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Física

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na
Folha de Respostas.

Questões de 1 a 15

Instruções

Fis -

Um corpo desloca-se em uma trajetória retilínea. Às 10 horas e 30 minutos, sua velocidade é de 60,0km/min,
em um determinado sentido e, às 10 horas e 45 minutos, é de 60,0km/min, no sentido oposto ao
anterior.

O módulo da aceleração vetorial média do corpo, nesse intervalo de tempo, em km/min2, é

A) zero
B) 8
C) 12
D) 18
E) 20

 QUESTÃO 1

 QUESTÃO 2
Considere um motoqueiro que percorre uma pista circular, de raio igual a 36,0m, com velocidade de
módulo constante de 20,0m/s.

Admitindo-se que π é igual a 3, o tempo que o motoqueiro gasta para fazer as três primeiras voltas,
em s, é igual a

A) 15,8
B) 22,5
C) 30,0
D) 32,4
E) 45,0

 QUESTÃO 3

Um bloco de massa igual a 0,5kg sobe, partindo do repouso, um plano inclinado liso, desde a sua
base, sob ação da força horizontal  , cujo módulo é igual ao do peso do bloco.

Considerando-se a aceleração da gravidade g = 10,0m/s2, o trabalho realizado pela força , em joules,
para subir o plano é igual a

A) 60,0
B) 50,0
C) 40,0
D) 30,0
E) 20,0

 QUESTÃO 4

Esta prova deverá ser respondida EXCLUSIVAMENTE pelos candidatos aos cursos de Ciência da Computação, Educação Física,
Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos, Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Matemática e Química.

Um satélite estacionário é colocado em órbita sobre um ponto fixo do equador da Terra.

Com base nessa informação, esse satélite fica em órbita porque

A) ele é atraído por forças iguais, aplicadas em todas as direções.
B) ele está tão distante da Terra, que a força gravitacional da Terra sobre ele é desprezível.
C) a força de ação que a Terra exerce sobre o satélite é maior que a reação do satélite sobre a Terra.
D) a força de atração da Terra é a força centrípeta, necessária para manter o satélite em órbita, em

torno do centro da Terra.
E) a força de atração da Terra é a força centrífuga, necessária para manter o satélite em órbita, em

torno do centro da Terra.
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 QUESTÃO 5
Um corpo sólido flutua, sucessivamente, em água e em óleo com volumes imersos diferentes.

Com relação aos empuxos que o corpo sofre, é correto afirmar:

A) O empuxo na água é maior que no óleo.
B) O empuxo no óleo é maior que na água.
C) Os empuxos serão sempre diferentes, independentemente dos líquidos usados.
D) Os empuxos são diferentes, pois as densidades do óleo e da água são iguais.
E) Os empuxos são iguais, pois o peso do corpo não se altera, ao mudar o líquido.

 QUESTÃO 6

Considere 1,0kg de gelo a 0ºC e 1,0kg de água fervendo. Quando o conjunto é misturado, a
temperatura, em oC, que mais se aproxima da temperatura final dessa mistura, admitindo-se
Lf = 80,0cal/g, cágua = 1,0cal/g.ºC, é igual a

A) 10,0 C)  30,0 E)  50,0
B) 20,0 D)  40,0

 QUESTÃO 7

A figura representa a variação da temperatura T de uma substância de 80,0g, em função do calor recebido
Q. O gráfico permite afirmar que o calor latente de fusão, em cal/g, desta substância é de

A) 10 C)  50 E)  200

B) 20 D)  100

 QUESTÃO 8

Um gás ideal realiza a transformação cíclica indicada no diagrama p–V.

Sabendo-se que a temperatura do gás, no estado A, é 100,0K, o trabalho W realizado no ciclo é igual

A) a pAVA.
B) a pBVB.

C) a  kT, sendo k igual a 1,38.10−23J/k.

D)  à área do ciclo ABCD.
E)  à área abaixo da linha CD.

Fis -
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 QUESTÃO 9

O rendimento de uma máquina térmica de Carnot operando entre duas fontes térmicas de temperaturas,
T1 (fonte quente) e T2 (fonte fria), é de 30%.

Dobrando-se o valor da temperatura da fonte quente, o rendimento da máquina passará a ser igual a

A) 40% C)  55% E)  65%

B) 45% D)  60%

 QUESTÃO 10

Uma pessoa, inicialmente parada na frente de um espelho plano, aproxima-se 2,0m deste.

Em consequência, a distância entre a pessoa e sua imagem formada pelo espelho

A) diminuirá 2,0m.

B) diminuirá 4,0m.

C) aumentará 2,0m.

D) aumentará 4,0m.

E) permanecerá inalterada.

 QUESTÃO 11

A superfície da água de um tanque é perturbada por pingos de água que caem de uma torneira mal
fechada, em uma frequência regular de três pingos por segundo, conforme a figura.

Nessas condições, a velocidade de propagação das ondas, na superfície da água, é de

A) 10,0cm/s C)  25,0cm/s E)  50,0cm/s

B) 18,0cm/s D)  48,0cm/s

 QUESTÃO 12

Um corpo em repouso, apoiado sobre uma mesa horizontal lisa, se encontra preso à extremidade
de uma mola de constante elástica igual a 0,9N/m, conforme figura. O corpo é, então, deslocado
de 2,0m de sua posição de equilíbrio e solto, começando a oscilar.

Sabendo-se que o tempo gasto pelo corpo para atingir, pela primeira vez, a posição de equilíbrio é
de 1,0s e que π = 3, a massa do corpo, em kg, é igual a

A) 0,4 C)  1,0 E)  3,0

B) 0,8 D)  2,0

Fis -
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 QUESTÃO 13

Para o circuito, a diferença de potencial, em volts, entre as extremidades do resistor de 2,0Ω
é igual a

A) 20,0 C)  8,0 E)  4,0

B) 12,0 D)  6,0

 QUESTÃO 14

Analise as seguintes afirmativas sobre fenômenos elétricos e magnéticos e marque com V as
verdadeiras e com F, as falsas.

(  ) A corrente elétrica real nos condutores sólidos se deve ao movimento contínuo de cargas positivas.

(  ) Friccionando-se dois materiais, eles adquirem cargas elétricas de sinais opostos.

(  ) Seccionando-se um ímã ao meio, obtêm-se polos magnéticos separados.

(  ) Cargas elétricas em movimento produzem um campo magnético e um campo elétrico.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a

A) F  V  V  F C)  F  V  F  V E)  V  F  V  F

B) V  V  V  F D)  V  V  F  F

 QUESTÃO 15

Quando o fio móvel da figura é deslocado sobre um trilho condutor, com uma velocidade v para a direita,
aparece, no circuito, uma corrente induzida i, no sentido mostrado.

Assim, o campo magnético existente na região A  

A) aponta para a direita.

B) aponta para a esquerda.

C) aponta para fora do papel.

D) aponta para dentro do papel.

E) é nulo.

*  *  *

Fis -




