
 

 

 

 

 

 

 

Questão 1)    
A proposição e a consolidação da Teoria da Relatividade e da Mecânica Quântica, componentes 

teóricos do que se caracteriza atualmente como Física Moderna, romperam com vários 
paradigmas da Física Clássica. Baseando-se especificamente em uma das teorias da Física 
Moderna, a Relatividade Restrita, analise as proposições. 

 
I. A massa de um corpo varia com a velocidade e tenderá ao infinito quando a sua velocidade 

se aproximar da velocidade da luz no vácuo. 
II. A Teoria da Relatividade Restrita é complexa e abrangente, pois, descreve tanto 

movimentos retilíneos e uniformes quanto movimentos acelerados. 

III. A Teoria da Relatividade Restrita superou a visão clássica da ocupação espacial dos corpos, 
ao provar que dois corpos, com massa pequena e velocidade igual à velocidade da luz no 

vácuo, podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. 
 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 

c) Somente a afirmativa II é verdadeira. 
d) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 
Questão 2)    

Os seres humanos têm um tempo de gestação de 39 a 42 semanas o que corresponde, em 
média, a um período de 9 meses. E então, após uma longa espera, nasceram as gêmeas 
Brenda e Letícia. Porém, imediatamente após o nascimento, Brenda foi enviada para fazer o 

teste do pezinho numa galáxia imaginária denominada Cuxicuxi. Seu pai, Sedicla, acomoda 
sua filha confortavelmente em seu berço e faz o embarque numa espaçonave que será 

enviada para o espaço a uma velocidade de 0,80c. O problema é que os pais não foram 
informados do tempo de duração da viagem, o que causou certo desconforto na família. 
Considere que Brenda viaja com velocidade constante até a galáxia e volta à Terra, enquanto 

Letícia permanece o tempo todo em nosso planeta, que no retorno de Brenda as gêmeas estão 
fazendo aniversário e que Letícia está completando 10 anos. Baseado no paradoxo da 

relatividade restrita, quantos anos Brenda estará completando quando ela retornar de seu 
exame? 

 

a) 6 anos 
b) 8 anos 

c) 10 anos 
d) 12 anos 

e) 14 anos 
 
Questão 3)    

Não está longe a época em que aviões poderão voar a velocidades da ordem de grandeza da 
velocidade da luz (c) no vácuo. Se um desses aviões, voando a uma velocidade de 0,6.c, 

passar rente à pista de um aeroporto de 2,5 km, percorrendo- a em sua extensão, para o 
piloto desse avião a pista terá uma extensão, em km, de 
a) 1,6. 

b) 2,0. 
c) 2,3. 

d) 2,8. 
e) 3,2. 

 

Questão 4)    
O tempo nada mais é que a forma da nossa intuição interna. Se a condição particular da nossa 
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sensibilidade lhe for suprimida, desaparece também o conceito de tempo, que não adere aos 

próprios objetos, mas apenas ao sujeito que os intui. 
(KANT, I. Crítica da razão pura. Trad. Valério Rohden e Udo Baldur Moosburguer.  

São Paulo: Abril Cultural, 1980. p.47. Coleção Os Pensadores.) 
 

A questão do tempo sempre foi abordada por filósofos, como Kant. Na física, os resultados 

obtidos por Einstein sobre a ideia da “dilatação do tempo” explicam situações cotidianas, 
como, por exemplo, o uso de GPS. 

 
Com base nos conhecimentos sobre a Teoria da Relatividade de Einstein, assinale a alternativa 
correta. 

 
a) O intervalo de tempo medido em um referencial em que se empregam dois cronômetros e 

dois observadores é menor do que o intervalo de tempo próprio no referencial em que a 
medida é feita por um único observador com um único cronômetro. 

b) Considerando uma nave que se movimenta próximo à velocidade da luz, o tripulante 

verifica que, chegando ao seu destino, o seu relógio está adiantado em relação ao relógio 
da estação espacial da qual ele partiu. 

c) As leis da Física são diferentes para dois observadores posicionados em sistemas de 
referência inerciais, que se deslocam com velocidade média constante. 

d) A dilatação do tempo é uma consequência direta do princípio da constância da velocidade 

da luz e da cinemática elementar. 
e) A velocidade da luz no vácuo tem valores diferentes para observadores em referenciais 

privilegiados. 
 
Questão 5)    

A teoria da relatividade, publicada em 1905 por Albert Einstein, discutiu fenômenos que 
envolvem sistemas de referência inerciais, contração dos espaços e dilatação do tempo. 

Em sua proposta, Einstein garante que a 
 

a) velocidade da luz depende de sistemas de referência. 

b) massa de uma partícula não depende da velocidade da mesma. 
c) velocidade de uma partícula deve possuir um valor limite. 

d) massa de um corpo é menor quando em movimento do que em repouso. 
 

Questão 6)    
Em relação à Teoria da Relatividade Restrita, assinale o que for correto. 

 

01. Um de seus postulados afirma que as leis da Física são as mesmas para todos os 
observadores em quaisquer sistemas de referência. 

02. Se uma pessoa, movimentando-se com velocidade v

 constante, estiver segurando uma 

caneta laser e lançar um raio de luz com velocidade c

 também constante, em sentido 

contrário ao de seu movimento, então se uma outra pessoa, em repouso, medir a 

velocidade desse raio de luz, encontrará vc


 . 

04. Ela só é válida para velocidades próximas à velocidade da luz. 

08. Se a massa de um corpo de 10g pudesse ser convertida totalmente em energia, ela 
geraria 900 trilhões de joules. 

16. Se dois observadores estiverem em repouso, um em relação ao outro e em repouso em 
relação a um referencial inercial, então dois eventos que ocorrerem ao mesmo tempo para 
um deles podem não ocorrer ao mesmo tempo para o outro, mesmo que este outro esteja 

equidistante dos eventos. 
 

Questão 7)    
A velocidade é uma grandeza relativa, ou seja, a sua determinação depende do referencial a 
partir do qual está sendo medida. A Teoria da Relatividade Especial, elaborada em 1905 pelo 

físico alemão Albert Einstein, afirma que o comprimento e a massa de um objeto são 
grandezas que também dependem da velocidade, e conseqüentemente são relativas. Sobre a 

Teoria da Relatividade Especial, julgue os itens abaixo e marque a alternativa CORRETA. 
 

I. A massa de um objeto é independente da velocidade do mesmo medida por qualquer 



referencial inercial. 

II. A velocidade da luz é um limite superior para a velocidade de qualquer objeto. 
III. Intervalos de tempo e de espaço são grandezas absolutas e independentes dos 

referenciais. 
IV. As leis da Física são as mesmas em todos os sistemas de referência inercial. 
V. Massa e energia são quantidades que não possuem nenhuma relação 

 
a) somente II e III estão corretas. 

b) somente I e II estão corretas. 
c) somente I e V estão corretas. 
d) somente I e III estão corretas. 

e) somente II e IV estão corretas. 
 

Questão 8)    
O elétron e sua antipartícula, o pósitron, possuem massas iguais e cargas opostas. Em uma 
reação em que o elétron e o pósitron, em repouso, se aniquilam, dois fótons de mesma 

energia são emitidos em sentidos opostos. A energia de cada fóton produzido é, em MeV, 
aproximadamente, 

 
a) 0,3 
b) 0,5 

c) 0,8 
d) 1,6 

e) 3,2 
Note e adote: 
Relação de Einstein entre energia (E) e massa (m): E =mc2 

Massa do elétron = 910–31 kg 
Velocidade da luz c = 3,0108 m/s 

1 eV = 1,610–19 J 
1MeV = 106 eV 
No processo de aniquilação, toda a massa das partículas é transformada em energia dos 

fótons. 
 

Questão 9)    
A Teoria da Relatividade restrita, proposta por Albert Einstein em 1905, mudou profundamente 

a visão das pessoas a respeito do mundo em que vivemos. Um dos resultados notáveis dessa 
teoria une os conceitos de massa, m, e energia, E, na famosa equação E = mc2, em que c = 

3108 m/s é a velocidade da luz no vácuo. Essa relação prediz, por exemplo, que, ao ser 

aquecida, uma massa m de água recebe uma quantidade de energia E e tem sua massa 

aumentada de uma quantidade m. Levando-se em conta a Teoria da Relatividade, se duas 
calorias, cerca de 8,36 Joules, são cedidas a uma massa m de água, ocorrerá um aumento de 

massa, m, em kg, cuja ordem de grandeza é igual a 
 

a) 10–17. 

b) 10–16. 
c) 10–18. 

d) 10–19. 
 
Questão 10)    

Na Teoria da Relatividade de Einstein, a energia de uma partícula é calculada pela expressão E 

= mc2, onde 2
e )c/v(1/mm  . Em um microscópio eletrônico de varredura, elétrons são 

emitidos com energia de 8,0105 eV para colidir com uma amostra de carbono que se 

encontra parada. Calcule o valor da velocidade dos elétrons emitidos. 
 

a) 2,31108 m/s 
b) 4,73108 m/s 
c) 1,11106 m/s 

d) 2,31104 m/s 
e) 1,11104 m/s 

 



 

 
1. Gab: A 

2. Gab: A 
3. Gab: B 
4. Gab: D 

5. Gab: C 
6. Gab: 08 

7. Gab: E 
8. Gab: B 
9. Gab: B 

10. Gab: A 
 

 


