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FÍSICA 

 
Questões de 01 a 04 

 
01. Um sistema de elevadores funciona com dois elevadores iguais conectados por duas 

polias sem atrito, conforme mostra a figura. Cada elevador tem a lotação máxima de 
5 passageiros. Os elevadores possuem um reservatório de água em seu interior, de 
modo que, para o elevador que está acima descer, seu reservatório é abastecido. 
Assim que desce, ele é esvaziado.  

 
Considere os seguintes dados: massa de cada pessoa = 70 kg 

densidade da água = 1,0x103 kg/m3  
aceleração da gravidade = 10 m/s2 

 
Calcule o volume mínimo de água necessário para que o sistema entre em iminência 
de movimento nas seguintes condições: 
 
A) com os dois elevadores vazios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reservatório 

reservatório 
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B) com o elevador superior vazio e o elevador inferior com lotação máxima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) com n  passageiros no elevador superior, estando o elevador inferior com lotação 

máxima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02. Tem-se 200 g de determinada substância que se quer aquecer até 100 °C. 

Considerando-se que  a substância  encontra-se inicialmente a  uma temperatura  de 
-1°C e possui as características transcritas abaixo, resolva as questões propostas. 

 
Ponto de fusão = 5 °C 

Ponto de ebulição = 80 °C 

Calor específico da fase sólida = 2 cal/g °C 

Calor específico da fase líquida = 0,8 cal/g °C 

Calor específico da fase gasosa = 1,5 cal/g °C 

Calor latente de fusão = 10 cal/g 

Calor latente de vaporização = 25 cal/g 
        

 
A) Determine a quantidade total de calor latente  (de fusão e de vaporização) 

fornecida à substância durante todo o processo de aquecimento até 100 °C. 
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B) Encontre a quantidade de calor  total  que se deve fornecer à substância para 
atingir a temperatura desejada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Esboce a curva de aquecimento da substância. 
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03. Em uma residência, Dona Maria, insatisfeita com o seu chuveiro elétrico (1.100 W e 

110 V), chamou um eletricista para ajudá-la. O profissional diminuiu o comprimento 
do resistor pela metade. Com base nessas informações, responda: 

 
A) Qual o valor da resistência antes e depois de cortá-la? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Qual será a nova potência do chuveiro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) Supondo-se que o chuveiro seja utilizado uma hora por dia e que o custo do 
quilowatt-hora é de R$ 0,10, qual será o custo total ao final do mês? 
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04. Uma pessoa, carregando uma lanterna acesa em suas mãos, aproxima-se, com 
velocidade constante de 1 m/s, de um espelho côncavo. Em t = 0 s, ela se encontra 
a 10 m do espelho e, quando atinge o vértice, ela cessa o movimento. O raio de 
curvatura do espelho está a 6 m do vértice. 

Baseando-se nessas informações, faça o que se pede.  

A) Calcule o intervalo de tempo em que a imagem conjugada é real. 

B) Calcule o intervalo de tempo em que a imagem conjugada é virtual. 

C) Explicite em qual instante de tempo a pessoa terá a impressão de que sua 
imagem desaparece. 
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FÍSICA 

Questões de 01 a 04 

01. Em uma residência, Dona Maria, insatisfeita com o seu chuveiro elétrico (1.100 W e 
110 V), chamou um eletricista para ajudá-la. O profissional diminuiu o comprimento 
do resistor pela metade. Com base nessas informações, responda: 

A) Qual o valor da resistência antes e depois de cortá-la? 

B) Qual será a nova potência do chuveiro? 

C) Supondo-se que o chuveiro seja utilizado uma hora por dia e que o custo do 
quilowatt-hora é de R$ 0,10, qual será o custo total ao final do mês? 
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02. Um sistema de elevadores funciona com dois elevadores iguais conectados por 
duas polias sem atrito, conforme mostra a figura. Cada elevador tem a lotação 
máxima de 5 passageiros. Os elevadores possuem um reservatório de água em seu 
interior, de modo que, para o elevador que está acima descer, seu reservatório é 
abastecido. Assim que desce, ele é esvaziado.  

Considere os seguintes dados: massa de cada pessoa = 70 kg 
densidade da água = 1,0x103 kg/m3  
aceleração da gravidade = 10 m/s2

Calcule o volume mínimo de água necessário para que o sistema entre em iminência 
de movimento nas seguintes condições: 

A) com os dois elevadores vazios. 

reservatório 

reservatório 
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B) com o elevador superior vazio e o elevador inferior com lotação máxima. 

C) com n  passageiros no elevador superior, estando o elevador inferior com lotação 
máxima. 

03. Tem-se 200 g de determinada substância que se quer aquecer até 100 °C. 
Considerando-se que  a substância  encontra-se inicialmente a  uma temperatura  
de -1°C e possui as características transcritas abaixo, resolva as questões 
propostas. 

Ponto de fusão = 5 °C 

Ponto de ebulição = 80 °C 

Calor específico da fase sólida = 2 cal/g °C 

Calor específico da fase líquida = 0,8 cal/g °C 

Calor específico da fase gasosa = 1,5 cal/g °C 

Calor latente de fusão = 10 cal/g 

Calor latente de vaporização = 25 cal/g 
        

A) Determine a quantidade total de calor latente  (de fusão e de vaporização) 
fornecida à substância durante todo o processo de aquecimento até 100 °C. 
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B) Encontre a quantidade de calor total  que se deve fornecer à substância para 
atingir a temperatura desejada. 

C) Esboce a curva de aquecimento da substância. 
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04. Uma pessoa, carregando uma lanterna acesa em suas mãos, aproxima-se, com 
velocidade constante de 1 m/s, de um espelho côncavo. Em t = 0 s, ela se encontra 
a 10 m do espelho e, quando atinge o vértice, ela cessa o movimento. O raio de 
curvatura do espelho está a 6 m do vértice. 

Baseando-se nessas informações, faça o que se pede.  

A) Calcule o intervalo de tempo em que a imagem conjugada é real. 

B) Calcule o intervalo de tempo em que a imagem conjugada é virtual. 

C) Explicite em qual instante de tempo a pessoa terá a impressão de que sua 
imagem desaparece. 
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FÍSICA 

Questões de 01 a 06 

01. O sol bombardeia constantemente a Terra com radiação ultravioleta (UV). Essa 
radiação é dividida em UVA, UVB e UVC, com comprimentos de onda de 360 nm, 
300 nm e 160 nm, respectivamente. Considerando que a velocidade da luz no ar é 
de 3,0x108 m/s e a constante de Planck (h) é igual a 6,6 x 10-34 J.s., faça o que se 
pede. 

A) Calcule as freqüências dos fótons de UVA, UVB e UVC. 

B) Calcule as energias dos fótons de UVA, UVB e UVC. 

C) Sabendo-se que a radiação UVC é toda absorvida na atmosfera, qual radiação  
UV pode ser considerada mais danosa para a pele humana? 
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02. Uma pedra de massa m = 200 g é sustentada por um barbante quando gira em um 
plano vertical no sentido horário, como mostrado na figura abaixo. A pedra realiza 
uma trajetória de raio igual a 50 cm, com velocidade escalar constante de 4,0 m/s.  

Considerando o ponto mais alto da trajetória e que g é igual a 10 m/s2, faça o que se 
pede.

A) Determine o valor da tensão T do barbante. 

B) Suponha que a pedra esteja a 5,0 m acima do solo (no ponto mais alto) e, nesse 
momento, o barbante se rompa. Qual o alcance máximo da pedra? 



FÍS.– 3

2º VESTIBULAR UFOP 2009 

GRUPO 6 – TIPO A

03. Um malabarista de circo deseja ter três facas no ar em todos os instantes. Ele 
arremessa uma faca a cada 0,4 s. Considerando g = 10 m/s2, responda às questões 
seguintes. 

A) Quanto tempo cada faca fica no ar? 

B) Com que velocidade inicial deve o malabarista atirar cada faca para cima? 

C) A que altura se elevará cada faca acima de suas mãos? 

04. Um gás ideal, contido em um recipitente indeformável de 10 L e hermeticamente 
fechado, está a 40 °C, suportando uma pressão de 2 atm. A temperatura do gás é 
elevada até atingir 80°C.

A) Qual o tipo de transformação sofrido pelo gás no processo descrito acima? 

B) Calcule a pressão final do gás. 

C) Esboce o gráfico da pressão versus temperatura da transformação descrita.
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05. O gráfico mostrado a seguir representa a variação de temperatura em função do tempo 
de um sistema constituído inicialmente por um pedaço de gelo de 500 g a -10 ºC. 

Baseando-se nesse gráfico, faça o que se pede. 

A) Descreva o estado físico do sistema entre os instantes 5 s e 40 s e entre os 
instantes 40 s e 45 s. 

B) Se o calor específico do gelo é de 0,5 cal/g °C, ca lcule a quantidade de calor 
absorvida pelo gelo entre os instantes 0 s e 5 s. 

C) Se o calor específico da água é de 1,0 cal/g °C, ca lcule a quantidade de calor 
absorvida pela água entre os instantes 40 s e 45 s.
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06. O circuito abaixo mostra uma associação de três resistores.   

Com base nos dados acima, determine: 

A) o valor da ddp (voltagem) imposta pela bateria que alimenta o circuito elétrico. 

B) o valor da corrente i2 e da resistência R3 no circuito elétrico. 

C) a potência elétrica dissipada no resistor R2.
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FÍSICA 

Questões de 01 a 06 

01. O gráfico mostrado a seguir representa a variação de temperatura em função do tempo 
de um sistema constituído inicialmente por um pedaço de gelo de 500 g a -10 ºC. 

Baseando-se nesse gráfico, faça o que se pede. 

A) Descreva o estado físico do sistema entre os instantes 5 s e 40 s e entre os 
instantes 40 s e 45 s. 

B) Se o calor específico do gelo é de 0,5 cal/g °C, ca lcule a quantidade de calor 
absorvida pelo gelo entre os instantes 0 s e 5 s. 

C) Se o calor específico da água é de 1,0 cal/g °C, ca lcule a quantidade de calor 
absorvida pela água entre os instantes 40 s e 45 s.
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02. O circuito abaixo mostra uma associação de três resistores.   

Com base nos dados acima, determine: 

A) o valor da ddp (voltagem) imposta pela bateria que alimenta o circuito elétrico. 

B) o valor da corrente i2 e da resistência R3 no circuito elétrico. 

C) a potência elétrica dissipada no resistor R2.
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03. O sol bombardeia constantemente a Terra com radiação ultravioleta (UV). Essa 
radiação é dividida em UVA, UVB e UVC, com comprimentos de onda de 360 nm, 
300 nm e 160 nm, respectivamente. Considerando que a velocidade da luz no ar é 
de 3,0x108 m/s e a constante de Planck (h) é igual a 6,6 x 10-34 J.s., faça o que se 
pede. 

A) Calcule as freqüências dos fótons de UVA, UVB e UVC. 

B) Calcule as energias dos fótons de UVA, UVB e UVC. 

C) Sabendo-se que a radiação UVC é toda absorvida na atmosfera, qual radiação  
UV pode ser considerada mais danosa para a pele humana? 
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04. Uma pedra de massa m = 200 g é sustentada por um barbante quando gira em um 
plano vertical no sentido horário, como mostrado na figura abaixo. A pedra realiza 
uma trajetória de raio igual a 50 cm, com velocidade escalar constante de 4,0 m/s.  

Considerando o ponto mais alto da trajetória e que g é igual a 10 m/s2, faça o que se 
pede.

A) Determine o valor da tensão T do barbante. 

B) Suponha que a pedra esteja a 5,0 m acima do solo (no ponto mais alto) e, nesse 
momento, o barbante se rompa. Qual o alcance máximo da pedra? 
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05. Um malabarista de circo deseja ter três facas no ar em todos os instantes. Ele 
arremessa uma faca a cada 0,4 s. Considerando g = 10 m/s2, responda às questões 
seguintes. 

A) Quanto tempo cada faca fica no ar? 

B) Com que velocidade inicial deve o malabarista atirar cada faca para cima? 

C) A que altura se elevará cada faca acima de suas mãos? 
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06. Um gás ideal, contido em um recipitente indeformável de 10 L e hermeticamente 
fechado, está a 40 °C, suportando uma pressão de 2 atm. A temperatura do gás é 
elevada até atingir 80°C.

A) Qual o tipo de transformação sofrido pelo gás no processo descrito acima? 

B) Calcule a pressão final do gás. 

C) Esboce o gráfico da pressão versus temperatura da transformação descrita.


