
SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CENTRO DE SELEÇÃO

1. Após autorização, verifique se este caderno está completo ou se contém imperfeições gráficas. Caso
contenha defeito, solicite ao aplicador a sua troca.

2. Este caderno contém as provas de Física, com 6 questões, de Matemática, com 6 questões e a prova de
Redação. Utilize os espaços em branco para rascunho.

3. O desenvolvimento das questões deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, nos
respectivos Cadernos de Respostas. Resoluções a lápis não serão corrigidas e terão pontuação zero.

4. A duração das provas será de 5 horas, já incluídas nesse tempo a leitura dos avisos e a coleta de
impressão digital.

5. Você só poderá se retirar definitivamente da sala e do prédio a partir das 17h30min.

6. AO TERMINAR, DEVOLVA OS CADERNOS DE RESPOSTAS E A FOLHA DE REDAÇÃO AO
APLICADOR DE PROVA.
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▬▬▬ QUESTÃO 6 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a Teoria da Relatividade Restrita de Albert Einstein, o tempo transcorre de maneira
diferente para observadores com velocidades diferentes. Isso significa que, para um observador em
um referencial fixo, transcorre um intervalo de tempo ∆t  entre dois eventos, enquanto para um ob-
servador em um referencial que viaja com uma velocidade constante v , em relação ao referencial
anterior, o intervalo de tempo entre os mesmos eventos será ∆t' . Os dois intervalos de tempo estão
relacionados por

∆t=
∆t'

1−v
c 2

,

que representa uma dilatação temporal. Nesta expressão, c é a velocidade da luz no vácuo. Com es-
ta teoria surge o paradoxo dos gêmeos: para o piloto de uma espaçonave que realizou uma viagem
espacial, com  uma velocidade constante de  0,8c, transcorreram 18 anos até o seu retorno à Terra.
Para o gêmeo que ficou na Terra, calcule quanto tempo durou a viagem do seu irmão, o piloto.

(5,0 pontos)
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▬▬▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sabe-se que as baleias se orientam pelo mesmo princípio de funcionamento de um sonar,
emitindo sons na faixa de frequência de 5 a 50 kHz. O aparelho auditivo das baleias é muito sensível
e o limite do nível audível é de aproximadamente 25 decibéis. Os submarinos utilizam-se do sonar
para se localizar na faixa de 3 a 8 kHz com nível sonoro de aproximadamente 225 decibéis, medido
a 1 metro do emissor. Recentemente, identificou-se como maior responsável pela mortalidade des-
tes cetáceos o uso do sonar nos submarinos com a mesma frequência utilizada por eles. Conside-
rando o exposto, calcule a menor distância segura entre uma baleia e um submarino, para que a ba-
leia não seja prejudicada pelo sonar do submarino.

Observação : Despreze a atenuação da radiação por absorção e admita que os
emissores são pontuais e que vale a lei do inverso do quadrado da distância pa-
ra a intensidade sonora (I) numa posição distante ( I=P 0 /r 2 ), onde P0 é a potên-
cia da fonte e r é a distância até a fonte, veja a figura ilustrativa). O nível audível

do som é medido na escala decibel (dB), definido por β= 10 dB log  I
I 0  .


