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Questão 01     
Um automóvel viaja por uma estrada retilínea com velocidade 
constante. A partir de dado instante, considerado como t = 0, o 
automóvel sofre acelerações distintas em três intervalos consecutivos 
de tempo, conforme representado no gráfico abaixo. 
 

 
 
Assinale a alternativa que contém o gráfico que melhor representa o 
deslocamento do automóvel, nos mesmos intervalos de tempo. 
Informação: nos gráficos, (0,0) representa a origem do sistema de 
coordenadas. 
 

A)

  

B)

  

C)

  

D)

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 02     
Em um prédio, para chegar ao 16º andar, a partir do térreo, uma pessoa 
embarca no elevador com a porta já aberta e digita o andar desejado. 
 
Considere as seguintes informações: 
 

• a altura que o elevador atingirá é de 48 m; 

• o processo de abertura ou de fechamento da porta leva 3 s; 
• a aceleração ou a frenagem do elevador ocorre com aceleração 

constante de módulo 0,25 m/s2; 

• quando atingida a velocidade de 1 m/s, o movimento do elevador 
segue em regime uniforme. 

 
O tempo necessário, a partir do momento em que o elevador inicia o 
fechamento da porta no andar térreo até o momento em que ele conclui 
a abertura da porta, para o desembarque no 16º andar, é de 
 
A) 46 s. 
B) 58 s. 
C) 62 s. 
D) 36 s. 
 
Questão 03     
Em uma corda, dois pulsos de onda se propagam em sentidos opostos, 
conforme mostra a figura. 
 

 
 
Assinale a alternativa que representa corretamente a propagação dos 
pulsos de onda, nos seguintes momentos: antes da interferência (I), 
durante a interferência (II) e após a interferência (III), respectivamente. 
 

A)

  

B)

  

C)

  

D)
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Questão 04     
A figura mostra dois pulsos que se movimentam em sentidos contrários, 
um em direção ao outro sobre a mesma corda, que pode ser considerada 
ideal. 
 

 
 
No momento em que houver sobreposição total, a disposição esperada 
para os pontos da corda estará melhor indicada por: 
 

A)  

B)  

C)  

D)  
 
 
Questão 05     
Uma onda seguia da esquerda para a direita, propagando-se em um fio 
considerado ideal, mantido tenso. Decorrido algum tempo, observa-se a 
passagem de uma outra onda, desta vez proveniente da direita para a 
esquerda, idêntica à primeira, em amplitudes e comprimento de onda. 
 

 
 
Analise as seguintes afirmações sobre o que poderia ter ocorrido para 
que se obtivesse o padrão de onda visto momentos depois. 
 

I. A onda sofreu reflexão total e, pelo formato de onda do pulso 
recebido, a corda, ao lado direito, está atada a um ponto que possui 
mobilidade vertical. 

II. À direita, a corda se encontra presa a uma segunda corda, com o 
dobro da densidade da primeira e, além do pulso refratado, 
também é produzido um pulso refletido, igual ao original, 
propagando-se em sentido oposto. 

III. Uma outra onda, movendo-se da direita para a esquerda, 
semelhante à primeira, com o mesmo comprimento de onda, 
porém, o dobro das amplitudes, interagiu com a primeira de modo 
destrutivo, sendo o pulso recebido consequência da interação 
entre as duas. 

 

Do que foi levantado, com respeito às possibilidades que geraram a onda 
da figura 2, está correto o contido em 
 
A) I, apenas. 
B) II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas 
 
Questão 06     
Uma corda esticada vibra em sua frequência fundamental de 440 Hz. 
Considerando que os dois pontos fixos da corda distam 0,75 m e que a 
velocidade de propagação do som no ar é 340 m/s, podemos afirmar 
que: 
 
A) Qualquer onda que se propague na corda, ao refletir nos pontos 

fixos nos extremos da corda, sofrerá inversão de fase. 
B) A velocidade de propagação de qualquer onda na corda é igual a 

340 m/s. 
C) O som, no ar, provocado pela vibração da corda tem comprimento 

de onda igual a 1,5 m. 
D) Dobrando o valor da tração na corda, a frequência fundamental 

passa a ser de 880 Hz. 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 7     
O mar e o aquecimento global 
 
O termo aquecimento global é usado para caracterizar o aumento da 
temperatura média da Terra ao longo dos anos. Segundo a Organização 
Meteorológica Mundial, hoje o planeta está quase um grau mais quente 
do que estava antes do processo de industrialização. 
Esse aumento de temperatura causa o derretimento de geleiras e placas 
de gelo ao redor do mundo e essa perda de grandes áreas de gelo na 
superfície pode acelerar o aquecimento global, pois menos energia 
proveniente do Sol seria refletida pela Terra. 
Um resultado imediato do derretimento de geleiras é o aumento do nível 
médio do mar. Os cientistas notaram que esse aumento foi de 17 
centímetros no decorrer do século 20 e projetam elevação contínua do 
nível do mar ao longo do século 21, prevendo-se inundações em algumas 
cidades próximas à costa. 
(Disponível em: meioambiente.culturamix.com. Adaptado) 
 
Questão 07     
Devido ao aquecimento global, em determinado ano a perda de gelo na 
Groenlândia foi da ordem de 4,00 1010 toneladas. Considerando que o 
gelo estivesse inicialmente a 0 ºC, que o calor específico da água seja 
4,20 103 J/(kg·ºC), e desprezando as perdas de calor, a quantidade de 
calor absorvida pela massa de água proveniente do gelo perdido na 
Groenlândia naquele ano, após a fusão, para que sua temperatura se 
elevasse até 10 ºC foi de, aproximadamente, 
 

A) 1,36 1020 J 

B) 1,19 1019 J 

C) 1,36 1019 J 

D) 1,68 1018 J 
 
Questão 08     
Em um recipiente, termicamente isolado e de capacidade térmica 
desprezível, são colocados 50 g de água a 0ºC e um bloco de 50 g de 
alumínio a 120ºC. Sabe-se que os calores específicos da água e do 
alumínio valem, respectivamente, 1 cal/gºC e 0,2 cal/gºC . Determine a 
temperatura final após o sistema atingir o equilíbrio térmico. 
 
A) 12,5ºC 
B) 10,0ºC 
C) 20,0ºC 
D) 17,5ºC 
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Questão 09     
Um objeto é colocado entre dois espelhos planos cujas superfícies 

refletoras formam um ângulo . Sabe-se que a medida de  é um divisor 
positivo de 24 e que o número total de imagens que esse objeto produz 
é maior que 17 e menor que 59. 

Quantos são os possíveis valores de ? 
 
A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 
 
Questão 10       
Foram colocadas dois termômetros em determinada substância, a fim 
de medir sua temperatura. Um deles, calibrado na escala Celsius, 
apresenta um erro de calibração e acusa apenas 20% do valor real. O 
outro, graduado na escala Kelvin, marca 243 K. A leitura feita no 
termômetro Celsius é de  
A) 30° 
B) 6° 
C) 0° 
D) – 6° 
 
Questão 11     
Uma partícula carregada negativamente é posta na presença de um 
campo elétrico de direção vertical, com sentido de cima para baixo e 
módulo constante E, nas proximidades da superfície da Terra. 
Denotando-se por g o módulo da aceleração da gravidade, a razão entre 
a carga e a massa da partícula para que haja equilíbrio estático deve ser 
: 
 

A)  

B)  

C)  

D)  
E) 9,8.E.g 
 
Questão 12     
Imediatamente antes de um relâmpago, uma nuvem tem em seu topo 
predominância de moléculas com cargas elétricas positivas, enquanto 
sua base é carregada negativamente. Considere um modelo simplificado 
que trata cada uma dessas distribuições como planos de carga paralelos 
e com distribuição uniforme. O vetor campo elétrico gerado por essas 
cargas em um ponto entre o topo e a base: 
 
A) é vertical e tem sentido de baixo para cima. 
B) é vertical e tem sentido de cima para baixo. 
C) é horizontal e tem mesmo sentido da corrente de ar predominante 

no interior da nuvem. 
D) é horizontal e tem mesmo sentido no norte magnético da Terra. 
E) é nulo, pois o campo gerado pela topo da nuvem equilibra o campo 

gerado pela base. 
 
Questão 13     
Qual é o efeito na força elétrica entre duas cargas q1 e q2 quando se 
coloca um meio isolante, isotrópico e homogêneo entre elas?  
 
A) Nenhum, porque o meio adicionado é isolante.  
B) A força aumenta, devido a cargas induzidas no material isolante.  
C) A força diminui, devido a cargas induzidas no material isolante.  
D) Nenhum, porque as cargas q1 e q2 não se alteram. 
E) A força desaparece pois o isolante não permite a propagação do 

campo elétrico.  

Questão 14     
O caráter hidrofóbico do poliuretano está associado à força de repulsão 
eletrostática entre as moléculas do material e as moléculas de água, 
fenômeno físico que ocorre entre corpos com cargas elétricas de mesmo 
sinal. A força de repulsão eletrostática: 
 
A) tem sentido contrário à força de atração eletrostática entre corpos 

eletricamente neutros. 
B) é maior entre dois corpos com mesma carga elétrica +Q do que 

entre dois corpos com mesma carga elétrica –Q. 
C) será duas vezes maior se a distância entre os corpos carregados for 

reduzida à metade. 
D) aumenta com o quadrado da distância entre corpos eletricamente 

carregados. 
E) é diretamente proporcional à quantidade de carga para corpos 

eletricamente carregados. 
 
Questão 15      
       Três pequenas esferas carregadas com cargas de mesmo módulo, 
sendo A positiva e B e C negativas, estão presas nos vértices de um 
triângulo eqüilátero. No instante em que elas são soltas, 
simultaneamente, a direção e o sentido de suas acelerações serão mais 
bem representadas pelo esquema:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
RESPOSTAS 
Q.01-A Q.02-B Q.03-A Q.04-C Q.05-A 
Q.06-A Q.07-D Q.08-C Q.09-A Q.10-D 
Q.11-B Q.12-B Q.13-B Q.14-E Q.15-C 
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