisfério Norte ocorre no dia 21 de junho. 
(e) O outono do hemisfério Norte se inicia no dia 21 de março, no equinócio. 
 
 
2) Na bandeira do Brasil: 
 
(a) O retângulo é apresentado na cor verde, o losango na cor amarela, o círculo na cor azul, a 
faixa na cor branca, as letras na cor preta e as estrelas na cor branca. 
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(b) O retângulo é apresentado na cor verde, o losango na cor amarela, o círculo na cor azul, a 
faixa na cor branca, as letras na cor verde e as estrelas na cor branca. 
(c) O retângulo é apresentado na cor verde, o losango na cor amarela, o círculo na cor branca, 
a faixa na cor azul, as letras na cor branca e as estrelas na cor branca. 
(d) O retângulo é apresentado na cor verde, o losango na cor azul, o círculo na cor amarela, a 
faixa na cor azul, as letras na cor branca e as estrelas na cor branca. 
(e) O retângulo é apresentado na cor verde, o losango na cor amarela, o círculo na cor azul, a 
faixa na cor verde, as letras na cor branca e as estrelas na cor branca. 
 
 
3) O Programa CBERS nasceu de uma parceria inédita entre Brasil e China no setor técnico-
científico espacial. Com isto, o Brasil ingressou no seleto grupo de Países detentores da 
tecnologia de sensoriamento remoto. 
E desta forma, obteve uma poderosa ferramenta para monitorar seu imenso território com 
satélites próprios de sensoriamento remoto, buscando consolidar uma importante autonomia 
neste segmento.  
O Programa CBERS contemplou num primeiro momento apenas dois satélites de 
sensoriamento remoto, CBERS-1 e 2. O sucesso do lançamento pelo foguete chinês Longa 
Marcha 4B e o perfeito funcionamento do CBERS-1 e CBERS-2 produziram efeitos imediatos. 
Altitude de Órbita: 778 km Inclinação: 98.504.º Período: 100,26 min. 

 
Retirado de 
http://www.cbers.inpe.br/?content=introdução 

 
Considerando os dados apresentados: 
 
(a) Como está a uma altitude de 778 km, neste local uma pessoa não tem peso. 
(b) Já que o período é de 100,26 minutos, o satélite tem uma órbita completada no mesmo 
tempo em que a Terra dá uma volta. 
(c) A altitude da órbita do CBERS equivale a 5 vezes o raio da Terra 
(d) Durante um dia, o CBERS completa cerca de 14 voltas. 
(e) Durante um mês (30 dias) o CBERS completa 300 voltas. 
 
 
4) Dois blocos de formato cúbico são maciços e construídos de materiais diferentes tais que a 
aresta do primeiro vale 2 vezes a aresta do segundo e a densidade do material que constitui o 
primeiro vale a metade da densidade do material do qual é feito o segundo. 
Desta forma, podemos afirmar: 
 
(a) A área da base do primeiro cubo vale 2 vezes a área da base do segundo cubo, o volume 
do primeiro cubo vale 4 vezes o volume do segundo cubo e as massas dos dois cubos são 
iguais. 
(b) A área da base do primeiro cubo vale 4 vezes a área da base do segundo cubo, o volume 
do primeiro cubo vale 8 vezes o volume do segundo cubo e a massa do primeiro cubo vale 4 
vezes a massa do segundo cubo. 
(c) A área da base do segundo cubo vale 4 vezes a área da base do primeiro cubo, o volume 
do segundo cubo vale 8 vezes o volume do primeiro cubo e a massa do primeiro cubo vale 4 
vezes a massa do segundo cubo. 
(d) Se dobrar a aresta do primeiro cubo, mantendo as outras informações sem alteração, a 
área da base do primeiro cubo passa a valer o dobro da área da base do segundo cubo e a 
massa do primeiro cubo será a metade da massa do segundo cubo. 
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(e) Se a aresta do primeiro cubo tiver valor de 2 m, a aresta do segundo cubo terá valor de 1 m 
e a área da base do primeiro cubo será de 4 m2, enquanto que o volume do segundo cubo será 
de 8 m3. 
 
 
5) A atmosfera de Vênus é 92 vezes mais densa que a terrestre, por essa razão a pressão em 
sua superfície é equivalente a mergulhar 920 metros de profundidade no mar. Além disso, a 
atmosfera é composta principalmente de gás carbônico o que provoca um efeito estufa enorme 
fazendo de Vênus o planeta mais quente do sistema solar, com 460 oC no equador do planeta. 
O Ano de Vênus é menor que seu dia. O ano dele dura 224 dias terrestres (uma revolução 
completa ao redor do Sol). O dia (uma rotação completa) dura 243 dias terrestres e a rotação 
de Vênus é no sentido contrário ao dos  outros planetas. Enquanto o Sol nasce do lado leste 
em  todos os demais planetas, em Vênus o Sol nasce do lado oeste.  
Retirado de 
http://www.cdcc.usp.br/cda/aprendendo-basico/sistema-solar/venus.html 
 
(a) Quando os astronautas tiveram seu primeiro pouso em Vênus ficaram maravilhados com o 
nascer do Sol no lado oposto ao nascer do Sol quando observado na Terra. 
(b) A atmosfera de Vênus é tão intensa por causa de seu enorme mar e por essa razão se tem 
a alta temperatura observada. 
(c) Como o tempo de duração da revolução de Vênus tem praticamente o mesmo valor que o 
tempo de rotação, em Vênus ocorre o mesmo que para a Lua, ou seja, há um lado escuro. 
(d) O dia de Vênus demora mais que o dia terrestre em razão de sua maior proximidade ao Sol. 
(e) Para percorrer uma volta em torno do Sol, Vênus demora menos do que para girar em torno 
de si mesmo. 
 
 
6) Analise cada afirmativa a seguir, considerando (V) se a afirmativa for verdadeira ou (F) se for 
falsa. 
 
(  ) As constelações boreais estão situadas no hemisfério Sul celeste.  
( ) Gravitando entre as órbitas de Marte e Júpiter encontram-se os pequenos astros 
denominados Planetóides ou Asteróides.  
(  )  A teoria do "Big Bang" procura explicar a origem do universo, como tendo sido resultante 
da explosão de um átomo primordial fortemente carregado de energia, ocorrida há 
aproximadamente 15 bilhões de anos. 
(  ) Há o eclipse solar quando a Lua penetra no cone de sombra da Terra, ocultando o Sol total 
ou parcialmente. 
 
A sequência correta da análise é: 
 
(a) F, V, V, F. 
(b) F, V, V, V. 
(c) V, F, F, F. 
(d) F, F, V, V. 
(e) V, F, F, V. 

 
 

7) A figura a seguir apresenta as fases da Lua. 

http://www.cdcc.usp.br/cda/aprendendo-basico/sistema-solar/venus.html


 

 

 4 

 
 
Podemos afirmar, com relação às fases da Lua e a posição relativa do Sol, Terra e Lua: 
 
(a) No eclipse solar, a fase da Lua é Cheia e Sol, Terra e Lua estão alinhados, nesta ordem. 
(b) No eclipse lunar, a fase da Lua é Nova e Sol, Lua e Terra estão alinhados, nesta ordem. 
(c) No eclipse solar, a fase da Lua é Nova e Sol, Lua e Terra estão alinhados, nesta ordem. 
(d) No eclipse lunar, a fase da Lua é Nova e Lua, Sol e Terra estão alinhados, nesta ordem. 
(e) No eclipse solar, a fase da Lua é Quarto Crescente e Sol, Lua e Terra estão alinhados, 
nesta ordem. 

 
 
8) Um bloco de madeira, quando posto a flutuar livremente na água, cuja massa específica é 
1,00 g/cm3, fica com 64 % de seu volume fora d'água. A massa específica média dessa 
madeira, em g/cm3, é: 
 
(a) 0,64 
(b) 1,64 
(c) 1,00 
(d) 1,36 
(e) 0,36 

 
 
9) No diagrama a seguir estão representados os estados físicos da matéria e transformações 
entre os estados, numeradas de 1 a 4. 
As transformações indicadas, na ordem decrescente são: 

 
 
(a) liquefação, solidificação, fusão e vaporização. 
(b) vaporização, fusão, solidificação e liquefação. 
(c) sublimação, vaporização, liquidificação e evaporação. 
(d) vaporização, fusão, solidificação e sublimação. 
(e) vaporização, liquidificação, evaporação e sublimação. 

 
 

10) Em várias situações ou objetos de nosso cotidiano observamos transformações de energia 
de um tipo em outro. Associe a coluna superior com a coluna inferior, e assinale a alternativa 
que indica corretamente as associações entre as colunas: 
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Dispositivo mecânico ou gerador: 
 
I. Bateria de celular. 
II. Gerador de usina eólica. 
III. Chapinha para alisamento capilar. 
IV. Carregador de celular. 
V. Motor a gasolina. 
 
Transformação de tipo de energia: 
 
1. Elétrica em Elétrica. 
2. Elétrica em Térmica. 
3. Térmica em Mecânica. 
4. Química em Elétrica. 
5. Mecânica em Elétrica. 

 
(a) I-4, II-5, III-2, IV-3, V-1. 
(b) I-5, II-4, III-1, IV-3, V-2. 
(c) I-1, II-2, III-3, IV-4, V-5. 
(d) I-4, II-5, III-2, IV-1, V-3. 
(e) I-5, II-3, III-1, IV-4, V-2. 

 
 
11) O mapa ilustrado a seguir representa o estado de São Paulo dividido por regiões. 
 
 

 
 
 

Considerando a região de Bauru como origem, as regiões de Campinas, São José do Rio 
Preto, Presidente Prudente e Sorocaba estão nas seguintes posições geográficas: 
 
(a) Presidente Prudente está a norte de Bauru, enquanto Campinas está a Leste de Presidente 
Prudente e a Sudeste de São José do Rio Preto. 
(b) São José do Rio Preto está a norte de Bauru, enquanto Campinas está a Leste de 
Presidente Prudente e a Sudeste de São José do Rio Preto.  
(c) Presidente Prudente está a norte de Bauru, enquanto Bauru está a Leste de Campinas e a 
Sudeste de São José do Rio Preto. 
(d) Sorocaba está a sul de Bauru e a sudeste São José do Rio Preto, enquanto que Campinas 
está a oeste de Presidente Prudente e a Nordeste de Sorocaba. 
(e) Presidente Prudente está a leste de Campinas e a Sudeste de São José do Rio Preto, 
enquanto que Sorocaba está a Sudeste de São José do Rio Preto e a Sudoeste de Bauru.  
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12) De todas as propriedades físicas da Terra, a temperatura é uma das menos conhecidas. O 
gráfico adiante é uma estimativa de como varia a temperatura no interior da Terra em função 
da profundidade. A crosta, que é a camada mais externa, só tem 30 km de espessura média, e, 
assim, aparece como uma tira delgada no canto esquerdo do gráfico. Haja vista existirem 
muitas evidências de que o núcleo da Terra é formado, basicamente, de ferro, a temperatura 
do ponto A, limite do núcleo exterior, líquido, e do núcleo interior, sólido, deve ser igual à do 
ponto de fusão do ferro sob pressão aí predominante. Essa temperatura é de 
aproximadamente 6.000°C. 
 

 
 
Com base no texto: 
 
(a) A temperatura aumenta cerca de 2 000 ºC da superfície até o núcleo exterior e cerca de 4 
000 ºC do núcleo exterior até o núcleo interior. 
(b) A temperatura é maior no núcleo interior por que sua profundidade é maior e sua espessura 
também é maior. 
(c) Apesar de apresentar maior espessura, o manto não apresenta maior variação de 
temperatura, o que ocorre com o núcleo interior. 
(d) A temperatura aumenta cerca de 4 000 ºC da superfície até o núcleo exterior e cerca de 2 
000 ºC do núcleo exterior até o núcleo interior. 
(e) A temperatura é menor no núcleo interior por que sua profundidade é menor e sua 
espessura também é menor. 
 
 
13) Para uma viagem de Rio Branco (AC) ao Rio de Janeiro (RJ). O rumo a ser seguido é: 

 
(a) Se mover para Leste e a seguir para Norte. 
(b) Se mover para Norte e a seguir para Sul. 
(c) Se mover para Sul e a seguir para Oeste. 
(d) Se mover para Norte e a seguir para Oeste. 
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(e) Se mover para Leste e a seguir para o Sul. 
 

 
14)  

 
 
Figura ilustrando o ciclo da água (extraída da página da Sabesp com adaptações) 
http://www.sabesp.com.br/sabesp_ensina/basico/ciclo/default.htm 
 
Observando a figura e de acordo com seus conhecimentos a afirmativa correta é: 
 
(a) O vento e a energia proveniente do Sol provocam a evaporação da água presente nos rios 
e oceanos e a seguir, por liquefação temos as chuvas que formam a neve e o gelo. 
(b) Quando a água dos oceanos é liquefeita ela (a água) forma as nuvens e depois, pela 
evaporação, temos as chuvas 
(c) Pela evaporação dos lagos obtemos água em formato de neve e a seguir por congelamento 
temos o gelo das geleiras. 
(d) Na figura observamos a água nos três estados e a energia necessária a evaporação é 
obtida do Sol. 
(e) A água presente nas nuvens está no estado líquido uma vez que a chuva se apresenta 
neste estado. 

 
 

15) A cidade de São Paulo está situada no fuso horário 45° Oeste. Quando em São Paulo 
forem 10 horas, que horas serão numa cidade localizada no fuso 60° Leste? 
 
(a) 3 horas. 
(b) 17 horas. 
(c) 5 horas. 
(d) 18 horas. 
(e) 20 horas. 

 
 
16) Desde as sociedades primitivas a observação de corpos celestes foi a base para a 
elaboração de técnicas de localização. 
De acordo com a localização feita pelo homem e a movimentação da Terra no Sistema Solar, 
julgue os itens abaixo, classificando cada afirmativa como verdadeira (V) ou falsa (F). 

 
I. O Sol nasce sempre no mesmo ponto do horizonte, chamado de Leste. 
II. A Bússola, assim como o GPS, está imune a quaisquer variações em seu funcionamento, 
logo, a orientação pela bússola sempre é precisa, uma vez que sempre aponta o Norte 
Geográfico. 
III. A Observação do movimento do Sol durante um período do dia permite a determinação dos 
pontos cardeais. 

http://www.sabesp.com.br/sabesp_ensina/basico/ciclo/default.htm
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A ordem de avaliação das afirmativas é: 
 
(a) I - V,  II - F  e  III - V. 
(b) I - F,  II - V  e  III - V. 
(c) I - F,  II - F  e  III - V. 
(d) I - F,  II - F  e  III - F. 
(e) Todas afirmativas são verdadeiras. 

 
 
17) Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações a seguir, referentes à classificação 
de rochas. 

 
I. A rocha ígnea mais abundante na crosta terrestre é o granito. 
II. As rochas sedimentares são formadas a partir da compactação de fragmentos provenientes 
somente das rochas ígneas e metamórficas. 
III. O gnaisse e o mármore são rochas metamórficas resultantes da transformação de outras 
rochas devido ao aumento de pressão e temperatura sobre a rocha preexistente. 

 
A seqüência correta da avaliação das afirmações é: 
 
(a) I - V,  II - F,  III - V. 
(b) I - F,  II - F,  III - V. 
(c) I - V,  II - V,  III - F. 
(d) I - V,  II - F,  III - F. 
(e) I - F,  II - V,  III - F. 

 
 
18) Na Régis Bittencourt, um engavetamento que envolveu três carretas e três caminhões 
causava 10 km de lentidão no sentido de São Paulo a Curitiba, na Serra do Cafezal, na região 
de Miracatu. 
Supondo que houve um trecho de 6 km onde o tráfego foi totalmente interrompido para trânsito 
de caminhões, podemos afirmar: 
 
(a) Se o tamanho do caminhão for de 10 m e não houver espaço entre os caminhões, neste 
momento teríamos 60 caminhões ou o equivalente a 6.000 celulares enfileirados. 
(b) Sendo o comprimento de um caminhão igual a 10 m e supondo não haver espaço entre os 
caminhões, neste momento teríamos 600 caminhões ou o equivalente a 60.000 celulares 
enfileirados. 
(c) Se os caminhões tiverem 10 m de comprimento, neste momento teremos o equivalente a 
600.000 celulares enfileirados, não havendo espaço entre eles. 
(d) Considerando um caminhão com 10 m e um automóvel com 5 m, não havendo espaço 
entre eles, neste momento teremos 6.000 caminhões ou 12.000 automóveis enfileirados. 
(e) Se tivéssemos o dobro do número de pistas de rodagens, o número de veículos parados 
seria reduzido à metade, nestes 6 km de pista parada. 

 
 
19) Como hoje o clima estava ameno, estando à temperatura indicada por 20 graus, logo: 
 
(a) A escala adotada deve ser Fahrenheit, uma vez que se inicia em 32 ºF. 
(b) Deve ser na escala Kelvin e o correto deve ser 20 ºK. 
(c) Se estiver indicada na escala Celsius, não seria dia ameno, uma vez que tal valor 20 ºC é 
abaixo do congelamento da água. 
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(d) Tal valor deve estar na escala Celsius, uma vez que nesta escala o valor de congelamento 
da água se dá a 0 ºC. 
(e) Não pode ser indicado na escala Celsius, uma vez que tal valor, 20 ºC se encontra próximo 
do valor de ebulição da água. 

 
 
20) Um aluno do 7o ano do ensino fundamental, normalmente: 
 
(a) Não viveu 4.000 dias e 50.000 horas. 
(b) Somente viveu 3.600 dias e 10.000 horas. 
(c) Já viveu cerca de 4.500 dias e cerca de 100.000 horas. 
(d) Obrigatoriamente só viveu 4.380 dias e 10.500 horas. 

(e) Já viveu cerca de 6.000 dias e 150.000 horas. 
 

 

Nível II 
 
1) No interior de microondas de 1.500 W é colocada certa massa m de gelo a 0 °C para ser 
transformado em água também a 0 °C.  
Admitindo-se que toda a energia fornecida pelo forno será absorvida pelo gelo, e que funcione 
durante 8 minutos, derretendo toda a massa de gelo colocada, qual o valor aproximado da 
massa m, de gelo, colocada no interior do microondas? 
Dados: 1 cal = 4,2 J Lfusão = 80 cal/g 

 
(a) 450 g. 
(b) 9,0 kg. 
(c) 9.000 g. 
(d) 2.143 g. 
(e) 2,143 g. 
 
 
2) Uma criança está a 2 m de um espelho plano, olhando para sua imagem. 
 
 

 
 
Se a criança se mover 3 m paralelamente ao espelho e depois se afastar 2 m do espelho, 
perpendicularmente a ele, sua imagem: 
 
(a) se moverá 5 m e estará a 8 m da criança ao final do movimento. 
(b) se moverá 5 m e estará a 10 da criança ao final do movimento. 
(c) primeiro se aproximará 2 m do espelho e depois se afastará 3m do espelho. 
(d) se aproximará da criança 5m. 
(e) se moverá 8 m e estará a 5 m da criança ao final do movimento. 
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3) Tomam-se três esferas condutoras idênticas A, B e C. A esfera A está carregada com carga 
+ Q, a esfera B está carregada com carga - 2.Q e a esfera C está carregada com carga - Q/2.  
As operações abaixo descritas são realizadas na sequência apresentada: 

 
1- Toca-se C em B, com A mantida à distância, e em seguida separa-se C de B; 
2- Toca-se C em A, com B mantida à distância, e em seguida separa-se C de A; 
3- Toca-se A em B, com C mantida à distância, e em seguida separa-se A de B. 

 
Podemos afirmar que a carga final da esfera A vale: 

 
(a) - 5.Q/4. 
(b) - 3.Q/2. 
(c) - 11.Q/16. 
(d) + 3.Q/6. 
(e) - Q/8. 
 
 
4) Numa queda livre, de certa altura h, num local onde a aceleração da gravidade vale g. A 
velocidade média na queda e a velocidade ao final da queda podem ser determinadas por: 

 

(a) 
0

S
S S v.t e v

t


  


. 

 

(b) 
m

g.h
v e v 2.g.h

2
  . 

 

(c) 
m

h
v e v 2.g.h

g
  . 

 

(d) 
m

g.h
v e v 2.g.h

2
  . 

 

(e) 
m

g.h
v 2.g.h e v

2
   

 
 
 

5) A análise do gráfico apresentado a seguir nos permite concluir: 
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(a) Trata-se de um movimento uniforme onde a velocidade média vale 5 m/s. 
(b) Trata-se de um movimento variado onde a velocidade média vale 5 m/s. 
(c) Trata-se de um movimento variado onde a velocidade média vale 9 m/s. 
(d) Para t = 5 s o movimento passa a ser retrógrado ou regressivo. 
(e) Um exemplo para o movimento representado pode ser um queda livre. 

 
 
6) Para testar o de desempenho de um automóvel, um piloto faz uma viagem entre três cidades 
A, B e C. Sabe-se que a velocidade média entre as cidades A e B vale 90 km/h e entre as 
cidades B e C vale 70 km/h. 
Como a viagem foi de A para B e de B para C e sendo a distância entre A e B o dobro da 
distância entre B e C, a velocidade média na viagem toda, ou seja, entre A e C vale 
aproximadamente: 
 
(a) 80 km/h. 
(b) 82 km/h. 
(c) 79 km/h. 
(d) 53 km /h. 
(e) 83 km /h. 

 
 
7) Um carrinho de massa 0,3 kg se move numa superfície horizontal e plana. Uma fotografia 
estroboscópica registra a posição do carrinho a cada 1,0 s, conforme mostra a figura: 
 

 
 
A análise da figura nos permite concluir: 
 
(a) Este movimento é uniforme, com velocidade média de 60 cm/s. 
(b) Este movimento é variado e a velocidade final vale 60 cm/s. 
(c) Este movimento é variado e a aceleração agente vale 40 cm/s2, bem como a força 
resultante vale 1,2.10-1 N. 
(d) Este movimento é variado e a aceleração agente vale 0,4 m/s2, bem como a força 
resultante vale 1,2 N. 
(e) Ao final do 4,0 s, a posição será de 260 cm. 

 
 
8) A figura mostra um bloco, de peso igual a 700 N, apoiado num plano horizontal, sustentando 
um corpo de 400 N de peso, por meio de uma corda inextensível, que passa por um sistema de 
roldanas consideradas ideais.  
Considerando g = 10 m/s2: 
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(a) O corpo suspenso tem massa 40 kg, o corpo apoiado tem massa 70 kg, a força normal 
aplicada pelo plano de referência vale 500 N e a tração no fio vale 200 N. 
(b) O corpo suspenso tem massa 20 kg, o corpo apoiado tem massa 140 kg, a força normal 
aplicada pelo plano de referência vale 700 N e a tração no fio vale 200 N. 
(c) O corpo suspenso tem massa 40 kg, o corpo apoiado tem massa 70 kg, a força normal 
aplicada pelo plano de referência vale 300 N e a tração no fio vale 400 N. 
(d) O corpo suspenso tem massa 400 kg, o corpo apoiado tem massa 700 kg, a força normal 
aplicada pelo plano de referência vale 500 N e a tração no fio vale 400 N. 
(e) O corpo suspenso tem massa 40 kg, o corpo apoiado tem massa 70 kg, a força normal 
aplicada pelo plano de referência vale 400 N e a tração no fio vale 400 N. 

 
 
9) Pela associação de roldanas fixas e móveis, uma pessoa pode levantar massas muito 
grandes, acima de sua capacidade muscular. Por isso, vemos, com frequência, sistemas de 
roldanas sendo utilizados em canteiros de obras de construção civil. 
Suponha que a figura adiante represente o sistema utilizado pelos operários de uma obra, para 
erguer, do solo até o segundo pavimento, percorrendo uma distância de 6 m, um elevador de 
material de construção, com peso de 100 kgf = 1 000 N. 

 
(a) O operário deve puxar 6 m de corda e aplicar uma força F de 100 N, para elevar esta 
massa. 
(b) Para elevar esta massa o operário deve aplicar uma força F de 200 N e puxar 30 m de 
corda. 
(c) Para elevar esta massa o operário deve aplicar uma força F de 250 N e puxar 24 m de 
corda. 
(d) Neste sistema montado, a força aplicada F sempre deve ter o mesmo valor que o peso P, a 
se levantado. 
(e) A força a ser aplicada pelo operário deve ter valor F de 500 N e ele deve puxar 12 m de 
corda para elevar esta massa. 
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10) De uma altura de 40 m do solo joga-se um objeto de massa 2 kg, para baixo, com 
velocidade de 3 m/s numa região onde g = 10 m/s2. 
Sabe-se que no local do movimento não há atrito. 
A respeito do movimento deste objeto, durante sua queda são feitas as seguintes afirmações: 

 
I. No ponto de lançamento a energia mecânica associada vale 800 J. 
II. A energia mecânica do sistema, a 4 m do solo vale 809 J e a velocidade do objeto, neste 
ponto, vale 27 m/s. 

III. Ao atingir o solo a velocidade deste objeto vale 809  m/s.  

IV. Se objeto fosse lançado para cima com a mesma velocidade atingiria o solo com a mesma 
velocidade. 
 
Assinale a afirmativa correta. 
 
(a) Apenas as afirmativas I, II e II são corretas. 
(b) Todas as afirmativas são corretas. 
(c) Apenas as afirmativas II, III e IV são corretas. 
(d) Apenas a afirmativa I é correta. 
(e) Apenas as afirmativas II e III são corretas. 

 
 

11) O bloco da figura a seguir está em movimento, a partir do repouso, em uma superfície 
horizontal em virtude da aplicação de uma força  F, paralela à superfície. O coeficiente de atrito 
cinético entre o bloco e a superfície é igual a 0,3.  
Considerando g = 10 m/s2, a aceleração do objeto, a velocidade no instante 3 s e o valor da 
força de atrito são, respectivamente: 
 

 
 
(a) a = 30 m/s2, v = 90 m/s e Fat = 6,0 N. 
(b) a = 5,4 m/s2, v = 16,2 m/s e Fat = 40,0 N. 
(c) a = 2,7 m/s2, v = 8,1 m/s e Fat = 12,0 N. 
(d) a = 60 m/s2, v = 90 m/s e Fat = 60,0 N. 
(e) a = 27 m/s2, v = 81 m/s e Fat = 6,0 N. 

 
 

12) Duas bolas de dimensões desprezíveis se aproximam uma da outra, executando 
movimentos retilíneos e uniformes (veja a figura). Sabendo-se que as bolas possuem 
velocidades de 2 m/s e 3 m/s e que, no instante t = 0, a distância entre elas é de 15 m, 
podemos afirmar que quando houver a colisão a bola de maior velocidade terá percorrido uma 
distância de: 
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(a) 7,5 m. 
(b) 9,0 m. 
(c) 5,0 m. 
(d) 6,0 m. 
(e) 10,0 m. 
 
 
13) Uma força de 20 N desloca, na mesma direção e sentido da força, um corpo de 4 kg, em 
uma certa distância d. Sabe-se que a potência realizada por esta força neste deslocamento 
vale 40 W e foi aplicada por 5s. Se uma máquina com mesma potência fosse usada para 
levantar a mesma massa, à mesma altura d, tal deslocamento ocorreria em: 
 
(a) 10,0 s. 
(b) 5,0 s. 
(c) 2,5 s. 
(d) 20,0 s. 
(e) 12,0 s. 

 
 

14) Considere as afirmações a seguir: 
 

I. O som se propaga no ar com uma velocidade de aproximadamente 340 m/s. 
II. As velocidades de propagação do som no ar e no vácuo são aproximadamente iguais. 
III. O eco é devido à reflexão do som. 
IV. Um jato comercial que se mova a 800 km/h é supersônico. 

 
Anotando V caso a afirmação seja correta ou F se a mesma seja incorreta, a ordem das 
afirmativas fica: 

 
(a) Todas corretas. 
(b) V, V, V, F. 
(c) V, F, V, V. 
(d) V, F, V, F. 
(e) Todas falsas. 

 
 
15) A figura a seguir ilustra um "flash" ou instantâneo de uma onda que se propaga em uma 
corda para a direita e com velocidade constante. 
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Sabe-se que L vale 30 cm e que o período desta onda vale 50 s.A partir destas informações, 
podemos afirmar que a frequência desta onda, seu comprimento de onda, o valor de sua 
amplitude e sua velocidade de propagação valem, respectivamente: 
 
(a) 0,02 Hz; 0,1 m; 0,3 m e 2,0 x 10-3 m/s. 
(b) 0,02 Hz; 0,3 m; 0,1 m e 6,0 x 10-3 m/s. 
(c) 50 Hz; 30 m; 0,1 m e 3,0 x 10-3 m/s. 
(d) 0,02 Hz; 0,3 m; 0,2 m e 6,0 x 10-3 m/s. 
(e) 0,02 Hz; 0,6 m; 0,1 m e 6,0 x 10-3 m/s. 

 
 
16) Considere um DVD de potência 15 W, ligado 4 h por dia, 5 lâmpadas de 40 W cada uma, 
ligadas 6 h e um chuveiro de 5.000 W, ligado 10 minutos por dia. Se o custo do kWh é de R$ 
0,25 e considerando um mês de 30 dias. Qual é o valor a ser pago de energia elétrica pelo uso 
de tais equipamentos em um mês? 

 
(a) R$ 7,60. 
(b) R$ 0,53. 
(c) R$ 15,70. 
(d) R$ 3,80. 
(e) R$ 4,50. 
 
 
17) Claudia, ao medir seu caderno obtém os seguintes valores: 

 
Comprimento: 27,15 cm 
Largura: 27,5 cm 

 
De posse de tais valores, determinar a área de seu caderno e a expressa com a maior precisão 
possível, a seguir, registra o resultado com o número correto de algarismos, ou seja, somente 
com os algarismos que sejam significativos. Assim fazendo, ela deve escrever: 
 
(a) 746,6 cm2. 
(b) 746,625 cm2. 
(c) 746,62 cm2. 
(d) 746,6 m2. 
(e) 750 cm2. 

 
 
18) Uma lâmpada com a seguinte denominação   50 W - 100 V. Por ocasião de sua queima, 
esta lâmpada foi trocada por outra com a seguinte denominação 100 W - 200 V e ligada da 
mesma forma que anteriormente. Desta forma: 
 
(a) A nova lâmpada vai dissipará o dobro da energia em razão de ser fabricada para o dobro da 
tensão. 
(b) A nova lâmpada, quando ligada em seus valores nominais dissipa o dobro da energia da 
lâmpada original. 
(c) A lâmpada original tem resistência de 1 000 ohm e a nova lâmpada tem o dobro da 
resistência da lâmpada original, ou seja 2.000 ohm. 
(d) Se ligadas em seus valores nominais, a corrente pela primeira lâmpada vale 0,5 A e pela 
segunda vale 2,0 A. 
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(e) Como a nova lâmpada deve ser ligada ao dobro da tensão da primeira lâmpada, quando 
ligada na tensão da primeira lâmpada ela queimará. 

 
 
19) Temos três barras que podem ou não ser imãs. 
As barras são marcadas em seus extremos da seguinte forma: 
 
Barra 1 - A e B 
Barra 2 - C e D 
Barra 3 - E e F 
 
Onde A, B, C, D, E e F servem para indicar os extremos das barras. São feitas as seguintes 
experiências: 
 
I. Aproxima-se B de C e se observa atração. 
II. Aproxima-se D de E e observa-se atração. 
III. Aproxima-se F de A e observa-se repulsão. 
 
Desta forma: 
 
(a) As barras 1 e 3 são certamente imãs e a barra 2 não pode ser imã. 
(b) As três barras são imãs. 
(c) Apenas a barra 3 é imã. 
(d) As barras 1 e 2 são imãs e a barra 3 não é imã. 
(e) Qualquer uma das três barras pode ser imã. 
 
 
20) Um bloco de massa m desliza sobre a superfície indicada na figura a seguir. 
 

 
 

(a) Basta que o bloco se mova com velocidade  V 2.g.h  que conseguirá subir a rampa até o 

trecho horizontal. 

(b) Basta que o bloco se mova com velocidade V g.h  que conseguirá subir a rampa até o 

trecho horizontal. 

(c) Basta que o bloco se mova com velocidade V 2.m  que conseguirá subir a rampa até o 
trecho horizontal. 
(d) Se não houver atrito, para subir a rampa e atingir o trecho horizontal a conversão de 
energia que se observa e de energia potencial gravitacional para energia cinética e a 

velocidade deve ter valor V 2.g.h . 

(e) Se não houver atrito e sendo a velocidade de valor maior que V 2.g.h  , após atingir o 

trecho horizontal, o bloco ainda apresentará energia cinética.  
 

 
 

FASE ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL 
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Questão 1) Um importante fator 
para a vida em comunidade é a 
disponibilidade de água potável nas 
residências. Na figura ao lado é 
apresentado uma situação presente 
em áreas rurais. 
 
(a) Qual a diferença entre o “poço 
comum” e o “poço artesiano” 
presentes na figura? Justifique sua 
resposta. 
(b) Por que, nas cidades, o 
reservatório central de água (as 
populares “caixas d’água”) é 
sempre instalado nas partes altas 
da cidade? 

 
(extraído de http://portaldoprofessor.mec.gov.br) 

 
 
Questão 2)  A Terra está envolvida por uma camada de ar, denominada atmosfera, constituída 
por uma mistura gasosa cujos principais componentes são o oxigênio e o nitrogênio. A 
espessura dessa camada não pode ser perfeitamente determinada, porque, à medida que 
aumenta a altitude, o ar se torna muito rarefeito. A atmosfera exerce uma pressão chamada 
pressão atmosférica sobre todos os objetos nela imersos. A tabela abaixo apresenta diversas 
informações sobre algumas cidades brasileiras. 
 

Cidade Altitude (m) 
Pressão Atmosférica 

(hPa) 

Brasília 1171 887.4 

Curitiba 934 909.3 

Belo Horizonte 852 913.1 

São Paulo 760 923.7 

Cuiabá 125 993.9 

Rio de Janeiro 2 1011.8 

(extraído do Instituto Nacional de Meteorologia) 
 
(a) Qual a relação entre a altitude de uma cidade e sua correspondente pressão atmosférica? 
(b) Por que é observada a relação apresentada na tabela? 
(c) Quais os efeitos de locais de altitudes extremas, como o Monte Everest, no corpo humano? 
 
 
Questão 3)  Leia atentamente a tirinha abaixo: 
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 (extraído de “Tirinhas de Física – vol. 4”) 

Todo corpo imerso na água sofre a ação de uma força vertical e ascendente (“para cima”), 
denominada empuxo. Na figura, tanto o navio que está flutuando como o submarino que está 
submerso estão sofrendo a ação de duas forças: o Peso e o Empuxo. 
 
(a) Qual a relação entre o Peso e o Empuxo no navio? Justifique sua resposta. 
(b) Como o submarino consegue variar sua profundidade dentro da água? Discuta os diversos 
casos e justifique sua resposta. 
 
 
Questão 4) Leia atentamente o texto abaixo que comenta sobre a energia solar: 
 
"De toda energia do Sol que chega a Terra, 30 % é refletida nas camadas superiores da 
atmosfera. Os 70 % restante são absorvidos pelo ar, água, solo, vegetação e animais. Essa 
energia, que garante a existência de vida na Terra, é trocada entre todos os elementos e 
retorna para o espaço como radiação térmica." 

(extraído de “Leituras de Física”, do GREF/USP) 
 
A figura abaixo representa, de maneira esquemática, o texto acima. 

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

 
(a) Selecione um pedaço do texto que possa explicar corretamente o que está indicado na seta 
A da figura e o transcreva na folha de respostas. 
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(b) Selecione um pedaço do texto que possa explicar corretamente o que está indicado na seta 
B da figura e o transcreva na folha de respostas. 
(c) Selecione um pedaço do texto que possa explicar corretamente o que está indicado na seta 
C da figura e o transcreva na folha de respostas. 
(d) Selecione um pedaço do texto que possa explicar corretamente o que está indicado na seta 
D da figura e o transcreva na folha de respostas. 
(e) Qual das setas (A, B, C ou D) é mais afetada pelo Efeito Estufa? Justifique sua resposta. 
 
 
Questão 5) Um espelho plano, normalmente encontrado nos banheiros das residências, 
apresenta uma propriedade muito interessante: a distância entre o objeto e o espelho é igual à 
distância entre o espelho e a imagem desse objeto. Considere que na imagem abaixo o relógio 
encontra-se a 2 metros do espelho, que o menino está 40 cm distante do espelho e que o pai 
está 30 cm distante do filho. 
 

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

 
(a) Qual a distância entre o pai e a imagem do relógio? Justifique sua resposta. 
(b) Qual a distância entre a imagem do menino e o relógio? Justifique sua resposta. 
 
Questão 6) O gráfico abaixo representa o movimento de uma bola ao longo de uma rua na 
qual foram feitas marcas idênticas e espaçadas de 5 metros entre si. 
 

 
(a) A bola iniciou o seu movimento em qual posição? 
(b) Qual o deslocamento da bola em seu movimento? 
(c) Qual a velocidade média da bola durante esse movimento? 
 
 
Questão 7) Em uma rua, Gustavo começa a andar para frente e, depois de um certo tempo, 
fica parado no mesmo lugar. Alguns instantes depois, Gustavo corre rapidamente até o fim da 
rua. Após chegar no final da rua, Gustavo começa a voltar, caminhando até o início da rua. 
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Qual dos gráficos abaixo representa o movimento realizado por Gustavo? Justifique sua 
resposta. 
 

 
 
Questão 8) As garrafas térmicas são recipientes muito utilizados nas residências e foram 
inventadas em 1892 pelo físico escocês James Dewar. A imagem abaixo mostra, de maneira 
esquemática, o interior de uma garrafa térmica. 

 
(extraído de http://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/a-garrafa-termica.htm) 

 
(a) Qual a função de uma garrafa térmica? Justifique sua resposta. 
(b) Explique, utilizando os elementos presentes na imagem, como funciona uma garrafa 
térmica. 
 
 
Questão 9) Leia atentamente o texto abaixo que comenta sobre imãs: 
 
"Independentemente da forma, quando se aproxima um ímã de outro, eles podem tanto se 
atraírem como se repelirem. Esse comportamento é devido ao efeito magnético que 
apresentam sendo mais intenso nas proximidades das extremidades, razão pela qual elas são 
denominadas de pólos magnéticos." 

(extraído  de “Leituras de Física”, do GREF/USP) 
 
A charge abaixo ilustra o texto acima. 
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(extraído de “Leituras de Física”, do GREF/USP) 

 
(a) Quais pólos magnéticos o jovem está tentando aproximar na figura da esquerda? 
(b) Quais pólos magnéticos estão “grudados” na figura da direita? 
 
 
Questão 10) Bianca irá ganhar de presente de Natal de seus pais uma televisão nova para 
colocar no seu quarto. Preocupada em instalar corretamente a televisão, Bianca mediu a 
distância entre o local onde a TV será colocada e a cabeceira de sua cama, encontrando 2,6 
m. Ao realizar uma pesquisa na internet sobre a distância recomendada entre a TV e o 
espectador, Bianca encontrou duas opiniões diferentes. 
 
Opinião A: 
Confira sempre a distância entre o espectador e a tela da TV. Para calcular a distância em 
relação às TVs full HD, multiplique o número de metros por 21. Ou seja, se a distância do local 
onde pretende instalar a TV até o sofá for de 2 metros, o ideal é que a tela tenha 42 polegadas. 
Se a televisão possuir resolução standard, multiplique a distância por 12 polegadas. 
 
Opinião B: 
Qual é o tamanho certo de TV para a minha sala? 
As questões importantes que devem ser consideradas são: o tipo de ambiente, a distância dos 
olhos do espectador até a tela, a área da sala, o tamanho da TV e a resolução da tela. Na 
tabela abaixo temos valores de referência: 
 

Tamanho da 
tela 

Distância recomendada (metros) 

Resolução “HD” 
Resolução “full 

HD” 

40" 2,56 1,82 

42" 2,68 1,91 

46" 2,94 2,09 

47" 3,02 2,14 

50" 3,20 2,26 

52" 3,32 2,36 

56" 3,58 2,54 

58" 3,72 2,64 

60" 3,84 2,73 

 
Quando foi a loja para comprar a televisão com seus pais, Bianca encontrou os seguintes 
modelos: 
 

Modelo Resolução Tamanho da tela 
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T1 standard 21” 

T2 HD 40” 

T3 HD 52” 

T4 full HD 52” 

T5 full HD 56” 

 
(a) As opiniões A e B são iguais ou diferentes, isto é, para um mesmo tamanho de TV, elas 
recomendam a mesma distância ou distâncias diferentes? Justifique sua resposta. 
(b) Se Bianca optar pela opinião A, quais modelos são recomendados para o seu quarto? 
Justifique sua resposta. 
(c) Se Bianca optar pela opinião B, quais modelos são recomendados para o seu quarto? 
Justifique sua resposta. 
 
 
Questão 11) Num gráfico velocidade versus tempo, o deslocamento do móvel pode ser obtido 
através da área sob o gráfico. Quando o gráfico possui valores positivos e negativos de 
velocidade, o deslocamento total é obtido subtraindo-se a área inferior ao eixo x da área 
superior ao eixo x. O gráfico abaixo representa o movimento de uma abelha que se desloca em 
linha reta a partir da colméia. 
 

 
(a) O que representam os valores positivos e negativos da velocidade para o movimento da 
abelha? Justifique sua resposta. 
(b) A partir do gráfico, estime o deslocamento total da abelha. Justifique sua resposta. 
 
 
Questão 12) A figura abaixo mostra, de maneira sequencial, o que ocorre com uma bola 
abandonada do repouso que cai sobre uma mola fixa no chão. Despreze quaisquer formas de 
atrito nessa situação e considere o nível de referência para alturas no chão. Descreva o que 
ocorre com a energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica 
nas seguintes situações: 
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(a) Entre as figuras 1 e 2. 
(b) Entre as figuras 2 e 4. 
(c) Entre as figuras 4 e 6. 
(d) Entre as figuras 6 e 7. 
 
 
Questão 13) A figura abaixo mostra o gráfico amplitude versus tempo de três tipos diferentes 
de ondas 
 

    
 

 
 
(a) Em qual dos gráficos a amplitude da onda está aumentando no decorrer do tempo? 
Justifique sua resposta. 
(b) Nas transmissões digitais de informações, como na internet, utiliza-se o padrão binário “0” e 
“1” para caracterizar os dados. Qual dos gráficos apresentados poderia indicar uma 
transmissão digital? Justifique sua resposta. 
 
 
Questão 14) A figura abaixo mostra uma onda mecânica propagando-se numa corda. 
Considere que a onda possui um comprimento de onda de 30 cm e uma frequência de 10 Hz. 

 
 
(a) Quais pontos na figura estão na crista da onda? Justifique sua resposta. 
(b) Calcule o período e a velocidade da onda. 
 
 
Questão 15) Leia atentamente o texto abaixo que comenta sobre o olho humano: 
 
"O olho humano é um órgão aproximadamente esférico, com diâmetro em torno de 25 mm, 
equivalente ao sistema óptico da filmadora de vídeo ou máquina fotográfica constituído 
basicamente por: um sistema de lentes, cuja função é desviar e focalizar a luz que nele incide - 
a córnea e o cristalino; um sistema de diafragma variável, que controla automaticamente a 
quantidade de luz que entra no olho - a Iris (cujo orifício central é denominado pupila); um 
anteparo fotossensível - a retina. Além destes, o olho possui outros componentes que o 
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caracterizam como uma câmara escura: a esclerótica e a coróide. Os outros componentes do 
olho humano têm a função de fornecer nutrientes e manter a pressão interna do olho: o humor 
aquoso e o humor vítreo. [...] Portanto a luz que chega à retina estimula cones e bastonetes a 
gerarem impulsos elétricos. Os cones funcionam bem na claridade sendo responsáveis pelos 
detalhes e cores da cenas observadas, enquanto que os bastonetes são os responsáveis pela 
nossa visão quando o ambiente é mal iluminado. Esses sinais são transmitidos, através do 
nervo óptico, até ao cérebro que os interpretam como imagens do que os olhos vêem." 

(extraído  de “Leituras de Física”, do GREF/USP) 
 
A figura abaixo mostra a anatomia do olho humano de maneira esquemática. 

 
 
(a) Procure no texto o nome dos elementos do olho humano destacados na imagem pelas 
letras (A, B, C, D, E e F) e escreva no caderno de respostas a associação correta entre a letra 
e o nome da estrutura do olho humano. 
(b) O cristalino é uma lente convergente ou divergente? Justifique sua resposta. 
 
 
Questão 16) Um chuveiro elétrico de 4800 W está ligado numa tensão elétrica de 120 V. 
Considere uma pessoa que toma um banho diário de 20 minutos. 
 
(a) Qual a corrente elétrica que atravessa o chuveiro? 
(b) Qual a resistência elétrica do chuveiro? 
(c) Qual a energia elétrica, em kWh, consumida por essa pessoa em 1 mês? 
 
 
Questão 17) Em um laboratório de Ciências existe uma caixa contendo 10 resistores de 3 Ω e 
10 resistores de 6 Ω. No caderno de respostas, desenhe uma montagem, com qualquer 
quantidade de resistores, que apresente uma resistência equivalente de: 
 
(a) REQ = 9 Ω. 
(b) REQ = 12 Ω. 
(c) REQ = 2 Ω. 
 
 
Questão 18) Um móvel possui velocidade de 30 m/s e mantém essa velocidade durante 15 s, 
quando começa a frear com aceleração constante de módulo 0,50 m/s2 até parar. Determine: 
 
(a) O tempo que o móvel demora para parar. 
(b) O deslocamento total do móvel até parar. 
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Questão 19) No sistema mostrado na figura ao lado, 
a polia da direita e a polia da esquerda estão fixas, 
mas a polia central pode mover-se horizontalmente 
para a direita ou para a esquerda. Considerando que 
os dois corpos possuem massas iguais a 2 kg, 
mostre que a aceleração do bloco da esquerda será 
para cima e igual a 2 m/s2. Considere  g = 10 m/s2. 
 

 

 
 
Questão 20)  Bianca irá ganhar de presente de Natal de seus pais uma televisão nova para 
colocar no seu quarto. Preocupada em instalar corretamente a televisão, Bianca mediu a 
distância entre o local onde a TV será colocada e a cabeceira de sua cama, encontrando 2,6 
m. Ao realizar uma pesquisa na internet sobre a distância recomendada entre a TV e o 
espectador, Bianca encontrou duas opiniões diferentes. 
 
Opinião A: 
Confira sempre a distância entre o espectador e a tela da TV. Para calcular a distância em 
relação às TVs full HD, multiplique o número de metros por 21. Ou seja, se a distância do local 
onde pretende instalar a TV até o sofá for de 2 metros, o ideal é que a tela tenha 42 polegadas. 
Se a televisão possuir resolução standard, multiplique a distância por 12 polegadas. 
 
Opinião B: 
Qual é o tamanho certo de TV para a minha sala? 
As questões importante que devem ser consideradas são: o tipo de ambiente, a distância dos 
olhos do espectador até a tela, a área da sala, o tamanho da TV e a resolução da tela. Na 
tabela abaixo temos valores de referência: 
 

Tamanho da 
tela 

Distância recomendada (metros) 

Resolução “HD” 
Resolução “full 

HD” 

40" 2,56 1,82 

42" 2,68 1,91 

46" 2,94 2,09 

47" 3,02 2,14 

50" 3,20 2,26 

52" 3,32 2,36 

56" 3,58 2,54 

58" 3,72 2,64 

60" 3,84 2,73 

 
Quando foi a loja para comprar a televisão com seus pais, Bianca encontrou os seguintes 
modelos: 
 

Modelo Resolução Tamanho da tela 

T1 standard 21” 

T2 HD 40” 

T3 HD 52” 

T4 full HD 52” 

T5 full HD 56” 
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(a) As opiniões A e B são iguais ou diferentes, isto é, para um mesmo tamanho de TV, elas 
recomendam a mesma distância ou distâncias diferentes? Justifique sua resposta. 
(b) Se Bianca optar pela opinião A, quais modelos são recomendados para o seu quarto? 
Justifique sua resposta. 
(c) Se Bianca optar pela opinião B, quais modelos são recomendados para o seu quarto? 
Justifique sua resposta. 
 
 

 


