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Q.01- Uma haste metálica é composta de dois segmentos de mesmo 
tamanho e materiais diferentes, com coeficientes de dilatação lineares 

1 e 2. Uma segunda haste, feita de um único material, tem o mesmo 

comprimento da primeira e coeficiente de dilatação . Considere que 
ambas sofram o mesmo aumento de temperatura e tenham a mesma 
dilatação. Assim, é correto afirmar-se que 

A)  = (1 + 2) / 2.   

B)  = (1  2) / (1 + 2). 

C)  = (1 + 2) / (1  2).   

D)  = 1 + 2. 
 
 
Q.02-  Considere um recipiente ideal, no interior do qual são colocados 
2,4 litros de água e uma fina haste metálica de espessura e massa 
desprezíveis, comprimento inicial igual a 10cm e coeficiente de dilatação 

volumétrico igual a 3,610–5 ºC–1, que estão em equilíbrio térmico a uma 
temperatura de 20ºC. O conjunto é colocado no interior de um forno de 
potência constante e igual a 4000W, que é ligado durante 3 minutos. 
Considerando que toda energia térmica liberada pelo forno foi 
integralmente absorvida pelo conjunto (água+haste), determine a 
dilatação linear sofrida pela haste metálica após o tempo de 
aquecimento. 
Adote:  calor específico da água = 1,0cal/gºC 
           densidade da água = 1g/cm3 ; 1 cal = 4J 
 
A) 9,0.10–3cm       
B) 1,14.10–2cm  
C) 3,42. 10–2 cm    
D) 2,6 x 10–3 cm                               
 
Q.03-  Uma corda de massa 100g vibra com uma frequência de 200Hz 
como está descrito na figura a seguir. 

 
O produto da força tensora com o comprimento da corda, em N.m deve 
ser de  
A) 1200    B) 1440  C) 1800  D) 2400    
 
Q.04-  Um diapasão com frequência natural de 400Hz é percutido na 
proximidade da borda de uma proveta graduada, perfeitamente 
cilíndrica, inicialmente cheia de água, mas que está sendo 
vagarosamente esvaziada por meio de uma pequena torneira na sua 
parte inferior. Observa-se que o volume do som do diapasão torna-se 
mais alto pela primeira vez quando a coluna de ar formada acima d’água 
atinge uma certa altura h. O valor de h, em centímetros, vale 
Dado: velocidade do som no ar 320m/s  
A) 45     B) 36     C) 28     D) 20    
 
Q.05- Uma onda estacionária é estabelecida em uma corda homogênea 
de comprimento 2πm, presa pelas extremidades, A e B, conforme figura 
abaixo. 

 
Considere que a corda esteja submetida a uma tensão de 10N e que sua 
densidade linear de massa seja igual a 0,1kg/m 
Nessas condições, a opção que apresenta um sistema massa-mola ideal, 
de constante elástica K, em N/m, e massa m, em kg, que oscila em 
movimento harmônico simples na vertical com a mesma frequência da 
onda estacionária considerada é  

 
   
Q.06- Um professor de Física, querendo ensinar ondas estacionárias aos 
seus alunos, construiu um experimento com duas cordas, como mostra 
a figura. Pressionou a corda 1 a 80cm do ponto fixo e, tocando na corda, 
criou o primeiro harmônico de uma onda estacionária. Sabendo que a 
frequência conseguida na corda 1 e 440Hz, e que a velocidade da onda 
na corda 2 é o dobro da velocidade da onda na corda 1, determine a 
posição que alguém deverá pressionar a corda 2 para conseguir o 
primeiro harmônico de uma onda estacionária com o dobro da 
frequência conseguida na corda 1 

 
A alternativa correta é:  
A) C.     B) A.     C) B.     D) D.    
   
Q.07- Uma cerca elétrica foi instalada em um muro onde existe um 
buraco de forma cilíndrica e fechado na base, conforme representado 
na figura. Os fios condutores da cerca elétrica estão fixos em ambas as 
extremidades e esticados sob uma tensão de 80 N. Cada fio tem 
comprimento igual a 2,0 m e massa de 0,001 kg. Certo dia, alguém tocou 
no fio da cerca mais próximo do muro e esse fio ficou oscilando em sua 
frequência fundamental. Essa situação fez com que a coluna de ar no 
buraco, por ressonância, vibrasse na mesma frequência do fio condutor. 
As paredes do buraco têm um revestimento adequado, de modo que ele 
age como um tubo sonoro fechado na base e aberto no topo. 
Considerando que a velocidade do som no ar seja de 330 m/s e que o ar 
no buraco oscile no modo fundamental, assinale a alternativa que 
apresenta corretamente a profundidade do buraco. 

 
A) 0,525 m.    B) 0,650 m.    C) 0,825 m.    D) 1,250 m.     
 
 Q.08- - A radiação X, com comprimentos de onda entre 0,01nm a 10nm, 
tem frequência menor do que a frequência  
A) da radiação ultravioleta, cujos comprimentos de onda são na faixa 

de 
9380 10 m−  a 

910 m.−
    

B) da radiação infravermelha, cujos comprimentos de onda são na 

faixa de 700 nm  a 50.000 nm.     

C) da radiação na faixa visível, cujos comprimentos de onda são na 

faixa de 400 nm  a 750 nm.     

D) da radiação gama, cujos comprimentos de onda são na faixa de 
1210 m−

 a 
1410 m.−
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Q.09 - Uma onda sonora propagando-se no ar é uma sucessão de 
compressões e rarefações da densidade do ar. Na figura abaixo, estão 
representadas, esquematicamente, ondas sonoras estacionárias em 
dois tubos, 1 e 2, abertos em ambas as extremidades. Os comprimentos 
dos tubos 1 e 2 são, respectivamente, L e L/2. 

 
Sendo 1λ  e 2λ  os respectivos comprimentos de onda das ondas 

representadas nos tubos 1 e 2, e 1f  e 2f  suas frequências, as razões 

entre os comprimentos de onda 1 2λ λ  e as frequências 1 2f f  são, 

nessa ordem,  
A) 1 e 1     
B) 2 e 1     
C) 2 e 1/2           
D) 1/2 e 1  
  
Q.10 - Uma onda propaga-se em um meio A com uma velocidade de 
100m/s e um comprimento de onda igual a 50cm. A partir de um certo 
instante, a onda passa a se propagar em um meio B com uma velocidade 
de 150m/s. É correto afirmar que o comprimento de onda no meio B é 
igual a   
 
A) 150cm    
B) 75cm     
C) 100cm     
D) 50cm    
 
 
QUESTÕES ENEM 
Q.01- Em uma aula de laboratório, para executar um projeto de 
construção de um termostato que controle a temperatura de um ferro 
elétrico de passar roupa, os estudantes dispunham de lâminas de cobre 
e de alumínio de dimensões idênticas. O termostato em questão é 
formado por duas lâminas metálicas soldadas e, quando a temperatura 
do ferro aumenta e atinge determinado valor, o par de lâminas se curva 
como ilustra a figura, abrindo o circuito e interrompendo a passagem da 
corrente elétrica. 

 
Dados: 
Coeficiente de dilatação linear do cobre = 1,7 x 10-5 °C-1 
Coeficiente de dilatação linear do alumínio = 2,4 x 10-5 °C-1 
Para que o termostato possa funcionar adequadamente, 
 
A) a lâmina de cima deve ser de cobre e a de baixo de alumínio. 
B) a lâmina de cima deve ser de alumínio e a de baixo de cobre. 
C) ambas as lâminas devem ser de cobre. 
D) ambas as lâminas devem ser de alumínio. 
E) as lâminas não podem ser do mesmo material e é indiferente qual 

delas está em cima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.02-  Misturando-se convenientemente água e álcool, é possível fazer 
com que uma gota de óleo fique imersa, em repouso, no interior dessa 
mistura, como exemplifica o desenho a seguir. 

 
Quanto maior o coeficiente de dilatação de uma substância mais fácil é 
desta substância variar de volume devido a uma mudança na sua 
temperatura. 
Os coeficientes de dilatação térmica da mistura e do óleo valem, 
respectivamente, 2,0.10-4 /°C e 5,0.10-4 /°C. 
Esfriando-se o conjunto sem que o álcool e a água evaporem, o volume 
da gota: 
A) diminuirá e ela tenderá a descer. 
B) diminuirá e ela tenderá a subir. 
C) diminuirá e ela permanecerá em repouso. 
D) aumentará e ela tenderá a subir. 
E) aumentará e ela tenderá a descer. 
 
Q.03-  Duas substâncias A e B têm seus gráficos de densidade x 
temperatura representados a seguir. As substâncias são colocadas a 4°C 
em garrafas de vidro distintas, ocupando todo o volume das garrafas. 
Considere o coeficiente de dilatação do vidro das garrafas muito menor 
que o das substâncias A e B. As garrafas são, então, fechadas e colocadas 
em um refrigerador a 0°C. Após um longo período de tempo, pode-se 
dizer que 
Dilatação térmica 33n9ksn 

 
A) a garrafa de A se quebra e a de B não. 
B) a garrafa de B se quebra e a de A não. 
C) as garrafas de A e B se quebram. 
D) as garrafas de A e B não se quebram. 
E) os dados fornecidos não são suficientes para se chegar a uma 

conclusão. 
 
Q.04-  Nas engenharias metalúrgica, mecânica e de materiais, o processo 
de têmpera é muito utilizado para conferir dureza aos materiais. Esse 
processo consiste em submeter o material a um resfriamento brusco 
após aquecê-lo acima de determinadas temperaturas. Isso causa o 
surgimento de tensões residuais internas, provocando um aumento da 
dureza e resistência do material. 
Nos laboratórios da Universidade Presbiteriana Mackenzie um aluno 
deseja realizar a têmpera de uma barra de ferro, cuja massa vale 1000g. 
A peça é então colocada em um forno de recozimento durante o tempo 
suficiente para que ocorra o equilíbrio térmico. Em seguida é retirada e 
rapidamente imersa em um tanque com 10000g de óleo, cujo calor 
específico sensível vale 0,4cal/g°C.  Sabendo-se que o calor específico 
sensível do ferro tem valor aproximado de 0,11 cal/g°C, e que a 
temperatura do óleo muda de 28°C para 38°C, a temperatura do forno 
no momento em que a barra é retirada vale aproximadamente, em °C  
A) 100    
B) 200    
C) 300    
D) 400   
E) 500    
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Q.05-  Um chuveiro domiciliar, que desenvolve potência de 5200W, 
quando instalado em uma diferença de potencial de 220V, tem toda a 
energia dissipada por seu resistor transferida para a porção de água que 
por ele passa. Em um dia em que a temperatura ambiente vale 20°C e, 
supondo-se que pelo chuveiro passe 52g de água por segundo, pode-se 
afirmar corretamente que a temperatura com que a água sai do chuveiro 
vale em °C. ( 1cal = 4J) 
 

A)  52   

B)  50    

C)  45     

D)  40     

E)  30     
 
RESPOSTAS UFU 
Q.01-A Q.02-A Q.03-B Q.04-D Q.05-D 
Q.06-C Q.07-C Q.08-D Q.09-C Q.10-B  
 
RESPOSTAS ENEM 
Q.01-A Q.02-A Q.03-A Q.04-D Q.05-C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


