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QUESTÃO 01 
A TERRA É AZUL! 
 
Em 1961, um homem  Yuri Gagarin  subia, pela primeira vez, ao espaço. O feito posicionou os russos na frente da corrida espacial 
travada com os Estados Unidos após o fim da Segunda Guerra. Em 2011, comemoramos cinco décadas dessa façanha.  
 
Por: Othon Winter  
 

Em 12 de abril de 1961, Yuri Alekseevich Gagarin estava a bordo da espaçonave Vostok-1, lançada de uma plataforma em 
Baikonur, no Cazaquistão, por um foguete Soyuz. Durante o voo, que durou 108 minutos, sendo 90 minutos efetivamente no espaço, 
completou uma órbita ao redor da Terra, viajando a uma velocidade aproximada de 27 mil km/h. Na descida, foi ejetado da nave 
quando estava a 7 km de altura e chegou ao solo suavemente, com o auxílio de paraquedas. 

Em órbita, Gagarin fez algumas anotações em seu diário de bordo. Porém, ao tentar usá-lo, o diário flutuou e voltou para ele 
sem o lápis, que estava conectado ao livro por uma mola. A partir de então, todos os registros tiveram que ser feitos por meio de um 
gravador de voz. Como ele era ativado por som, a fita ficou logo cheia, pois muitas vezes o equipamento era ativado pelos ruídos na 
cápsula. Durante o voo, Gagarin se alimentou e tomou água, mantendo contato contínuo com a Terra por rádio, em diferentes canais, 
telefone e telégrafo. Ele foi o primeiro ser humano a ver a Terra do espaço. Pôde vê-la como um todo e, entre as observações que fez, 
uma é marcante. Impressionado com o que via, afirmou: “A Terra é azul!”. 

(Trecho adaptado a partir de matéria publicada na Revista Ciência Hoje, vol. 47, ed. 280. p. 72-73) 
 
“Na descida, foi ejetado da nave quando estava a 7 km de altura e chegou ao solo suavemente, com o auxílio de paraquedas.”  
 
Após o paraquedas ter sido aberto, entendendo-se que o astronauta passou a descer com velocidade escalar constante, a resultante 
das forças que atuava sobre Gagarin era igual:  
A) ao seu peso.  
B) ao seu peso e ao peso do paraquedas.  
C) a força de resistência do ar.  
D) a zero. 
E) a soma do seu peso com o peso do paraquedas, menos a força de resistência do ar. 
 
QUESTÃO 02 

 
 
Ao analisar a situação representada na tirinha acima, quando o motorista freia subitamente, o passageiro: 
A) mantém-se em repouso e o para-brisa colide contra ele. 
B) tende a continuar em movimento e colide contra o para-brisa.  
C) é empurrado para frente pela inércia e colide contra o para-brisa.  
D) permanece junto ao banco do veículo, por inércia e o para-brisa colide contra ele.  
E) morre de susto pela freada do carro onde se encontrava. 
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QUESTÃO 03 
Leia com atenção o texto que segue: 
 
“Galileu fez outra grande descoberta. Ele mostrou que Aristóteles estava também errado quando considerava que fosse necessário 
exercer forças sobre os objetos para mantê-los em movimento. Embora seja necessária uma força para dar início ao movimento, 
Galileu mostrou que, uma vez em movimento, nenhuma força é necessária para manter o movimento – exceto a força necessária 
para sobrepujar o atrito. Quando o atrito está ausente, um objeto em movimento mantém-se em movimento sem a necessidade de 
qualquer força.” 

 HEWITT, P. G. Fundamentos de Física Conceitual. 1ª ed. – Porto Alegre: Bookman, 2003. p. 50. 
 
O texto refere-se a uma questão central no estudo do movimento dos corpos na Mecânica Newtoniana, que é a propriedade dos 
corpos manterem o seu estado de movimento. 
Essa propriedade é conhecida como: 
A) força.  B) massa.  C) inércia.  D) velocidade.  E) aceleração. 
 
QUESTÃO 04 
Quando o astronauta Neil Armstrong desceu do módulo lunar e pisou na Lua, em 20 de julho de 1969, a sua massa total, incluindo 
seu corpo, trajes especiais e equipamento de sobrevivência, era de aproximadamente 300 kg. O campo gravitacional lunar é, 
aproximadamente, 1/6 do campo gravitacional terrestre.  
 
Se a aceleração da gravidade na Terra é aproximadamente 10 m/s2:  
A) a massa total de Armstrong na Lua é de 300 kg e seu peso é 500 N. 
B) a massa total de Armstrong na Terra é de 50 kg e seu peso é 3.000 N. 
C) a massa total de Armstrong na Terra é de 300 kg e seu peso é 500 N. 
D) a massa total de Armstrong na Lua é de 50 kg e seu peso é 3.000 N. 
E) o peso de Armstrong na Lua e na Terra são iguais. 
 
QUESTÃO 05 
Uma pequena esfera de massa m, peso P e raio r é deixada cair no ar, próximo à superfície da Terra. Verifica-se que, do ponto A em 
diante, sua velocidade permanece constante (ver figur. 

 
 
O módulo da força resultante e da aceleração da esfera imediatamente após ser largada é: 
A)  Zero; g.   B)  Zero; zero.   C)  P; zero.   D) P; g.   E)  P/2; g.  
 
QUESTÃO 06 
Um bloco, apoiado sobre uma superfície horizontal, está submetido a duas forças, F1 = 4 N e F2 = 2 N, como mostra a figura: 
 

 
É correto afirmar que:  
A)  a resultante das forças é igual a 6 N.  
B)  o bloco não está em equilíbrio.  
C)  a resultante das forças que atuam sobre o bloco é nula.  
D)  a resultante das forças é diferente de zero e perpendicular à superfície.  
E)  se o bloco estiver em repouso continuará em repouso.  
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QUESTÃO 07 

"O almoço de hoje vai ser eliminado daqui a dois ou três dias. A comida fica até 72 horas no nosso corpo, passando por duas 
transformações básicas. 

A primeira transformação é mecânica: dentes na boca trituram os pedaços de alimentos até os deixar superpequenos. Só para 
dar uma ideia, os micropedaços de comida que saem do estômago têm o diâmetro de um fio de cabelo. 

A outra transformação é química: órgãos como estômago e pâncreas lançam substâncias para digerir os nutrientes que 
compõem os alimentos. Depois dessa "quebra", o intestino consegue absorver os nutrientes necessários para o nosso metabolismo, 
jogando tudo o que interessa para o organismo na corrente sanguínea". 

 
Desde os primórdios, o homem sentiu a necessidade de desenvolver ferramentas e instrumentos para auxiliá-lo na realização 

de trabalho. 
Alicate, enxada, picareta são exemplos de ferramentas denominadas máquinas simples. 

 
Assinale a alternativa em que há uma relação entre a máquina simples, alicate, por exemplo, e a frase do texto que a representa: 
A) "... é mecânica: dentes na boca..."    
B) "... micropedaços de comida que..."    
C) "... têm o diâmetro de um fio de cabelo..."    
D) "... o intestino consegue absorver os nutrientes..."    
E) "... para o organismo na corrente sanguínea."    
 
QUESTÃO 08 
Em uma partida de vôlei, quando a bola desce, o jogador dá um tapa e ela viaja, caindo do outro lado da quadra. Por que após o tapa 
a bola continua se movendo, se não há mais contato entre ela e a mão do jogador? 
A) Porque a força inicial do tapa faz com que a bola continue se movendo até o outro lado da quadra. 
B) Porque a bola empurra o ar que está à sua frente. Esse ar deslocado move-se para trás da bola, empurrando a mesma para frente. 
C) Não existe força empurrando a bola. Ela continua seu movimento porque é o seu estado natural manter a velocidade inicial 

adquirida após o tapa. 
D) Porque a força inicial do tapa e a força da gravidade ajudam no movimento da bola até o outro lado da quadra. 
E) Devido ao ímpeto adquirido pela bola. 
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RESPOSTAS 

 
 
QUESTÃO 01 - D 
De acordo com a primeira lei de Newton, se um corpo se movimenta com velocidade constante, a resultante das forças que atuam 
sobre ele é nula. 
 
QUESTÃO 02 - B 
De acordo com a primeira lei de Newton, se um corpo se movimenta com velocidade constante, a resultante das forças que atuam 
sobre ele é nula.  
 
QUESTÃO 03 - C 
O texto fala sobre a primeira Lei de Newton ou Lei da Inércia, em que corpos em repouso tendem a permanecer em repouso e corpos 
em movimento tendem a permanecer em movimento. 
 
QUESTÃO 04 - A 

 
QUESTÃO 05 - D 
No início da queda, a resistência do ar é desprezível, portanto a força resultante é o peso (P) e a aceleração é a da gravidade (g).  
 
QUESTÃO 06 - B 
Vetores opostos de intensidades diferentes: subtrai e mantém o sentido do vetor de maior intensidade.Você tem o F1 de 4N puxando 
para a direita > e o F2 de 2N puxando para a esquerda <. Subtrai e mantém a força resultante para a direita:4 - 2 = 2N 
Portanto, o bloco não está em equilíbrio. 
 
QUESTÃO 07 - A 
O alicate é uma máquina que opera, tendo como base a alavanca interfixa. Neste sentido a alternativa A se aproxima melhor do que 
as demais. 
 
QUESTÃO 08 - C 
É a primeira lei de Newton. 
 


