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INSTRUÇÕES  
(Leia antes de abrir a Prova) 

1. Preencha os espaços apropriados no roda pé desta página, informando seu número .de inscrição, 
seu nome e o curso em que se inscreveu. Se necessário, consulte esses dados no seu cartão de 
inscrição. 

2. Só abra o caderno de prova quando autorizado. Ao fazê-lo, verifique se contém 2 (duas) questões 
discursivas de Biologia e 2 (duas) de Química. Se faltar alguma folha ou se houver erro de 
impressão, chame um fiscal para providenciar a troca. 

3. Resolva cada questão discursiva no espaço disponível, logo após seu enunciado. 

4. Terminada a prova, chame um fiscal e entregue-lhe o caderno de prova. 

5. Não destaque folhas deste caderno. 
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F Í S I C A 

1ª QUESTÃO 

No interior de uma enorme caixa d'água, encontra-se uma mola ideal de constante elástica K. A mola está na vertical com sua 
extremidade superior presa à tampa da caixa d'água. Na sua extremidade inferior, encontra-se presa uma esfera maciça e 
homogênea de massa m e densidade p maior que a da água. 

A) Considerando o sistema em equilíbrio e a caixa d'água vazia, qual é a deformação da mola? 
B) Considerando o sistema em equilíbrio, a caixa d'água completamente cheia e a densidade da água igual a pA, qual é a 

deformação da mola? 
Num dado instante, ocorre o rompimento do fundo da caixa d'água de forma que ela se esvazia imediatamente. O sistema 
massa-mola, então, oscila em movimento harmônico simples (M.H.S.). 
C) Qual é a freqüência desse M.H.S.? 
D) Qual é a amplitude desse M.H.S., desprezando-se o arrasto da esfera? 

F Í S I C A 

2ª QUESTÃO 

No interior de um cilindro, encontram-se n moles de um gás ideal monoatômico. O cilindro é provido de um pistão de massa m que 
pode deslizar sem atrito. As paredes laterais do cilindro e o pistão são adiabáticos. A base do cilindro é constituída por um material 
condutor de calor. Sob essa base, encontra-se um resistor de resistência r para aquecer o gás. O resistor é alimentado por uma 
diferença de potencial V (volts) até que a temperatura final do gás seja 2 vezes a temperatura inicial To (Kelvin). 
Suponha que não haja propagação de calor para o ambiente. 
  
Considerando-se que a constante dos gases ideais seja igual a R (J/mol K), calcule: 

A) O valor da intensidade de corrente elétrica que percorre o resistor.  
B) A quantidade de calor recebida pelo gás. 
C) O trabalho realizado pelo gás. 
D) O tempo que o resistor ficou ligado à diferença de potencial (d.d.p.). 


