
 
 

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

 
Questão 01 
A respeito da natureza da luz, é correto afirmar que 
 
01. a luz é uma onda eletromagnética. 
02. a luz tem uma natureza de partícula. 
04. a velocidade da luz é uma constante independente do meio em que se propaga. 
08. a velocidade da luz, no vácuo, é a mesma em todos os sistemas de referência inerciais. 
16. a velocidade da luz, no vácuo, estabelece um limite superior de velocidade. 
 
Questão 02 
Para determinar a que altura H uma fonte de luz pontual está do chão, plano e horizontal, foi realizada a seguinte 
experiência. Colocou-se um lápis de 0,10 m, perpendicularmente sobre o chão, em duas posições distintas: primeiro 
em P e depois em Q. A posição P está, exatamente, na vertical que passa pela fonte e, nesta posição, não há 
formação de sombra do lápis, conforme ilustra esquematicamente a figura. 
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Na posição Q, a sombra do lápis tem comprimento 49 (quarenta e nove) vezes menor que a distância entre P e Q. 
A altura H é, aproximadamente, igual a: 
 
a) 0,49 m 
b) 1,0   m  
c) 1,5   m 
d) 3,0 m 
e) 5,0 m 
 
Questão 03 
Às 18h, uma pessoa olha para o céu e observa que metade da Lua está iluminada pelo Sol. Não se tratando de um 
eclipse da Lua, então é correto afirmar que a fase da Lua, nesse momento: 
 
a) só pode ser quarto crescente. 
b) só pode ser quarto minguante. 
c) só pode ser lua cheia. 
d) só pode ser lua nova. 
e) pode ser quarto crescente ou quarto minguante. 
 
Questão 04 
O tempo possível entre um eclipse do Sol e um eclipse da Lua é de aproximadamente 
 
a) 12 horas 
b) 24 horas 
c) 1 semana 
d) 2 semanas 
e) 1 mês 
 
Questão 05 
Os objetos A e B, quando iluminados pela luz solar, apresentam, respectivamente, as cores vermelha e branca. Esses 
objetos, ao serem iluminados somente pela luz de uma lâmpada de sódio, que emite apenas a luz monocromática 
amarela, serão vistos, respectivamente, com as cores: 
 
a) vermelha e branca. 
b) laranja e amarela. 
c) vermelha e preta. 
d) preta e amarela. 
e) branca e preta. 
 
Questão 06 
Campos eletrizados ocorrem naturalmente no nosso cotidiano. Um exemplo disso é o fato de algumas vezes levarmos 
pequenos choques elétricos ao encostarmos em automóveis. Tais choques são devidos ao fato de estarem os 



automóveis eletricamente carregados. Sobre a natureza dos corpos (eletrizados ou neutros), considere as afirmativas 
a seguir: 
 
I. Se um corpo está eletrizado, então o número de cargas elétricas negativas e positivas não é o mesmo. 
II. Se um corpo tem cargas elétricas, então está eletrizado. 
III. Um corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas. 
IV. Ao serem atritados, dois corpos neutros, de materiais diferentes, tornam-se eletrizados com cargas opostas, 
devido ao princípio de conservação das cargas elétricas. 
V. Na eletrização por indução, é possível obter-se corpos eletrizados com quantidades diferentes de cargas. 
 
Sobre as afirmativas acima, assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmativas I, IV e V são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
d) Apenas as afirmativas II, IV e V são verdadeiras. 
e) Apenas as afirmativas II, III e V são verdadeiras. 
 
Questão 07 
Três pequenas esferas A, B e C condutoras e idênticas, estão eletrizadas com cargas 8q, 5q e – 6q, respectivamente. 
Uma quarta esfera D, idêntica às demais, inicialmente neutra, é colocada, sucessivamente, em contato com A, depois 
com C e finalmente com B. 
Nessas condições, a carga final de D será: 
 
a) – 2 q 
b) – q 
c) zero 
d) q 
e) 2q 
 
Questão 08 
Duas partículas de cargas +4Q e -Q coulombs estão localizados sobre uma linha, dividido em três regiões I, II e III, 
conforme a figura abaixo. 

I II III+4Q -Q

0   1    2   3   4    5    6   7   8    9   10 11  12 13
. .

 
Observe que as distâncias entre os pontos são todos iguais. 
a) Indique a região em que uma partícula positivamente carregada (+Q coulomb) pode ficar em equilíbrio. 
b) Determine esse ponto de equilíbrio. 
 
Questão 09 
Uma pequena esfera metálica, negativamente carregada por um excesso de 5x106 elétrons, tem seu centro distante 
20 cm do centro de outra esfera idêntica, positivamente carregada, com carga igual a 4x10–12C. Sendo o vácuo o 
meio onde essas cargas se encontram e a carga elementar do elétron igual a 1,6x10–19C, o módulo da intensidade da 
força de repulsão entre elas será, em N, igual a 
 
a) 1,2x10–13. 
b) 3,6x10–13. 
c) 4,5x10–13. 
d) 6,4x10–13. 
e) 7,2x10–13. 
 
Questão 10 
Três cargas q1, q2 e q3 ocupam três vértices de um quadrado, como mostra a figura a seguir. 

 
Sabendo que q1 e q2 têm o mesmo módulo e que a força que q1 exerce em q2 tem a mesma intensidade que a força 
exercida por q2 em q3, podemos afirmar que: 
 
a) 2/qq 23   
b) 2/qq 23   
c) 23 qq   
d) 23 q2q   

e) 2qq 23   
 
 



Questão 11 
A força de interação entre duas cargas puntiformes Q1 e Q2 afastadas de uma distância d entre si, no vácuo, é dada 
pela Lei de Coulomb: 
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kF   na qual k0 é uma constante de valor 9109 Nm2/C2. As cargas Q1 = 2Q e Q2 = 3Q se repelem no vácuo 

com força de 0,6N quando afastadas de 3m. 
O valor de Q, em C, é 
 
a) 12106  
b) 10106  
c) 8106  
d) 6106  
e) 4106  
 
Questão 12 
Duas pequenas esferas metálicas Iguais, A e B, se encontram separadas por uma distância d. A esfera A tem carga 
+2Q e a esfera B tem carga -4Q. As duas esferas são colocadas em contato, sendo separadas, a seguir, até a mesma 
distância d. A relação entre os módulos das forças 1F  e 2F  de interação entre as esferas. respectivamente, antes e 
depois do contato, é: 
 
a) | 1F | = 8  | 2F | 

b) | 1F | = 3/2 | 2F | 

c) | 1F | = 2/3 | 2F | 

d) | 1F | =  3  | 2F | 

e) | 1F | = 8/9 | 2F | 
 
Questão 13 
A figura a seguir (evidentemente fora de escala) mostra o ponto O em que está o olho de um observador da Terra 
olhando um eclipse solar total, isto é, aquele no qual a Lua impede toda luz do Sol de chegar ao observador. 

 
a) Para que o eclipse seja anelar, isto é, para que a Lua impeça a visão dos raios emitidos por uma parte central do 
Sol, mas permita a visão da luz emitida pelo restante do Sol, a Lua deve estar mais próxima ou mais afastada do 
observador do que na situação da figura? Justifique sua resposta com palavras ou com um desenho.  
b) Sabendo que o raio do Sol é 0,70106 km, o da Lua, 1,75103 km, e que a distância entre o centro do Sol e o 
observador na Terra é de 150106 km, calcule a distância d entre o observador e o centro da Lua para a qual ocorre o 
eclipse total indicado na figura. 
 
 
Questão 14 
A figura 1 mostra um quadro de Georges Seurat, grande expressão do pontilhismo. 

 
De forma grosseira podemos dizer que a pintura consiste de uma enorme quantidade de pontos de cores puras, bem 
próximos uns dos outros, tal que a composição adequada dos pontos causa a sensação de vibração e efeitos de luz e 
sombra impressionantes. Alguns pontos individuais podem ser notados se chegarmos próximo ao quadro. Isso ocorre 
porque a resolução angular do olho humano é mín  3,3  10–4 rad. A figura 2 indica a configuração geométrica para 
que uma pessoa perceba a separação d entre dois pontos vizinhos à distância L  30 cm do quadro. 



 
Considerando que para ângulos  < 0,17 rad é válida a aproximação tg   , a distância d aproximada entre esses 
dois pontos, representados na figura 2, é, em milímetros, igual a 
 
a) 0,1. 
b) 0,2. 
c) 0,5. 
d) 0,7. 
e) 0,9. 
 
Questão 15 
No mundo artístico as antigas “câmaras escuras” voltaram à moda. Uma câmara escura é uma caixa fechada de 
paredes opacas que possui um orifício em uma de suas faces. Na face oposta à do orifício à do orifício fica preso um 
filme fotográfico, onde se formam as imagens dos objetos localizados no exterior da caixa, como mostra a figura. 

orifício

h

6cm 5m

. 3m

 
Suponha que um objeto de 3 m de altura esteja a uma distância de 5 m do orifício, e que a distância entre as faces 
seja de 6 cm. Calcule a altura h da imagem. 
 
Questão 16 
O tamanho da imagem de um prédio, projetada na parte posterior de uma câmara escura, é 6,0 cm. Após afastar a 
câmara mais 50 m do prédio, observa-se que o tamanho da imagem foi reduzido para 2,0 cm. 
 
a) Usando a mesma câmara, qual seria o tamanho da imagem se a distância entre a câmara e o prédio dobrasse em 
relação à distância inicial, na qual o tamanho da imagem era de 6,0 cm? 
b) Qual a distância inicial entre o prédio e a câmara? 
 
Questão 16 
Considere um objeto luminoso pontual, fixo no ponto P, inicialmente alinhado com o centro de um espelho plano E. O 
espelho gira, da posição E1 para a posição E2, em torno da aresta cujo eixo passa pelo ponto O, perpendicularmente 
ao plano da figura, com um deslocamento angular de 30°, como indicado 

 
Copie no espaço específico para Resolução e Resposta, o ponto P, o espelho em E1 e em E2 e desenhe a imagem do 
ponto P quando o espelho está em E1 (P1’) e quando o espelho está em E2 (P2’). Considerando um raio de luz 
perpendicular a E1, emitido pelo objeto luminoso em P, determine os ângulos de reflexão desse raio quando o espelho 
está em E1 (1’) e quando o espelho está em E2 (2’). 
 
Questão 18 
Na Terra, o período de oscilação de um pêndulo, isto é, o tempo que ele demanda para completar um ciclo completo, 
corresponde, com boa aproximação, à raiz quadrada do quádruplo do comprimento do pêndulo. O pêndulo de um 
carrilhão, ao oscilar, bate o segundo e é constituído por uma fina haste de aço de massa desprezível, unida a um 
grande disco de bronze, que guarda em seu centro o centro de massa do conjunto haste-disco. Suponha que a 20 ºC, 
o centro de massa do conjunto esteja a 1 metro do eixo de oscilação, condição que faz o mecanismo funcionar com 
exatidão na medida do tempo. 



 
Considerando que o coeficiente de dilatação linear do aço é 1010–6 ºC–1 e supondo que o centro de massa da haste-
disco se mantenha sempre no centro do disco se a temperatura do conjunto haste-disco subir 10 ºC, a medida do 
tempo, correspondente a meio ciclo de oscilação do pêndulo, se tornará 
 
a) 0001,1 s, fazendo com que o relógio adiante. 

b) 0002,2 s, fazendo com que o relógio adiante. 

c) 0001,1 s, fazendo com que o relógio atrase. 

d) 0002,2 s, fazendo com que o relógio atrase. 

e) 0002,2.2 s, fazendo com que o relógio atrase. 
 
Questão 19 
Uma bola vai do ponto A ao ponto B sobre uma mesa horizontal, segundo a trajetória mostrada na figura a seguir. 
Perpendicularmente à superfície da mesa, existe um espelho plano. Pode-se afirmar que a distância do ponto A à 
imagem da bola quando ela se encontra no ponto B é igual a: 

 
a) 8 cm 
b) 12 cm 
c) 16 cm 
d) 20 cm 
e) 32 cm 
 
Questão 20 
Um raio de luz de uma lanterna acesa em A ilumina o ponto B, ao ser refletido por um espelho horizontal sobre a 
semi-reta DE da figura, estando todos os pontos num mesmo plano vertical. Determine a distância entre a imagem 
virtual da lanterna A e o ponto B. 
Considere m 2  AD , m 3  BE   e m 5  DE  . 

 
 
Questão 21 
Nos espelhos planos, os objetos e suas respectivas imagens constituem figuras enantiomorfas. 
 
Suponha que uma pessoa está a 2,0 m de um espelho plano vertical. Num dado instante, o espelho começa a se 
mover paralelamente à posição inicial, afastando-se da pessoa, com velocidade constante de 4,0 cm/s. Após 5,0 
minutos, a distância entre as imagens da pessoa fornecidas pelo espelho (a atual e a primitiva), em metros, vale 
a) 14 
b) 18 
c) 20 
d) 24 
e) 28 
 
Questão 22 
Quando uma pessoa se aproxima de um espelho plano ao longo da direção perpendicular a este e com uma 
velocidade de módulo 1 m/s, é correto afirmar que a sua imagem: 
 



a) se afasta do espelho com uma velocidade de módulo 1 m/s. 
b) se afasta do espelho com uma velocidade de módulo 2 m/s. 
c) se aproxima do espelho com uma velocidade de módulo 0,5 m/s. 
d) se aproxima do espelho com uma velocidade de módulo 1 m/s. 
e) se aproxima do espelho com uma velocidade de módulo 2 m/s. 
 
Questão 23 
Um professor de física propôs aos seus alunos que idealizassem uma experiência relativa ao fenômeno luminoso. 
Pediu para que eles se imaginassem numa sala completamente escura, sem qualquer material em suspensão no ar e 
cujas paredes foram pintadas com uma tinta preta ideal, capaz de absorver toda a luz que incidisse sobre ela. Em 
uma das paredes da sala, os alunos deveriam imaginar uma fonte de luz emitindo um único raio de luz branca que 
incidisse obliquamente em um extenso espelho plano ideal, capaz de refletir toda a luz nele incidente, fixado na 
parede oposta àquela na qual o estudante estaria encostado (observe a figura). 

 
Se tal experiência pudesse ser realizada nas condições ideais propostas pelo professor, o estudante dentro da sala 
 
a) enxergaria somente o raio de luz. 
b) enxergaria somente a fonte de luz. 
c) não enxergaria nem o espelho, nem o raio de luz. 
d) enxergaria somente o espelho em toda sua extensão. 
e) enxergaria o espelho em toda sua extensão e também o raio de luz. 
 
Questão 24 
Ao colocarmos um objeto de fronte a um espelho plano há a formação da imagem no referido espelho. A imagem é 
formada pela associação de pontos imagens a pontos objetos. Sabendo que o objeto se encontra num ponto P, a uma 
distância X do espelho, podemos afirmar: 
 
a) A imagem é virtual de mesma dimensão do objeto e encontra-se a uma distância 2X de P 
b) A imagem é virtual, menor que o objeto e encontra-se a uma distância 2X de P 
c) A imagem é real de mesma dimensão do objeto e encontra-se a uma distância 2X de P 
d) A imagem é real menor que o objeto e encontra-se a uma distância 2X de P 
e) A imagem é virtual de mesma dimensão do objeto e encontra-se a uma distância X de P 
 
Questão 25 
O fenômeno de retrorreflexão pode ser descrito como o fato de um raio de luz emergente, após reflexão em dois 
espelhos planos dispostos convenientemente, retornar paralelo ao raio incidente. Esse fenômeno tem muitas 
aplicações práticas. 
No conjunto de dois espelhos planos mostrado na figura, o raio emergente intersecta o raio incidente em um ângulo 
. Da forma que os espelhos estão dispostos, esse conjunto não constitui um retrorrefletor. Determine o ângulo , em 
função do ângulo , para a situação apresentada na figura e o valor que o ângulo  deve assumir, em radianos, para 
que o conjunto de espelhos constitua um retrorrefletor. 

 
Questão 26 
Um estudante pretende observar inteiramente uma árvore de 10,80 m de altura, usando um espelho plano de 80,0 
cm. O estudante consegue seu objetivo quando o espelho está colocado a 5,0 m de distância da árvore. 
A distância mínima entre o espelho e o estudante é:  
 
a) 0,40 m  
b) 0,50 m  
c) 0,20 m  
d) 0,60 m  
e) 0,80 m  
 
Questão 27 
Em uma impressão a jato de tinta, as letras são formadas por pequenas gotas de tinta que incidem sobre o papel. A 
figura mostra os principais elementos desse tipo de impressora. As gotas, após serem eletrizadas na unidade de 



carga, têm suas trajetórias modificadas no sistema de deflexão (placas carregadas), atingindo o papel em posições 
que dependem de suas cargas elétricas. Suponha que uma gota de massa m e de carga elétrica q, entre no sistema 
de deflexão com velocidade v0 ao longo do eixo x. Considere a diferença de potencial, V, entre as placas, o 
comprimento, L, das placas e a distância, d, entre elas. 

+ + + + + + + + +

- - - - - - - - -
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Se a gota descrever a trajetória mostrada na figura, pode-se afirmar que 
01. o módulo de sua aceleração é qV/md. 
02. L/v0 é o tempo necessário para ela atravessar o sistema de deflexão. 
03. sua carga elétrica é positiva. 
04. ocorre um aumento de sua energia potencial elétrica. 
 
Questão 28 
Um feixe contendo radiações alfa (), beta () e gama () entra em uma região que possui um campo elétrico 
uniforme E  (como mostra a figura abaixo). Considerando apenas a interação das radiações com o campo elétrico, a 
alternativa que representa CORRETAMENTE a trajetória seguida por cada tipo de radiação dentro da região com 
campo elétrico é: 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 
 
Questão 29 
A figura abaixo representa as linhas de campo elétrico de duas cargas puntiformes. 

 
Com base na análise da figura, responda aos itens a seguir. 
a) Quais são os sinais das cargas A e B? Justifique. 
b) Crie uma relação entre os módulos das cargas A e B. Justifique. 
c) Seria possível às linhas de campo elétrico se cruzarem? Justifique. 
 
Questão 30 
Nos vértices de um triângulo isósceles são fixadas três cargas puntiformes iguais a Q1 = +1,0 × 10-6 C; Q2 = -2,0 × 
10-6 C; e Q3 = +4,0 × 10-6 C. O triângulo tem altura h = 3,0 mm e base D = 6,0 mm. Determine o módulo do campo 
elétrico no ponto médio M, da base, em unidades de 109 V/m. 

 



 
Questão 31 
Nos pontos A e B da figura são colocadas, respectivamente, as cargas elétricas puntiformes -�3Q e +�Q. No ponto P 
o vetor campo elétrico resultante tem intensidade: 

 
a) k5Q/12d2  

b) k2Q/9d2  

c) kQ/12d2 

d) k4Q/3d2  

e) k7Q/18d2 
 
Questão 32 
A figura abaixo representa um campo elétrico não uniforme, uma carga de prova q+ e cinco pontos quaisquer no 
interior do campo. 

 
O campo elétrico é mais intenso no ponto 
a) 1   
b) 2   
c) 3 
d) 4   
e) 5 
 
Questão 33 
Duas cargas pontuais -q e +Q estão dispostas como ilustra a figura. 

 
Se |Q| > |-q|, o campo elétrico produzido por essas cargas se anula em um ponto situado: 
a) à direita da carga positiva 
b) à esquerda da carga negativa 
c) entre as duas cargas e mais próximo da carga positiva 
d) entre as duas cargas e mais próximo da carga negativa 
 
Questão 34 
Uma bolinha de isopor de massa m = 10 g tem uma carga de + 30 C e está pendurada por um fio entre duas placas 
condutoras ligadas a uma fonte de tensão contínua. Sabendo que a distância entre as placas é de 15 cm, determine a 
tensão da fonte para que o ângulo que o fio faz com a vertical seja de 30o. 

 
 
Questão 35 
A figura representa um campo elétrico uniforme de intensidade 1,0 X 104 V/m. 

. .
x               v     

E


 
Uma partícula com carga elétrica q=2,0 X l0-6 C e massa m=1,0 X 10-6 kg é abandonada no ponto X. A velocidade 
da partícula ao passar pelo ponto Y, distante 5,0 X 10-3m de X, é, em m/s, aproximadamente igual a: 
 
a) 0,50   
b) 1,0   
c) 14 
d) 40   
e) 2,0 X 102 
 
 


