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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 

 
 
Um aparato experimental bastante utilizado nos laboratórios de Física é o “colchão de gás” 
(veja figura abaixo). Ele consiste de uma mesa com muitos orifícios por onde sai ar ou gás 
carbônico. Usando este aparato é possível colocar blocos lisos que deslizam praticamente sem 
atrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Considere um bloco que desliza sobre o “colchão de gás”. A ele é ligada uma mola que é 
puxada por um estudante (veja figura acima). Durante todo o experimento o estudante mantém 
a deformação da mola constante. Da observação deste experimento, que gráfico o estudante 
construiu?^ 
 
 
 
(a)         (b) 
 
 
 
 
 
 
 
(c)         (d) 
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(e) 
 
 
 
 
 
2) Considere dois blocos idênticos no “colchão de gás”. Inicialmente, o bloco A está se 
movimentando livremente com velocidade V para a direita e o bloco B está parado. Após o 
choque entre eles, o bloco B se movimenta para a direita e o bloco A fica parado. De acordo 
com a Lei da Conservação de Momentum, o estudante esperava que o bloco B saísse com a 
velocidade V, porém as medidas experimentais feitas por ele mostraram uma velocidade 
menor. Qual seria uma possível razão para isto ocorrer? 
 
(a) A resistência do ar influenciou no resultado do experimento. 
(b) Neste experimento não houve conservação de energia. 
(c) Parte da energia foi dissipada em forma de calor. 
(d) O choque não foi totalmente frontal. 
(e) Neste experimento não houve uma colisão elástica. 
 
 
3) O Brasil está fabricando um grande foguete chamado VLS (Veículo Lançador de Satélite). 
Sua massa é de 50 toneladas (5,0.104 kg) e possui quase 20 metros de altura. Seu objetivo é 
colocar satélites em órbita que poderão ser utilizados nas telecomunicações e no 
monitoramento climático. Ele possui um complexo sistema de propulsores que consiste na 
queima de um determinado propelente sólido e, posteriormente, ejeta gases pela tubeira do 
foguete. Que princípio físico está relacionado ao lançamento do foguete? 
 
(a) Primeira Lei de Newton. 
(b) Primeira Lei da Termodinâmica. 
(c) Segunda Lei de Termodinâmica. 
(d) Conservação de Energia. 
(e) Terceira Lei de Newton. 
 
 
4) O satélite SCD-1 é o primeiro satélite projetado e construído pelo INPE (Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais). Lançado em 1993, ele possui uma órbita aproximadamente circular em 
torno da Terra. Qual é, aproximadamente, sua velocidade orbital sabendo que sua altitude é 
750 km? 
Dados: Massa da Terra = 5,98.1024 kg. 
        Constante gravitacional = 6,67.10-11 N.m2/ kg2. 
        Raio da Terra = 6,37.106 m. 
 
(a) 6,00.103 m/s. 
(b) 1,80.104 km/h. 
(c) 4,50.103 m/s. 
(d) 7,50.103 m/s. 
(e) 3,00.103 m/s. 
 
 
5) Ao anoitecer, é possível ver várias estrelas que estão muito distantes de nosso planeta. Um 
fenômeno curioso é que muitas delas podem não existir mais, porém continuaremos as vendo 
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em nosso céu por muitos anos. Sabendo que a estrela Proxima-Centauri está a 4.1016 m de 
distância da Terra, por quanto tempo depois de sua extinção ainda poderemos vê-la da Terra? 
Dado: Velocidade da Luz: 3,00.108 m/s. 
 
(a) 4,2 anos 
(b) 3,7 anos 
(c) 3,1 anos 
(d) 5 anos 
(e) 6,2 anos 
 
 
6) Considere 2 carros A e B que partem do repouso com aceleração constante até atingir uma 
velocidade máxima Vmáx. Após atingir Vmáx, ambos desaceleram uniformemente até atingir o 
repouso no tempo Tfinal. Suponha que o carro A atinja a velocidade Vmáx no tempo Tfinal/4, 
enquanto que o carro B atinja a velocidade Vmáx no tempo Tfinal/2. O que é correto afirmar? 
 
(a) O carro B tem uma aceleração maior que o carro A. 
(b) O carro A desacelera mais rapidamente que o carro B. 
(c) O carro A percorre um caminho maior que o carro B. 
(d) A aceleração do carro A é 4 vezes que a do carro B. 
(e) Ambos os carros percorrem a mesma distância. 
 
 
7) Durante uma experiência no laboratório de física, um estudante precisava calcular a 
densidade de um paralelepípedo. Com uma trena ele mediu os lados do objeto e obteve 11,2 
cm, 12,5 cm e 15,2 cm. Com o auxílio de uma balança obteve uma massa de 3,62 kg. Qual a 
densidade do bloco? 
 
(a) 2 kg/cm3. 
(b) 3,254 g/cm3. 
(c) 3,40 g/cm3. 
(d) 1,708 g/cm3. 
(e) 1,70 g/cm3. 
 
  
8) Considere um livro apoiado em uma estante conforme a figura a seguir.  Supondo que o 
atrito do livro com a parede seja desprezível e que o coeficiente de atrito da superfície 

horizontal é 3 2 , qual o ângulo, em graus, mínimo para que o livro permaneça em equilíbrio? 

 
 
(a) 60. 
(b) 45. 
(c) 30. 
(d) 20. 
(e) 15. 
 
 
9) Na Inglaterra as casas utilizam um sistema de vedação especial nas paredes composto por 
duas placas de material isolante térmico, cujo vão entre elas é preenchido por uma espuma. 
Sabendo que a condutividade térmica do ar é menor que a da espuma, fica uma dúvida: por 
que colocamos a espuma? 
 

θ 
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(a) A Condução Térmica na espuma é maior que no ar. 
(b) O ar sofre Convecção Térmica, o que o torna menos isolante. 
(c) Devido ao fenômeno da Radiação Térmica. 
(d) Devido ao fenômeno da Vibração Térmica. 
(e) O ar isolaria melhor no verão. 
 
 
10) Em uma oficina mecânica utiliza-se um elevador hidráulico para suspender carros. Na 
figura a seguir, há um corte esquemático do sistema analisado. Sabendo que as seções são 
circulares e raio menor é 1/3 do raio maior, qual dentre as alternativas abaixo seria a força 
mínima necessária para levantar um carro de 1.200 kg? 
Dado: Aceleração da gravidade = 9,8 m/s2 
 
 

 
 
 
(a) 3,9.103N. 
(b) 2,6.103 N. 
(c) 1,4.103 N. 
(d) 1,0.103 N. 
(e) 0,6.103 N. 
 
 
11) O balonismo é uma atividade muito praticada em todo mundo, seja com objetivo de lazer, 
turismo ou de propaganda de produtos. Em particular, Santos Dumont foi pioneiro em projetos 
de balões com e sem motores, ganhando, inclusive, um prestigioso prêmio por contornar a 
torre Eiffel em 1901 com um de seus dirigíveis.  
 
Considere um típico balão de turismo com volume de 2.000 m3 e a massa dos equipamentos 
com os passageiros sendo 400 kg. Para levantar o balão do chão devemos esquentar o ar, 
modificando sua densidade. Sabendo que a densidade do ar ao nível do mar é 1,2 kg/ m3, qual 
a densidade mínima que se deve atingir para o balão começar a subir? 
Dado: Aceleração da gravidade = 9,8 m/s2. 
 
(a) 1,5 kg/ m3. 
(b) 1,0 kg/ m3. 
(c) 0,8 kg/ m3. 
(d) 0,6 kg/ m3. 
(e) 0,4 kg/ m3. 
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12) Um gás ideal está contido em um recipiente de 20 litros, à temperatura de 17 oC e com uma 
pressão de 29 atm. Se aumentarmos a temperatura para 27 oC e reduzirmos o volume para 15 
litros, qual a pressão final do gás? 
 
(a) 40 atm. 
(b) 36 atm. 
(c) 30 atm. 
(d) 20 atm. 
(e) 10 atm. 
 
 
13) Não importa se você ainda não precisa usar óculos, os oftalmologistas afirmam que depois 
de completar 40 anos, muito provavelmente, você sofrerá de vista cansada. Isso ocorre porque 
o cristalino endurece, dificultando a focalização. Outro problema da visão muito comum é a 
miopia. Em uma pessoa míope a imagem é formada antes da retina. Isso significa que ela pode 
ver objetos próximos com nitidez, mas objetos distantes ficam embaçados. Qual o tratamento 
recomendado para uma pessoa que já possui miopia e começa a apresentar vista cansada? 
 
(a) Mesmo tratamento realizado para pessoa com hipermetropia. 
(b) Lentes bifocais (ou multifocais). 
(c) Utilização de lentes divergentes. 
(d) Aumentar o grau de sua miopia. 
(e) É o mesmo indicado para uma pessoa com miopia e astigmatismo. 
 
 
14) As duas maiores cidades da Amazônia são Belém e Manaus. Apesar de serem importantes 
pólos turísticos e comerciais, elas não são conectadas por via terrestre. Para percorrermos os 
1,6.103 km que as separam, devemos utilizar a via aérea ou enfrentarmos o Rio Amazonas. 
Sabendo que um barco faz o percurso Belém-Manaus em 120 horas e o mesmo barco faz o 
caminho inverso Manaus-Belém em 84 horas, qual a velocidade média da correnteza? 
Dado: Aceleração da gravidade = 9,8 m/s2. 
 
(a) 5,7 km/h 
(b) 5,2 km/h 
(c) 4,5 km/h 
(d) 3,2 km/h 
(e) 2,8 km/h 
 
 
15) Considere um bloco de massa 1 kg inicialmente em repouso e a uma distância de 2,3 m de 
uma mola. Em um determinado instante imprime-se a ele um impulso de 5,0 N.s. Com isso, ele 
inicia um movimento retilíneo em uma superfície rugosa com coeficiente de atrito 0,2. Após 
atingir a mola, ele começa a se movimentar em uma superfície lisa (atrito desprezível). Qual a 
distenção máxima da mola após o bloco atingi-la? 
Dados: Aceleração da gravidade = 9,8 m/s2. 

Constante elástica da mola = 400 N/m. 
 
(a) 1,0 m. 
(b) 0,8 m. 
(c) 0,2 m. 
(d) 0,4 m. 
(e) 0,6 m. 
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16) Suponha que se possa reaproveitar o calor dissipado na questão anterior para aquecer 4,5 
gramas de Nitrogênio. Em quantos graus ele seria aquecido?  
Dados: Calor específico do nitrogênio = 0,25 cal/(g.ºC);  1 cal = 4,19 J. 
 
(a) 2,2 ºC. 
(b) 1,8 ºC. 
(c) 1,3 ºC. 
(d) 0,9 ºC. 
(e) 0,7 ºC 
 
 
17) Nos planetas, a existência de atmosfera depende da velocidade de escape. Nos dias 
atuais, o crescimento do efeito estufa é motivo de grande preocupação em relação ao futuro de 
nosso planeta. Isso ocorre porque a radiação que a Terra emite é retida por alguns gases 
presentes na atmosfera, fazendo que parte deste calor não seja liberado para o espaço.  
Dados: 
 

 
Velocidades de 
escape (km/s) 

Distância Média ao 
Sol (km) 

Mercúrio 4 58.106 

Vênus 10 108 .106 

Terra 11 149.106 

Marte 5 227.106 

Júpiter 60 778. 106 

 
Qual o planeta mais quente do sistema solar? 
 
(a) Mercúrio. 
(b) Vênus. 
(c) Terra. 
(d) Marte. 
(e) Júpiter. 
 
 
18) Uma onda monocromática ao passar de um meio material para outro sofre refração. 
Considere as afirmações: 
 
I – A amplitude da onda não se modifica. 
II – A frequência da onda irá variar. 
III – A velocidade de propagação é constante. 
 
(a) Somente I é verdadeira. 
(b) Somente II é verdadeira. 
(c) Somente III é verdadeira. 
(d) Apenas 2 afirmações são verdadeiras. 
(e) Todas são verdadeiras. 
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19) Seja um gás ideal que inicialmente possui uma pressão Pi, temperatura Ti e volume Vi. 
Suponha duas situações: 
1o - Transformação isobárica até atingir a temperatura Tf. 
2o - Transformação isocórica até atingir a temperatura Tf. 
 
Considere as afirmações: 
 
I. O trabalho no 1o processo é maior que no 2o processo. 
II. A variação da energia interna é a mesma para ambos processos. 
III. Foi fornecido mais calor para 2o processo que no 1o processo. 
 
(a) Somente I é verdadeira. 
(b) Somente II é verdadeira. 
(c) Somente III é verdadeira. 
(d) Apenas duas afirmações são verdadeiras. 
(e) Todas são verdadeiras. 
 
 
20) João e Maria estão conversando em uma festa. Eles estão separados por uma distância de 
50 cm. Sabendo que João tem 80 kg e Maria 60 kg, qual a força gravitacional que João exerce 
na Maria? 
Dado: Constante gravitacional = 6,67.10-11 N.m2/ kg2 
 
(a) 3,2.10-6 N. 
(b) 2,8.10-6 N. 
(c) 1,3.10-6 N. 
(d) 0,7.10-6 N. 
(e) 0,2.10-6 N. 
 
 
21) Um aeromodelo está preso a uma haste vertical por um fio de aço. Ele efetua um 
movimento circular uniforme de diâmetro 4 m com velocidade linear de 3 m/s. Considere o caso 
particular de seu movimento estar restrito ao plano (x,y) paralelo ao solo. Determine a 
expressão da função horária do aeromodelo visto por um observador pertencente ao mesmo 
plano de seu deslocamento (veja figura a seguir). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) x2 + y2 = 4. 
(b) x = 2.cos(3t). 
(c) x = 4.cos(1,5t). 
(d) x = 2.cos(1,5t). 
(e) x - y = 4.cos(3t). 
 

x 

y 
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22) Nos ônibus que circulam nas cidades brasileiras é comum vermos espelhos retrovisores 
que não são planos. Seu objetivo é ampliar o campo de visão do motorista. Considere que um 
carro tenha 2 m de altura e esteja a 3 m do espelho cuja distância focal, em módulo, é 0,25 m. 
Qual o tipo de espelho está sendo utilizado no ônibus e qual o tamanho da imagem carro? 
 
(a) convexo; imagem é 13 vezes menor. 
(b) côncavo; imagem é 13 vezes maior. 
(c) convexo; imagem é 11 vezes menor. 
(d) côncavo; imagem é 11 vezes menor. 
(e) convexo; imagem é 11 vezes maior. 
 
 
23) Nas estrelas ocorrem reações nucleares, cuja energia liberada cria uma pressão térmica 
que compensa a pressão gravitacional, fazendo que ela fique em equilíbrio. Com o passar dos 
anos, ocorre um desequilíbrio resultando no colapso gravitacional da estrela. Assim, 
dependendo da massa da estrela, ela pode formar um buraco negro. Imagine que o Sol se 
transformasse repentinamente em um buraco negro e, durante essa transformação, não 
houvesse mudança em sua massa e nem em seu centro de massa, mas sua densidade ficasse 
extremamente elevada. Considere as afirmações: 
 
I. O período de translação da Terra em torno do Sol seria muito menor. 
II. A Terra seria sugada pelo Sol. 
III. A força gravitacional que o Sol exerce sobre a Terra fica inalterada. 
 
(a) Somente I é verdadeira. 
(b) Somente II é verdadeira. 
(c) Somente III é verdadeira. 
(d) Apenas duas afirmações são verdadeiras. 
(e) Todas são verdadeiras. 
 
 
24) Considere o lançamento de uma massa com um ângulo de 60o em relação ao solo. Devido 
à ação da gravidade, seu movimento é uma parábola. Após o choque, ela descreve outra 
parábola. Considerando que as forças de contato neste sistema são sempre perpendiculares à 
superfície de contato, o que é correto afirmar? 
 
(a) No ponto de máxima altura, a energia cinética é (a mesma nos dois casos. 
(b) O alcance máximo da segunda parábola pode ser maior que a da primeira. 
(c) A altura máxima duas parábolas são sempre iguais. 
(d) A energia mecânica é conservada. 
(e) O momentum total é conservado. 
 
 
25) Atomium é uma escultura construída em 1958 que se tornou um ponto turístico da Bélgica. 
Em sua constituição há nove esferas de aço de raio de 18 metros de diâmetro, representando 
uma molécula de ferro ampliada 165 bilhões de vezes.  Supondo que em um dia de Bruxelas a 
temperatura varie 10 oC, qual a variação do volume de uma das esferas? 
Dados: Coeficiente de dilatação linear do aço = 11.10-6 oC-1. Considere 3  . 

 
(a) 10 m3. 
(b) 0,9 m3. 
(c) 0,6 m3. 
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(d) 0,3 m3. 
(e) 0,1 m3. 
 
 
26) Flávia e Henrique estão em um parque de diversões. Flavia vai a um brinquedo que 
consiste em uma plataforma giratória circular de raio 4m, com velocidade angular constante, 
enquanto Henrique fica parado em relação ao solo (veja figura abaixo). Flavia percorre a 
distância do centro à borda do brinquedo e da borda ao centro. Durante todo seu movimento 
ela consegue manter uma velocidade constante em relação ao brinquedo de 1m/s, considere 
as afirmações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. A velocidade máxima da Flávia em relação ao Henrique é na borda do brinquedo. 
II. Sua aceleração em relação ao Henrique é zero. 
III. Ela vai do centro à borda do brinquedo mais rápido que da borda ao centro. 
 
(a) Somente I é verdadeira. 
(b) Somente II é verdadeira. 
(c) Somente III é verdadeira. 
(d) Apenas duas afirmações são verdadeiras. 
(e) Todas são verdadeiras. 
 
 
27) O mergulho é um esporte fascinante. Os praticantes têm contato com a natureza e podem 
admirar paisagens belíssimas. Para praticar esta modalidade esportiva, deve-se atentar ao fato 
de quanto mais profundo a pessoa for, maior a pressão sobre ela. Como nosso organismo está 
adaptado à pressão atmosférica, se a pressão subir muito há o risco de problemas de saúde, 
como a Embolia Gasosa, ocasionando desmaio e até convulsão. Considerando que uma 
pessoa suporta com segurança uma pressão de até 4.105 N/m3, qual a profundidade máxima 
que ela pode ir? 
 
Dados: Aceleração da gravidade = 10 m/s2. 

Densidade da água = 1 g/cm3. 
Pressão atmosférica = 105 N/m3. 

 
 
(a) 10 m. 
(b) 20 m. 
(c) 30 m. 
(d) 40 m. 
(e) 50 m. 
 

ω 
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28) Uma novidade na Fórmula 1 é a reutilização de parte da energia dissipada pelo atrito, 
principalmente durante a frenagem do carro. O sistema que possibilita armazenar esta energia, 
para depois ser convertida em aceleração adicional ao carro chama-se KERS (Sistema de 
Regeneração de Energia Cinética). Pelo regulamento o KERS pode fornecer uma energia 
adicional em cada volta de 400 kJ. Suponha que um carro tenha velocidade de 280 km/h ao 
acionar o KERS, qual a velocidade que ele atingirá? 
Dado: Massa dos carros com o piloto = 700 kg. 
 
(a) 290 km/h. 
(b) 298 km/h. 
(c) 305 km/h. 
(d) 320 km/h. 
(e) 325 km/h. 
 
 
29) Após um dia intenso de chuva, há gotas de água que caem do alto de uma árvore de 5 m 
de altura. Considere três gotas consecutivas que caem em intervalos de tempo iguais. No 
instante que a terceira gota inicia sua queda, a primeira chega ao solo. Neste momento, qual a 
altura da segunda gota? 
Dado: Aceleração da gravidade = 10 m/s2. 
 
(a) 4,4 m. 
(b) 3,75 m. 
(c) 2,5 m. 
(d) 1,25 m. 
(e) 0,6 m. 
 
 
30) A existência de vida na Terra é possibilitada por uma série de fatores, entre os quais um 
fundamental é a presença de uma atmosfera que nos protege da radiação ultravioleta emitida 
pelo Sol. Em geral, a atmosfera terrestre é composta em sua maior parte de Nitrogênio (78 %) 
e Oxigênio (20 %). Sabemos que ¾ dos gases estão nos primeiros 11 km de altitude, porém 
para alguns cálculos uma boa aproximação é considerar a atmosfera concentrada próxima à 
superfície terrestre. Usando esta aproximação estime o número de moléculas de Oxigênio na 
atmosfera. 
Dados: Raio da Terra = 6,37.106 m. 

Aceleração da gravidade = 10 m/s2. 
Pressão atmosférica = 105 N/m3. 
Número de Avogadro = 6,02.1023. 
Massa molar do O2 = 16 g/mol. 

 
(a) 1070 moléculas. 
(b) 1060 moléculas. 
(c) 1053 moléculas. 
(d) 1043 moléculas. 
(e) 1033 moléculas. 
 
 
31) Considere o circuito elétrico da figura abaixo, submetido a uma diferença de potencial V. A 
carga armazenada no capacitor 1 é 2.10-5 C. Se a capacitância de todos os capacitores são 
iguais, qual a carga armazenada no capacitor 3? 
 

V 
1 
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(a) 2.10-5 C. 
(b) 10-5 C. 
(c) 3.10-5 C. 
(d) 4.10-5 C. 
(e) 10-6 C. 
 
 
32) Os fenômenos elétricos e magnéticos foram unificados no século XIX segundo a teoria do 
Eletromagnetismo de Maxwell. Da conexão entre eletricidade e magnetismo, podemos afirmar: 
 
I. Cargas elétricas estáticas geram campo magnético. 
II. Variação do fluxo magnético não gera correntes elétricas. 
III. Há o aparecimento de uma corrente elétrica em uma bobina de cobre retangular que gira 
em um campo magnético constante. 
 
(a) Somente I é verdadeira. 
(b) Somente II é verdadeira. 
(c) Somente III é verdadeira. 
(d) Apenas duas afirmações são verdadeiras. 
(e) Todas são verdadeiras. 
 
 
33) Seja uma haste metálica móvel sobre um trilho de metal em forma de U fixo conforme a 
figura abaixo. O sistema está sob a influência de um campo magnético constante perpendicular 
ao plano do trilho e sua magnitude é 10-3 T. Uma haste inicia um movimento com velocidade 
uniforme de 3 m/s. A resistência total é aproximadamente constante e igual a 4 ohms. Qual a 
potência dissipada pela corrente induzida no trilho? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) 1,0.10-6 J. 
(b) 2,0.10-6 J. 
(c) 3,0.10-6 J. 
(d) 6,0.10-6 J. 
(e) 9,0.10-6 J. 
 
 

L = 2,0 m 
V  

x   x   x   x   x   x      x     

 

x   x   x   x   x   x      x    

 

x   x   x   x   x   x      x       
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34) Para medir a resistência de um resistor (R) podemos utilizar um método conhecido como 
ponte de Wheatstone. O seu aparato experimental (veja figura a seguir) consiste de um 
Galvanômetro (G), uma fonte de tensão (V), dois resistores de resistências conhecidas (R1 e 
R2) e um resistor de resistência variável (Rvariável). O procedimento é bem simples: o estudante 
deve variar a resistência até o galvanômetro não detectar corrente passando por ele. A partir 
da leitura da resistência variável é possível saber qual a resistência desconhecida. Suponha 
que V = 10 V, R1 = R2 = 2 ohms e     Rvariável = 6 ohms. Quanto vale a resistência R? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) 2  . 
(b) 1/2  . 
(c) 1/3  . 
(d) 2/3  . 
(e) 1/6  . 
 
 
35) Seja um cubo no qual há resistores com resistências R iguais em suas arestas (veja figura 
abaixo). Se ligarmos uma bateria a dois vértices opostos, qual a resistência equivalente entre 
esses pontos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) R/12. 
(b) R/6. 
(c) R/3. 
(d) 2R/3. 
(e) 5R/6. 
 
 
36) Considere um paralelepípedo de platina de resistividade 10,6.10-8 

Ω.m . Suas dimensões 
são 2,0 cm, 3,0 cm e 12 cm. Aplicaremos uma diferença de potencial entre duas faces 
paralelas, de tal maneira que cada face ligada à bateria é uma superfície equipotencial. Qual a 
menor resistência possível de se obter com esse paralelepípedo? 

10 V 
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Rvariavel 
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(a) 2,2.10-5  . 
(b) 1,1. 0-7  . 
(c) 1,3.10-6  . 
(d) 2,6.10-8  . 
(e) 6,0.10-7  . 
 
 
37) Um elétron com velocidade v = 2.106 m/s entra em um capacitor de placas paralelas (veja 
figura abaixo). A distância entre as placas é de 20 cm e a diferença de potencial é 140 V. Se o 
ângulo de incidência do elétron com a placa é de 30o, qual a distância percorrida 
“perpendicularmente” à placa pelo elétron até o instante em que ele sai do capacitor? 
Dados: Carga do elétron = 1,60.10-19 C. 
          Massa de repouso do elétron = 9,11.10-31 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) 10 cm. 
(b) 10 mm. 
(c) 8 mm. 
(d) 5 mm. 
(e) 4 mm. 
 
 
38) Considere um triângulo eqüilátero de aresta L no qual há cargas puntiformes em seus 
vértices. Nos vértices da base, as cargas (+ q) são fixas. No vértice superior é colocada uma 
carga de prova     (-q) que pode se movimentar livremente. Em relação a esse sistema é 
correto afirmar: 
 
I. A carga de prova efetua um movimento harmônico simples.  
II. O movimento da carga de prova é periódico. 
III. Durante seu movimento, a força resultante na carga de prova nunca é nula. 
 
(a) Somente I é verdadeira. 
(b) Somente II é verdadeira. 
(c) Somente III é verdadeira. 
(d) Apenas duas afirmações são verdadeiras. 
(e) Todas são verdadeiras. 
 
 
39) A equivalência massa-energia (E = m.c2) proposta por Einstein nos mostra que pequenas 
quantidades de matéria podem gerar quantidades enormes de energia. Uma maneira de 
manipular esta energia é a partir dos núcleos atômicos. Há dois processos principais de 
geração de energia. O primeiro (fissão nuclear) é conseguido bombardeando um núcleo 
pesado (como Urânio 235U) com nêutrons. Após absorção do nêutron, o núcleo de 236U, que 
está em um estado bastante excitado, sofre divisão em dois núcleos mais leves. Já a fusão 

30
0 

V
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nuclear ocorre quando dois núcleos leves altamente energéticos colidem e se fundem. Em 
ambos os processos, há uma diminuição da massa total do sistema que é convertida em 
energia. Sejam as três afirmações abaixo, 
 
I. No Sol ocorre o processo de fusão nuclear. 
II. O princípio de funcionamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki foi fissão nuclear. 
III. O processo de fusão nuclear é dificultado pela interação de Coulomb. 
 
Podemos afirmar que: 
 
(a) Somente I é verdadeira. 
(b) Somente II é verdadeira. 
(c) Somente III é verdadeira. 
(d) Apenas duas afirmações são verdadeiras. 
(e) Todas são verdadeiras. 
 
 
40) O efeito fotoelétrico pode ser descrito com a emissão de elétrons de uma superfície 
metálica ao incidirmos luz. Ele foi descoberto por Hertz, mas foi Einstein quem o explicou em 
detalhe. A partir do modelo de Einstein, podemos afirmar que: 
 
I. A luz tem propriedades de partículas e ondas. 
II. A luz é composta por elétrons. 
III. Para saber se haverá emissão de elétrons, é suficiente saber a frequência da onda 
incidente, independentemente da intensidade do feixe incidente. 
 
(a) Somente I é verdadeira. 
(b) Somente II é verdadeira. 
(c) Somente III é verdadeira. 
(d) Apenas duas afirmações são verdadeiras. 
(e) Todas são verdadeiras. 

 
 
 
 

FASE ESTADUAL - ENSINO MÉDIO 
 
 
Dados: 
Aceleração da gravidade:  g = 9,8 m/s2 
Calor Específico da agua:   c = 4186 J/kg oC 
Massa da Terra:    MT = 5,98.1024 kg 
Massa da Lua:    ML = 7,30.1022 kg 
Raio da Terra:    R = 6,37.106 m 
Distância Terra-Lua:    L = 3,84.108 m 
Constante gravitacional:   G = 6,67.10-11 m3 kg-1 s-2 

 
Questão 1) Coloca-se uma prancha delgada, homogênea, de massa M e comprimento L sobre 
um par de rolos que giram com a mesma velocidade angular constante, mas em sentidos 
opostos. As figuras a seguir mostram duas situações. Na primeira, a prancha está colocada de 
modo simétrico em relação aos rolos. Na segunda, a prancha é deslocada de uma distância x 
em relação à posição simétrica. A distância entre os eixos dos rolos é b, e o coeficiente de 
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atrito entre a prancha e os rolos é µ. Suponha que a velocidade de rotação dos rolos seja 
suficientemente alta para que a prancha esteja sempre deslizando sobre eles. Mostre que a 
prancha encontra-se em equilíbrio na posição simétrica (x = 0). 
 

 
 
 
Questão 2) Esta questão também se refere ao texto do problema 1. Quando a prancha é 
colocada a uma distância x da posição simétrica, faça um diagrama que mostre as forças que 
atuam sobre a prancha. As forças de atrito que a prancha sofre devido aos dois rolos são 
iguais? Justifique. 
 
 
Questão 3) Num movimento oscilatório, o deslocamento (x) da partícula é dado em função do 
tempo (t) por: x = A + B.cos(C.t), onde A, B e C são parâmetros constantes não nulos. 
Adotando como fundamentais as dimensões M (massa), L (comprimento) e T (tempo), obtenha 
as fórmulas dimensionais de A, B e C. 
 
 
O texto que se segue é parte integrante do enunciado dos problemas 4 e 5 
 
Um corpo de m = 400 g é solto do alto de um plano 
inclinado de 45°. O coeficiente de atrito entre o corpo e o 
plano é 0,15. O corpo está a uma distância de 200 cm, 
medida no plano. Ele atinge uma mola ideal cuja 
constante elástica é k = 250 N/m que está inclinada 
sobre o plano e na sua extremidade.  Ele comprime a 
mola, que o impulsiona de volta. Após a colisão com a 
mola, o corpo sobe pelo plano inclinado.  

 

 
 
Questão 4) Calcule a máxima compressão da mola (x). 
 
 
Questão 5) Calcule a posição, medida no plano, do ponto mais alto que o corpo alcança com 
respeito à posição inicial. 
 
 
O texto a seguir é parte do enunciado dos problemas 6 e 7 
 
Considere uma mistura composta por 600 g de água e 200 g de gelo a 0 oC. A este sistema é 
fornecida energía a uma taxa (potência) constante de 1 kW.  Após 6,7 minutos, a água começa 
a ferver e depois de 15 minutos, resta somente metade da agua no recipiente.  
 
 
Questão 6) Determine o calor latente de fusão do gelo. 
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Questão 7) Determine o calor latente de ebulição da água. 
 
 
Questão 8) João Carlos de Oliveira, conhecido como João do Pulo, foi um atleta brasileiro e 
ex-recordista mundial do salto triplo. Em 1975, nos Jogos Pan-Americanos da Cidade do 
México conquistou a medalha de ouro no salto em distância com a marca de 8,19 m e também 
a medalha de ouro no salto triplo, com a incrível marca de 17,89 m, quebrando o recorde 
mundial da modalidade em 45 cm!  Seu recorde mundial somente foi batido dez anos depois 
pelo americano Willie Banks que saltou 17,90 m. Outros recordes que também foram batidos 
na Cidade do México permaneceram por muitos anos. Por exemplo: Bob Beamon venceu o 
salto em distância nos Jogos Olímpicos de 1968, batendo o recorde mundial com a expressiva 
marca de 8,90 m. O recorde mundial anterior era de 8,35 m. Bob Beamon tinha apenas 22 
anos quando conseguiu o recorde, às 16 horas do dia 18 de outubro de 1968. Seu recorde 
durou por longos 23 anos, só sendo batido por Mike Powell em 1991 que obteve a marca de 
8,95 m. Você pode explicar quais são as características típicas da Cidade do México explicam 
em termos científicos resultados tão expressivos por parte dos atletas? 
 
 
Questão 9) Fabiana Murer ,recentemente, conquistou o primeiro ouro de uma atleta brasileira 
em Mundiais de Atletismo. A saltadora foi campeã mundial do salto com vara em Daegu, na 
Coréia do Sul, depois de saltar 4,85 m. Usando considerações de energia, desprezando a 
resistência do ar e desprezando a flexibilidade da vara, estime a velocidade máxima que ela 
atingiu na corrida em m/s. 
 
 
Questão 10) Calcule a posição do centro de massa do sistema Terra-Lua. É verdade que ele 
fica dentro da Terra? 
 
 
Questão 11) Considerando o sistema Terra-Lua como um sistema isolado, determine o período 
de rotação relativa entre estes corpos celestes. 
 
 
O texto a seguir faz parte do enunciado dos problemas 12 e 13 
 
 
Os corpos celestes, com exceção de algumas grandes massas de rocha como a Terra, são 
feitos de materiais soltos, sólidos, líquidos ou gasosos. Diz-se, por exemplo, que os asteróides 
nada mais são que um monte de pedras empilhadas e mantidas juntas graças à força da 
gravidade. No entanto, isto pode ser insuficiente se os corpos têm movimento de rotação. Para 
simplificar, vamos supor que um asteróide é composto de dois fragmentos esféricos (de 

densidade s e raio rs) em rotação em torno de seu ponto contato. 

Questão 12) Calcule a força de atração entre os fragmentos do asteróide, em função de s e 
rs. 
 
 
Questão 13) Calcule a máxima velocidade angular de rotação que o asteróide pode atingir sem 
que se desintegre. 
 
 
O texto a seguir faz parte do enunciado dos problemas 14 e 15 
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Um superprojétil é lançado da superfície da Terra com uma velocidade inicial v, cuja 
componente horizontal é vθ e a componente vertical é vr. Se necessário, considere que a 
massa da Terra é muito superior que a massa do projétil. 
 
Sugestão: aplique os conceitos de conservação de energia e conservação de momento 
angular. 
 
Questão 14) Suponha inicialmente que a velocidade inicial é tão elevada que a altura máxima, 
h, atingida pelo projétil não possa ser desprezada se comparada ao raio da Terra, R. Despreze 
a resistência do ar, a rotação da Terra, e calcule h.  
 
 
Questão 15) No caso da componente horizontal da velocidade ser nula (vθ =0), e considerando 
que a altura h seja muito menor que R, Determine o valor de h. Analise seu resultado. 
 
 
Questão 16) Um líquido de índice de refração n = 1,5 é despejado em um recipiente. Faz-se 

incidir um feixe de laser sobre a superfície do líquido livre segundo um ângulo  de incidência. 
Se assumirmos que o índice de refração do ar é igual a um, obtenha: 
 

(a) Para que ângulo de incidência , o ângulo de refração seria   =  / 2. 
(b) Discuta e justifique matematicamente a seguinte afirmação: 

“a situação descrita no item a não é possível para todos os líquidos”  
Caso você concorde com a afirmação, mostre para que valores do índice de refração n do 
líquido, essa situação seria impossível.  
 
 
Questão 17) Veja o enunciado e as figuras do problema 1 desta prova. Quando a prancha é 
liberada a partir da posição x, qual a força resultante na direção x, como função de x, M, l, g, µ 
e b?  
 
 
Questão 18) Veja o enunciado e as figuras do problema 1 desta prova. Quando a prancha está 
na posição simétrica, ela recebe um impulso horizontal de magnitude I.  A partir deste impulso, 
ela realiza um movimento harmônico simples. Pede-se: 
 
(a) Calcule seu período. 
(b) Determine o máximo valor de impulso, Imax, que pode ser aplicado à prancha para que ela 
permaneça sempre apoiada sobre os rolos. 
 
 
Questão 19) N partículas carregadas com carga elétrica igual a q estão dispostas 
uniformemente ao longo de uma circunferência de raio R. Suponha que alguém remove uma 
das partículas e a coloca no centro da circunferência, sem que a distribuição das outras 
partículas seja alterada. Qual é o modulo da força a que fica sujeita essa partícula? 
 
 
Questão 20) Duas fendas estreitas são iluminadas pela luz amarela de sódio (λ = 589 nm). 
Num alvo a 1 m de distância formam-se riscas espaçadas de 1 cm. Determinar a distância 
entre as duas fendas.  


