
 
 

3ª Série - Atividade Extraclasse para a semana de 16 a 21 de março.  
 
(PERÍODO DE RECOLHIMENTO – CORONAVÍRUS) 
 
Física – Professor Augusto 

Questão 01 
Duas partículas de cargas C 10    4q 5

1
  e C 10  1q -5

2   estão alinhadas no eixo x sendo a separação entre elas de 6m. 

Sabendo que q1 encontra-se na origem do sistema de coordenadas e considerando 229 C/Nm 10  9k  , determine: 
 
a) a posição x, entre as cargas, onde o campo elétrico é nulo; 
b) o potencial eletrostático no ponto x = 3m; 
c) o módulo, a direção e o sentido da aceleração, no caso de ser colocada uma partícula de carga C10  1q -5

3   e 
massa kg 0,1m3  , no ponto do meio da distância entre q1 e q2. 
  
Questão 02 
Uma partícula carregada, cuja energia cinética no infinito era 3,2 × 10-21 J, desloca-se, ao longo da trajetória 
tracejada, sujeita à repulsão coulombiana devida aos dois prótons fixados nas posições indicadas na figura. Estas 
forças de repulsão são as únicas forças relevantes que atuam sobre a partícula. Ao atingir o ponto M, a velocidade da 
partícula anula-se e ela retorna no sentido oposto ao incidente. Quando a partícula está no ponto M, qual o aumento, 
em relação à situação inicial, da energia potencial armazenada no sistema das três cargas, em meV (10-3 eV)? 

 
Questão 03 

 
Duas cargas puntiformes iguais, mas de sinais opostos, estão fixas nas posições x = a e x = - a, como indicado na 
figura adiante. O plano, perpendicular ao eixo x e passando pelo ponto x = 0, contém os pontos que estão à mesma 
distância das duas cargas. 
 
Supondo que o potencial elétrico no infinito é igual a zero, pode-se afirmar que 
(     ) o potencial elétrico em qualquer ponto desse plano é igual a zero. 
(     ) se uma terceira carga for colocada nesse plano, a força elétrica resultante sobre ela será igual a zero. 
(     ) o trabalho realizado por um agente externo, para movimentar uma carga entre dois pontos quaisquer nesse 
plano, é igual a zero. 
(     ) no ponto médio entre as cargas, em x = 0, o módulo do campo elétrico, devido às duas cargas fixas, é igual a 
zero. 
 
Questão 04 
Uma carga puntiforme q = 4 C é abandonada do repouso no ponto A, dentro de um campo elétrico uniforme 
horizontal de intensidade 100 V/m. Devido à ação da força elétrica que a partícula recebe, ela é acelerada até atingir 
o ponto B, a 20 cm de A. 

 
No trajeto entre A e B, a partícula eletrizada sofreu uma redução de energia potencial elétrica, em joules, igual a 
 
a) 2 x 10–5. 
b) 4 x 10–5. 
c) 8 x 10–5. 
d) 5 x 10–4. 
e) 6 x 10–4. 
 



Questão 05 
Um aluno, ao estudar Física, encontra no seu livro a seguinte questão: “No vácuo (k = 9.109 Nm2/C2), uma carga 
puntiforme Q gera, à distância D, um campo elétrico de intensidade 360 N/C e um potencial elétrico de 180 V, em 
relação ao infinito”. A partir dessa afirmação, o aluno determinou o valor correto dessa carga como sendo 
 
a) 24 C 
b) 10 C 
c) 30 nC 
d) 18 nC 
e) 10 nC 
 
Questão 06 
Um próton movimenta-se em linha reta paralelamente às linhas de força de um campo elétrico uniforme, conforme 
mostrado na figura. Partindo do repouso no ponto 1 e somente sob ação da força elétrica, ele percorre uma distância 
de 0,6 m e passa pelo ponto 2. Entre os pontos 1 e 2 há uma diferença de potencial V igual a 32 V. 

 
Considerando a massa do próton igual a 1,6 x 10-27 kg e sua carga igual a 1,6 x 10-19 C, assinale a alternativa que 
apresenta corretamente a velocidade do próton ao passar pelo ponto 2. 
 
a) 2,0 x 104 m/s. 
b) 4,0 x 104 m/s. 
c) 8,0 x 104 m/s. 
d) 1,6 x 105 m/s. 
e) 3,2 x 105 m/s. 
 
Questão 07 
Assinale o que for correto. 
 
01. Cargas elétricas positivas, abandonadas em repouso em uma região do espaço, onde existe um campo 
elétrico uniforme, deslocam-se para a região de menor potencial elétrico. 
02. Cargas elétricas negativas, abandonadas em repouso em uma região do espaço, onde existe um campo 
elétrico uniforme, movem-se na direção e no sentido do campo. 
04. Linhas de força de campo elétrico são sempre perpendiculares às superfícies equipotenciais. 
08. Aos campos de forças conservativas, como o campo elétrico, associa-se o conceito de potencial. 
16. Em um campo conservativo, como o campo elétrico, o trabalho realizado por uma força conservativa para 
deslocar uma partícula de um ponto a outro do campo independe da trajetória da partícula. 
 
Questão 08 
Em uma experiência com colisões de partículas, um próton, partindo do repouso, foi acelerado por um campo elétrico, 
até atingir determinado alvo. Se o próton sofreu essa aceleração por 15 km, antes da colisão, e se o valor do campo 
nessa distância era constante e equivalia a 1 x 105 N/C, qual o valor da energia cinética que ele possuía no instante 
do impacto? 
Considere a carga elétrica do próton como 1,6 x 10–19 C. 
 
a) 1,6 x 10–15J 
b) 24 x 10–11 J 
c) 15 x 10–07 J 
d) 32 x 1005 J 
e) 32 x 1010 J 
 
Questão 09 
Considere que quatro cargas elétricas idênticas Q estão dispostas no vácuo, formando um quadrado de lado L, e 
assinale o que for correto. 
 
01. O campo elétrico no centro do quadrado é nulo. 
02. O potencial elétrico no centro do quadrado é constante. 

04. O módulo do campo elétrico no ponto médio de um dos lados do quadrado é 
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08. O potencial elétrico no ponto médio de um dos lados do quadrado é 
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15 0 , sendo k0 a constante 

eletrostática do vácuo. 
16. A força elétrica experimentada por uma carga de prova q0 colocada no centro do quadrado será tanto maior 
quanto maior for q0. 
 
 
 
 
 



Questão 10 
Um raio proveniente de uma nuvem transportou para o solo uma carga de 10 C sob uma diferença de potencial de 
100 milhões de volts. A energia liberada por esse raio é: Note e adote: 1 J = 3  10–7kW h 
 
a) 30 MWh. 
b) 3 MWh. 
c) 300 kWh. 
d) 30 kWh. 
e) 3 kWh. 
 
Questão 11 
Os fogões residenciais a gás com acendimento automático são alimentados por uma ddp de 220 V. Neles, um circuito 
elétrico produz uma tensão de 17 kV no faiscador. Com o gás aberto, a chama acende porque a ddp de 
 
a) 17 kV gera uma corrente elétrica na superfície do material, que aquece a boca do fogão e a mistura gás-
nitrogênio. 
b) 220 V supera o campo de ruptura do ar e gera uma centelha que fornece calor para a mistura gás-oxigênio. 
c) 17 kV gera uma corrente elétrica na superfície do material; essa aquece a boca do fogão que, por sua vez, aquece 
a mistura gás-oxigênio. 
d) 17 kV supera o campo de ruptura do ar e gera uma centelha que fornece calor para a mistura gás-oxigênio. 
e) 220 V gera uma corrente elétrica no ar condutor, que aquece a mistura gás-nitrogênio. 
 
Questão 12 
Um equipamento, como o esquematizado na figura abaixo, foi utilizado por J.J.Thomson, no final do século XIX, para 
o estudo de raios catódicos em vácuo. Um feixe fino de elétrons (cada elétron tem massa m e carga e) com 
velocidade de módulo v0, na direção horizontal x, atravessa a região entre um par de placas paralelas, horizontais, de 
comprimento L. Entre as placas, há um campo elétrico de módulo constante E na direção vertical y. Após saírem da 
região entre as placas, os elétrons descrevem uma trajetória retilínea até a tela fluorescente T. 

 
Determine 
a) o módulo a da aceleração dos elétrons enquanto estão entre as placas; 
b) o intervalo de tempo t que os elétrons permanecem entre as placas; 
c) o desvio y na trajetória dos elétrons, na direção vertical, ao final de seu movimento entre as placas; 
d) a componente vertical y da velocidade dos elétrons ao saírem da região entre as placas. 
Note e adote: 
Ignore os efeitos de borda no campo elétrico. 
Ignore efeitos gravitacionais. 
 
Questão 13 
No interior de um campo elétrico uniforme, uma partícula, de massa m e eletrizada com carga q, é abandonada do 
repouso no ponto A da superfície equipotencial V1. Ela é acelerada pela força do campo até o ponto B da superfície 
equipotencial V2, distante d de V1. 

 
Desprezados os efeitos gravitacionais, a velocidade com que a partícula passará pelo ponto B depende 
 
a) diretamente da diferença de potencial V1 – V2. 
b) diretamente da raiz quadrada da diferença de potencial V1 – V2. 
c) diretamente da razão q/m entre a carga e a massa da partícula. 
d) inversamente da raiz quadrada da razão q/m entre a carga e a massa da partícula. 
e) inversamente da distância d entre as superfícies equipotenciais V1 e V2. 
 
Questão 14 
Uma pequena esfera de isopor, de massa 0,512 g, está em equilíbrio entre as armaduras de um capacitor de placas 
paralelas, sujeito às ações exclusivas do campo elétrico e do campo gravitacional local. Considerando 2s/m10|g| 


, 

pode-se dizer que essa pequena esfera possui 



 
a) um excesso de 1,01012 elétrons, em relação ao número de prótons. 
b) um excesso de 6,41012 prótons, em relação ao número de elétrons. 
c) um excesso de 1,01012 prótons, em relação ao número de elétrons. 
d) um excesso de 6,41012 elétrons, em relação ao número de prótons. 
e) um excesso de carga elétrica, porém, impossível de ser determinado. 
 
Questão 15 

 
O campo elétrico entre as placas mostradas na figura é E = 2,0·104N/C e a distância entre elas é d = 7,0mm. 
Considere que um elétron seja liberado, a partir do repouso, nas proximidades da placa negativa, a carga do elétron 
em módulo igual a 1,6·10–19C e a sua massa igual 9,1·10–31kg. 
Nessas condições, o módulo da velocidade do elétron, em m/s, ao chegar à placa positiva, é de 
 
a) 3,6·103 
b) 3,6·106 
c) 5,0·106 
d) 7,0·106 
e) 12,6·10-6 

 
Questão 16 
O osciloscópio é um instrumento de medida eletrônico que cria um gráfico bidimensional. O eixo horizontal do monitor 
normalmente representa o tempo, tornando o instrumento útil para mostrar sinais periódicos. O eixo vertical 
comumente mostra uma grandeza física que varia com o tempo. O filho de um técnico de televisão observa o pai, que 
está utilizando um osciloscópio, e percebe que uma onda ali gerada avança e passa por um ponto por ele observado. 
Considerando que o intervalo de tempo entre a passagem de duas cristas sucessivas é de 0,2 s, é CORRETO afirmar 
que: 

 
a) O comprimento de onda é 5,0 m. 
b) A frequência é 5,0 Hz. 
c) A velocidade de propagação é de 5,0 m/s. 
d) O comprimento da onda é 0,2 m. 
e) Não se tem informações para justificar qualquer das afirmações anteriores. 
 
Questão 17 
Um brinquedo muito divertido é o telefone de latas. Ele é feito com duas latas abertas e um barbante que tem suas 
extremidades presas às bases das latas. Para utilizá-lo, é necessário que uma pessoa fale na “boca” de uma das latas 
e uma outra pessoa ponha seu ouvido na “boca” da outra lata, mantendo os fios esticados. 
Como no caso do telefone comum, também existe um comprimento de onda máximo em que o telefone de latas 
transmite bem a onda sonora. 

 
Sabendo que para um certo telefone de latas o comprimento de onda máximo é 50cm e que a velocidade do som no 
ar é igual a 340m/s, calcule a frequência mínima das ondas sonoras que são bem transmitidas pelo telefone. 
 
 



Questão 18 
Uma das tecnologias modernas que mais se difunde na sociedade é a dos aparelhos celulares. Com eles pode-se falar 
com qualquer pessoa em, praticamente, todas as regiões do Planeta. Ao usar-se o celular para conversar com 
alguém, o aparelho emite ondas que são captadas através das antenas receptoras e depois retransmitidas até chegar 
à antena do celular do interlocutor.  
Pode-se afirmar que, durante a conversa, as ondas emitidas e captadas entre os celulares se propagam  
 
a) apenas na direção da antena receptora e são de natureza sonora.  
b) em todas as direções e são de natureza eletromagnética.  
c) apenas na direção da antena receptora e são de natureza eletromagnética.  
d) em todas as direções e são de natureza sonora. 
 
Questão 19 
Sílvia e Patrícia brincavam com uma corda quando perceberam que, prendendo uma das pontas num pequeno poste e 
agitando a outra ponta em um mesmo plano, faziam com que a corda oscilasse de forma que alguns de seus pontos 
permaneciam parados, ou seja, se estabelecia na corda uma onda estacionária. A figura 1 mostra a configuração da 
corda quando Sílvia está brincando e a figura 2 mostra a configuração da mesma corda quando Patrícia está 
brincando. 

 
Considerando-se iguais, nas duas situações, as velocidades de propagação das ondas na corda, e chamando de fS e fP 
as frequências com que Sílvia e Patrícia, respectivamente, estão fazendo a corda oscilar, pode-se afirmar 
corretamente que a relação fS / fP é igual a 
 
a) 1,6. 
b) 1,2. 
c) 0,8. 
d) 0,6. 
e) 0,4. 
 
Questão 20 
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)  

e)  
 
Questão 21 
Verifica-se que, ao sofrer refração, um trem de ondas mecânicas apresenta um novo perfil de oscilação, onde a 
distância entre duas cristas consecutivas de suas ondas, tornou-se maior. Comparativamente ao que possuía o trem 
de ondas antes da refração, a frequência se ______, a velocidade de propagação se _______ e a amplitude se 
manteve, já que o novo meio é ________refringente. 
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. 
 



a) alterou … alterou … menos 
b) alterou … manteve … mais 
c) manteve … alterou … mais 
d) manteve … alterou … menos 
e) manteve … manteve … mais 
 
Questão 22 
Em um ponto fixo do espaço, o campo elétrico de uma radiação eletromagnética tem sempre a mesma direção e 
oscila no tempo, como mostra o gráfico abaixo, que representa sua projeção E nessa direção fixa; E é positivo ou 
negativo conforme o sentido do campo. 

 
Consultando a tabela acima, que fornece os valores típicos de frequência f para diferentes regiões do espectro 
eletromagnético, e analisando o gráfico de E em função do tempo, é possível classificar essa radiação como 
 
a) infravermelha. 
b) visível. 
c) ultravioleta. 
d) raio X. 
e) raio . 
 
Questão 23 
As ondas de superfícies formadas nos oceanos são originadas pela ação do vento que, por transferir parte da sua 
energia para a água, cria forças de pressão e fricção, causando perturbação no equilíbrio destas superfícies. 
Considerando uma embarcação ancorada em um porto e sujeita à ação de ondas periódicas de comprimento 8 
metros, formadas pela ação do vento, e que se propaga com velocidade de 1 m/s, é CORRETO afirmar que: 

 
a) O período de oscilação do barco é de 1/8 s. 
b) A frequência de oscilação do barco é proporcional ao comprimento da onda. 
c) O período de oscilação do barco é decrescente em caso de movimento dele em sentido contrário ao de propagação 
das ondas. 
d) O período de oscilação do barco é constante embora o mesmo se movimente em sentido contrário ao de 
propagação das ondas. 
e) A frequência de oscilação do barco é 8 Hz. 
 
Questão 24 

 
Uma onda eletromagnética se propaga no vácuo como mostra a figura acima. Sabendo que c = 3,0 × 108 m/s, 
indique a frequência desta onda eletromagnética em 109 Hertz (GHz). 
a) 1,7. 
b) 2,4. 
c) 3,4. 
d) 4,7. 
e) 5,4. 
 
 
 
 
Questão 25 

20

18

16

14

12

10

8

6

10 raios

10X raios

10taultraviole

10visível

10lhainfraverme

10onda-micro

10(VHF) TV

10AM Rádio

(Hz)

f Frequência

éticaeletromagn

Radiação





Patrícia ouve o eco de sua voz direta, refletida por um grande espelho plano, no exato tempo de uma piscada de 
olhos, após a emissão. Adotando a velocidade do som no ar como 340m/s e o tempo médio de uma piscada igual a 
0,4s, podemos afirmar que a distância d entre a menina e o espelho vale 

 
a) 68m 
b) 136m 
c) 850m 
d) 1700m 
e) 8160m 
 
Questão 26 
Dois tubos sonoros de um órgão têm o mesmo comprimento, um deles é aberto e o outro fechado. O tubo fechado 
emite o som fundamental de 500 Hz à temperatura de 20 °C e à pressão atmosférica. Dentre as frequências abaixo, 
indique a que esse tubo não é capaz de emitir. 
 
a) 1500 Hz  
b) 4500 Hz  
c) 1000 Hz  
d) 2500 Hz  
e) 3500 Hz  
 
Questão 27 
No forno de micro-ondas, há uma válvula ou gerador chamado de magnetron, que trabalha convertendo a energia 
elétrica em micro-ondas, as quais se propagam no vácuo com velocidade de aproximadamente 3,0105km/s. Elas, por 
sua vez, vibram e “batem” nas estruturas cerca de 2400 milhões de vezes por segundo, gerando atrito. Essa agitação 
provoca o aquecimento que cozinha os alimentos, mas também faz com que se quebrem as moléculas presentes nos 
alimentos, modificando a estrutura dos nutrientes. 
O valor que mais se aproxima do comprimento de onda das micro-ondas, medido em centímetros, é 
 
a) 0,01 
b) 0,10 
c) 1,00 
d) 10,00 
e) 100,00 
 
Questão 28 
No que se refere aos fenômenos ondulatórios, assinale o que for correto. 
 
01. Ao passar de um meio para outro uma onda tem sua frequência alterada. 
02. Quando uma onda se reflete em uma barreira, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. 
04. Em uma onda transversal, os pontos do meio em que ela se propaga vibram perpendicularmente à direção de 
sua propagação. 
08. A velocidade de propagação de uma onda depende do meio em que ela se propaga. 
 
Questão 29 
Observa-se, na figura a seguir, uma corda fixa em suas extremidades na qual foi estabelecida uma onda estacionária. 

 
Qualquer ponto da corda, com exceção dos nós, efetua 10 oscilações por segundo. A ordem de grandeza da 
velocidade das ondas que deram origem à onda estacionária 
 
a) 102 
b) 10–1 
c) 101 
d) 10–2 
e) 100 
 
Questão 30 
Considere-se duas fontes de ondas coerentes, F1 e F2, produzindo perturbações que se propagam na superfície da 
água, indo uma de encontro à outra. 
Sobre o comportamento dessas ondas, é correto afirmar: 



 
01. As ondas se propagam na água com freqüência igual a 2f, sendo f a freqüência das fontes. 
02. No segmento de reta que une as duas fontes, se estabelece uma onda periódica de freqüência igual ao dobro 
da freqüência das fontes. 
03. A distância entre uma crista e um vale consecutivo corresponde ao comprimento de onda dessa onda 
mecânica. 
04. A superposição das ondas produzidas pelas fontes que oscilam em oposição de fase não exibe o fenômeno da 
interferência. 
05. A superposição de duas cristas ou dois vales origina pontos de interferências construtivas cujas diferença de 

caminhos são números múltiplos inteiros e pares de 
2

 , sendo   o comprimento de onda. 

 
Questão 31 
A luz natural apresenta várias propriedades, entre elas a polarização. Sobre polarização da luz, assinale o que for 
correto. 
 
01. Se a luz não polarizada tornar-se polarizada, a intensidade luminosa é reduzida pela metade. 
02. Todo ponto de uma luz polarizada corresponde a um mesmo plano de vibração, em qualquer instante. 
04. A luz natural pode ser polarizada por reflexão ou por refração. 
08. Só é possível obter-se a luz polarizada por meio de uma lâmpada especial. 
16. O olho humano não consegue distinguir se um feixe luminoso é ou não polarizado. 
 
Questão 32 
A sirene de uma fábrica produz sons com frequência igual a 2 640 Hz. 
Determine o comprimento de onda do som produzido pela sirene em um dia cuja velocidade de propagação das ondas 
sonoras no ar seja igual a 1 188 km / h. 
 
Questão 33 
Duas ondas transversais de mesma freqüência propagam-se em fase, isto é, crista com crista e depressão com 
depressão, numa mesma corda. A amplitude de uma onda é A e a da outra é o dobro. A onda resultante dessas duas 
ondas possui: 
 
a) amplitude 3 A; 
b) freqüência 2f; 
c) freqüência 3F; 
d) velocidade 3 vezes maior; 
e) comprimento de onda 3 vezes maior. 
 
Questão 34 
Em 1917, Albert Einstein publicou um artigo em que descreveu os princípios teóricos fundamentais que permitem a 
existência dos dispositivos laser. Apesar disso, devido ao enorme desafio técnico, apenas em 1960 − há cinquenta 
anos, portanto − o primeiro laser foi desenvolvido. Considere que um feixe laser se propagando no ar é constituído 
por ondas eletromagnéticas de frequência far e comprimento de onda ar. Quando o feixe laser muda de meio, 
ingressando na água, com índice de refração maior que o do ar, pode-se afirmar que a sua frequência, fágua, e o seu 
comprimento de onda, água, são tais que: 
 
a) água < ar e fágua < far. 
b) água > ar e fágua > far. 
c) água > ar e fágua < far. 
d) água > ar e fágua = far. 
e) água < ar e fágua = far. 
 
Questão 35 
 A maioria dos morcegos possui ecolocalização — um sistema de orientação e localização que os humanos não 
possuem. Para detectar a presença de presas ou de obstáculos, eles emitem ondas ultrassônicas que, ao atingirem o 
obstáculo, retornam na forma de eco, percebido por eles. Assim sendo, ao detectarem a direção do eco e o tempo 
que demora em retornar, os morcegos conseguem localizar eventuais obstáculos ou presas. 
 Um dispositivo inspirado nessa estratégia é a trena sônica, a qual emite uma onda sonora que é refletida por um 
obstáculo situado a uma distância que se deseja medir. 
 Supondo que uma trena emite uma onda ultrassônica com frequência igual a 22,0kHz e comprimento de onda 
igual a 1,5cm, que essa onda é refletida em um obstáculo e que o seu eco é detectado 0,4s após sua emissão, 
determine a distância do obstáculo, considerando que as propriedades do ar não mudam durante a propagação da 
onda e, portanto, a velocidade do som permanece constante. 
 
Questão 36 
Em um artigo científico, publicado em 2010 na revista Conservation Biology, os autores relatam os resultados da 
investigação do comportamento dos elefantes em regiões em que há exploração de petróleo. Nessas regiões, 
deflagram-se algumas explosões que são detectadas por esses animais. As patas dos elefantes são capazes de 
perceber ondas sísmicas e, com isso, eles conseguem manter-se distantes das zonas de detonação. Considere que um 
elefante capte uma onda sísmica que se propaga a uma velocidade típica de 3,74 km/s. Quatro segundos depois, ele 
ouve o som da detonação de uma carga de dinamite. A que distância, em metros, o elefante se encontrará do local 
em que a carga de dinamite foi detonada? 
 



Dado: Velocidade do som no ar: 340 m/s 
 
a) 13600 
b) 8160 
c) 1496 
d) 1360 
e) 1247 
 
 


