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1. Vocêreceberáádofiscaldesaala:
a) uma folha de resposttas destinada à marcação das
respostasdasquestõeso
objetivas;
b) esse cadeerno de prova contendo 30 (trinta) questtões
objetivas, cada qual com
m cinco alternaativas de respo
ostas
(A,B,C,DeE).
2. Verifique se o caderno esttá completo, sem repetição de
questõesoufaalhas.Casocon
ntrário,notifiqueeimediatamenteo
fiscaldesalap
paraquesejamttomadasasdevvidasprovidênciias.
3. As questões objetivas
o
são id
dentificadas pelo número situ
uado
acimadoseueenunciado.
4. Aoreceberaffolhaderespostas,vocêdeve::
a) conferir seus
s
dados peessoais, em esspecial seu no
ome,
número de
d inscrição e o número do
d documento de
identidadee;
b) ler atentamente as instrruções para o preenchimento
o da
folhadereespostas;
c) marcar na
n folha de respostas
r
o campo
c
relativo
o à
confirmação do tipo/corr de prova, conforme o cadeerno
quevocêrrecebeu;
d) assinar seeu nome, apenas nos espaços reservados, com
c
canetaesfferográficadettintaazuloupreeta.
mitido:
5. Duranteaapliicaçãodaprovaanãoseráperm
a) qualquerttipodecomunicaçãoentreoscandidatos;
b) levantard
dacadeirasem adevidaautorrizaçãodofiscaalde
sala;
c) portar aparelhos eletrônicos, tais com
mo bipe, teleffone
celular, aggenda eletrônicca, notebook, palmtop,
p
recep
ptor,
gravador, máquina de calcular, mááquina fotográáfica
digital, co
ontrole de alarme de carro etc., bem co
omo
relógiodeequalquermod
delo,óculosesccurosouquaisq
quer
acessórioss de chapelariaa, tais como ch
hapéu, boné, go
orro
etc. e, ainda, lápis, lap
piseira (grafite)), corretor líqu
uido
e/ou borrracha. Tal infração poderá acarretarr a
eliminação
osumáriadocandidato.
6. O preenchim
mento da follha de respo
ostas, de intteira
responsabilidaade do candidaato, deverá serr feito com can
neta
esferográficad
detintaindelévveldecorpretaaouazul.Nãosserá
permitida a troca da folh
ha de resposstas por erro do
candidato.

7. O tempo dispon
nível para a realização daa prova é dee
dua
ashoras,jáinccluídootempo paraamarcaççãodafolhadee
resspostas.
8. Resserve tempo suficiente
s
paraa o preenchim
mento de suass
resspostas. Para fins de avaaliação, serão levadas em
m
con
nsideração apeenas as marcações realizadaas na folha dee
resspostas,nãosendopermitido anotarinformaçõesrelativass
às suas respostass em qualquerr outro meio que
q não seja o
o
pró
ópriocadernod
deprova.
9. Os candidatosinsscritosparaum
madisciplinaterrãoduashorass
eretirardasalaa
parrarealizaçãodaaprovaesomentepoderãose
apó
ós60(sessentaa)minutosdeaaplicação,conttudosemlevarr
ocadernodeprovva.
9.1
1. Ocandidato
opoderálevar ocadernodep
provasomentee
nos últimoss 30 (trinta) minutos que antecedem o
o
términodaaaplicação.
10.Os candidatosinsscritosparaduaasdisciplinaste
erão4(quatro))
derãoseretirarr
horraspararealizaaçãodaprovaeesomentepod
dasalaapós90(n
noventa)minuttosdeaplicação
o,contudosem
m
levvarocadernodeprova.
10..1. Ocandidato
opoderálevar ocadernodep
provasomentee
nos últimoss 60 (sessenta)) minutos que
e antecedem o
o
términodaaaplicação.
11.Ao terminar a pro
ova, entregueaa folha de resp
postas ao fiscall
a
da sala e deixe o local de prova. Caso voccê se negue a
enttregar,seráelim
minadodocon
ncurso.
12.A FGV
F
realizará a coleta da imp
pressão digital dos
d candidatoss
na folhaderesposstas.
13.Oscandidatospod
derãosersubm
metidosasistem
madedetecção
o
do do ingresso e da saída de sanitárioss
de metais quand
Aosairdasala, aotérminodaa
durrantearealizaççãodaprova.A
pro
ova,ocandidato
onãopoderáu
usarosanitário..
14.Os gabaritos preliminares daas provas ob
bjetivas serão
o
divvulgados no dia
d 18/11/201
13, no endere
eço eletrônico
o
ww
ww.fgv.br/fgvprojetos/concurrsos/pebsp.
15.O prazo para intterposição de recursos contrra os gabaritoss
pre
eliminares seráá das 0h00min
n do dia 19/11/2013 até ass
23h
h59mindodia 20/11/2013,observadoohorráriooficial,no
o
end
dereço www.fgv.br/fgvprojjetos/concurso
os/pebsp, porr
me
eiodoSistemaEEletrônicodeIn
nterposiçãodeRecurso
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Física

Aespirallogarítmicaéumacurvaplanacomapropriedadede
quetodasasretaspertencentesaoseuplanoequepassampor
umcertopontofixointerceptamessacurvafazendocomelao
mesmoângulo.
Ela ocorre com muita frequência na natureza, como por
exemplo, nos braços de ciclones tropicais, nos braços de
galáxias espirais como a própria Via Láctea e em conchas de
moluscos. Mas uma de suas ocorrências mais interessantes é
na biologia. Falcões peregrinos, ao se aproximarem de suas
presas,nãoseguemocaminhomaiscurto,alinhareta,massim
umaespirallogarítmica.
A figura a seguir mostra um falcão peregrino se movendo em
umaespirallogarítmicaqueestánoplanohorizontal.Noteque
sua velocidade faz sempre o mesmo ângulo T com a reta que
ligaofalcãoaopontoP,posiçãodapresa.

01
Sobre uma partícula animada por um movimento harmônico
simples,sãodadostrêsgráficoscartesianos:


Supondo que o módulo da velocidade do falcão (VF) seja
constante no trecho de sua trajetória indicado na figura,
assinaleaafirmativacorretareferenteaessetrecho(considere
ofalcãocomoumapartícula).
(A) Como o módulo da velocidade do falcão é constante,
tambémsuaaceleraçãotemmóduloconstante.
(B) OvetoraceleraçãodofalcãoapontaparaopontoP.
(C) Aforçaresultantesobreofalcãoénula,poissuavelocidade
temmóduloconstante.
(D) A força resultante sobre o falcão é vertical e para cima,
anulandooseupeso.
(E) Omódulodaaceleraçãodofalcãoaumentapois,emborao
módulo de sua velocidade seja constante, o raio de
curvaturadesuatrajetóriadiminui.


Eles representam (durante um período) como variam, em
função do tempo, a elongação x (gráfico xͲt), a velocidade
escalar (gráfico vͲt) e a aceleração escalar (gráfico aͲt), não
necessariamentenessaordem.
Osgráficos,xͲt,vͲteaͲtsão,respectivamente,
(A) 3,2e1
(B) 2,1e3
(C) 1,3e2
(D) 3,1e2
(E) 1,2e3

02
Em um calorímetro de capacidade térmica desprezível que
contém uma pedra de gelo a 0qC, são injetados 20g de vapor
d’água a 100qC. Considere o calor latente de fusão do gelo
80cal/g, o calor latente de condensação do vapor d’água
540cal/geocalorespecíficodaágua(líquida)1,0cal/g.qC.
Paraque,aoserestabeleceroequilíbriotérmiconointeriordo
calorímetro,hajaapenaságuanafaselíquida,amassadapedra
degelodeveterumvalordentrodeumcertointervalo(entre
umvalormínimoeumvalormáximo).
Ovalormínimoéde
(A) 160g.
(B) 120g.
(C) 100g.
(D) 80g.
(E) 60g.

04
Um lápis é colocado perpendicularmente ao eixo principal de
uma lente esférica e delgada, exatamente em seu focoͲ
imagem.
Sendo f a distância focal da lente, a distância da imagem do
lápisàlenteé
(A) f(infinita)
(B) f/4
(C) f/2
(D) 2 f 
(E) 4 f 
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DispõemͲse de n resistores de mesma resistência e de uma
fonte de tensão capaz de manter em seus terminais uma
diferença de potencial constante sob quaisquer condições.
Quando os resistores são ligados em série com a fonte de
tensão,apotênciatotalconsumidaporeleséde25W.
Quando são ligados em paralelo com a fonte de tensão, a
potênciatotalconsumidaporeleséde900W.

Um prego é colocado em frente de um espelho côncavo,
paralelamenteaoseueixoprincipalecomseupontomédiona
mesmaverticalqueseucentroópticoC,comomostraafigura
aseguir.

Onúmeronderesistoresutilizadosfoi
(A) 5
(B) 6
(C) 12
(D) 24
(E) 30

06
Afigurarepresenta,emumgráficop–V,umprocessoatravés
do qual determinada massa de um gás ideal evolui entre dois
estadosdeequilíbriotermodinâmicoAeB.


Aopçãoquemelhorrepresentaaimagemdopregoconjugada
peloespelhoé

(A)



(B)


Duranteesseprocesso,ogásrecebeu,sobaformadecalor,
(A) 200J.
(B) 300J.
(C) 400J.
(D) 500J.
(E) 700J.



(C)

07
Com relação à análise energética, à luz da 1ª Lei da
Termodinâmica, nos processos sofridos por um gás ideal,
assinaleVparaaafirmativaverdadeiraeFparaafalsa.
()Duranteumprocessoisotérmico,paraquesuatemperatura
possa permanecer constante, o gás não pode trocar calor
comsuavizinhança.
()Duranteumprocessoadiabático,atemperaturadogásnão
varia, uma vez que não ocorrem trocas de calor com sua
vizinhança.
()A menor quantidade de calor necessária para fazer a
temperatura de um gás sofrer um determinado acréscimo
'Téaquelheécedidanoprocessoisovolumétrico(volume
constante).
Asafirmativassão,respectivamente,
(A) F,VeF
(B) F,VeV
(C) F,FeV
(D) V,VeF
(E) V,FeF



(D)



(E)
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Um recipiente contendo água está em equilíbrio sobre uma
rampa inclinada de um ângulo T em relação a um plano
horizontal (Figura 1). Nessa situação, a força de atrito e a
normalexercidaspelarampasobreorecipientetêmmódulos,
respectivamente,FateN.
Umaesferametálicamaciça,suspensaporumfioidealpresoa
um suporte fixo, é introduzida na água de modo que fique
totalmente submersa sem tocar as paredes do recipiente
(Figura 2). Restabelecido o equilíbrio hidrostático, os módulos
da força de atrito e da normal exercidas sobre o recipiente
passamavaler,respectivamente,Fat+'FateN+'N.

Um bloco em forma de um paralelepípedo, maciço e
homogêneo é colocado sobre uma prancha AB de 13m de
comprimento, inicialmente horizontal, como ilustra a Figura 1,
maslivreparagiraremtornodoeixoperpendicularaoplanoda
figura que contém a extremidade A. GiraͲse a prancha
lentamente, de modo que ela fique inclinada em relação à
horizontal, com o bloco em repouso sobre ela, sem deslizar,
masnaiminênciadetombar,comoilustraaFigura2,estandoa
extremidadedeBaumaalturah.


Sabendo que o peso da esfera vale 10N, que a tensão no fio
que sustenta a esfera vale 7,4N, que cosT = 12/13 e
senT=5/13,écorretoafirmarque
(A) 'Fat=0newtone'N=10newtons
(B) 'Fat=10newtonse'N=0newtons
(C) 'Fat=8,0newtonse'N=2,4newtons
(D) 'Fat=2,4newtonse'N=1,0newtons
(E) 'Fat=1,0newtone'N=2,4newtons


TendoͲseemcontaasdimensõesdoblocoindicadasnafigura,
a altura héiguala:
(A) 5,4m
(B) 5,0m
(C) 4,8m
(D) 4,2m
(E) 4,0m

10

12

Imagine a existência de um planeta esférico de raio R e cuja
massa esteja uniformemente distribuída em seu volume.
Suponhaque,nele,nãohajaatmosferaequeoreferencialaele
solidáriopossaserconsideradoumreferencialinercial.
Seja VR o módulo da velocidade de uma partícula em uma
órbita rasante, ou seja, uma órbita cujo raio pode ser
considerado como R (órbita tracejada na figura). Seja VE a
velocidadedeescapedesseplaneta,istoé,omenorvalorpara
o módulo da velocidade de lançamento vertical de uma
partícula da superfície do planeta para que ela não retorne
maisaoplaneta.

Um operário empurra um caixote tentando fazêͲlo deslizar
sobreopisohorizontaldeumelevadordecarga,comomostra
afigura.


Ele percebe que, estando o elevador se movendo
verticalmente, foi mais fácil fazêͲlo deslizar do que com o
elevador em repouso. Para que isso ocorra, com relação ao
possívelmovimentodoelevador,écorretoafirmarqueeleestá
I. descendocomvelocidadeconstante.
II. subindoemmovimentoretardado.
III. descendoemmovimentoacelerado.
Assinale:
(A) sesomenteasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(B) sesomenteaafirmativaIIestivercorreta.
(C) sesomenteasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(D) sesomenteaafirmativaIIIestivercorreta.
(E) sesomenteasafirmativasIeIIestiveremcorretas.


ArazãoVE/VRé
(A) 16.
(B) 4.
(C) 2.
(D) ξʹ.
(E) 1.
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SejamPEePSasrespectivaspotênciastotaisirradiadasporuma
certa estrela e pelo Sol, cada um deles considerado como um
corponegro.Apartirdaobservaçãodosespectrosderadiação
emitidos por essa estrela e pelo Sol, concluiͲse que as
temperaturas em suas superfícies são, respectivamente,
2900K e 5800K. Considere tanto a estrela quanto o sol como
esferas perfeitas de raios RE e RS respectivamente. VerificaͲse,
ainda,quePE=16PS.
Com essas informações, podemos afirmar quea razão entre o
raiodaestrelaeoraiodoSol,RE /RS,é
(A) 64.
(B) 32.
(C) 16.
(D) 8.
(E) 2.

Afiguraaseguirfoiretiradadolivro“Tratadosobrealuz”,de
autoria de um dos maiores gênios do século XVII (chamado
muitas vezes de “século de ouro”), o astrônomo, físico e
matemático Christiaan Huygens. Nela, Huygens mostra que as
ondas luminosas que saem do alto de uma torre (ponto A da
figura)esepropagamemumaatmosferanãohomogêneaatéo
olhodeumobservador(pontoBdafigura)nãodescrevemuma
linhareta,masseencurvamcomoindicaafigura.
De acordo com a teoria ondulatória de Huygens para a
propagação da luz, o ponto mais alto da torre seria visto pelo
observador em uma posição aparente localizada ao longo da
retaqueligaospontosBeDdafigura.

14
Elementos radioativos são muito utilizados em medicina
nuclear,tantonodiagnósticoquantonotratamentodediversas
doenças. O tecnécio, primeiro elemento a ser sintetizado
artificialmente pelo homem, é utilizado, por exemplo, em
examesdecintilografiadomiocárdio.
Considere nesta questão, um certo isótopo do tecnécio que
tem meia vida de 6 horas. Suponha que, em um dado
instantet0,umacertaamostracontenhaN0núcleosradioativos
desseelemento.
Assinale a alternativa que indica o tempo necessário, a contar
do instante t0 ,  para que o número de núcleos radioativos na
amostratenhadiminuídoparaapenas12,5%dovalorexistente
emt0.
(A) 6horas.
(B) 8horas.
(C) 12horas.
(D) 16horas.
(E) 18horas.


Ofenômenodescritoanteriormente,quetambémocorrecom
as posições das estrelas quando observadas da superfície
terrestre,sedeve
(A) àdispersãodaluznaatmosfera.
(B) àreflexãodaluznascamadasdeardaatmosfera.
(C) àinterferênciadasondasluminosasnaatmosfera.
(D) àrefraçãodaluznaatmosfera.
(E) àdifraçãodaluznaatmosfera.

18
OscarrosmodernossãodotadosdefreiosABS(popularmente
chamadosfreiosinteligentes)nasquatrorodas.Comrelaçãoà
eficiência obtida com esse avanço tecnológico durante a
frenagem, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a
afirmativafalsa.
()Permitem que a distância percorrida durante a frenagem
sejasempreamesma,sejaqualforavelocidadedocarro
noinstanteemquesãoaplicadososfreios.
()Fazem com que o tempo de duração da frenagem seja o
mesmo independente do número de pessoas dentro do
carro.
()Fazemcomque,duranteafrenagem,asforçasqueatuam
sobre as rodas sejam dosadas eletronicamente, de modo
que elas continuem a rolar sem deslizar sobre a estrada,
aumentando a eficiência, pois o valor máximo do módulo
da força de atrito estático é maior do que o módulo da
forçadeatritodedeslizamento.
Asafirmativassão,respectivamente,
(A) F,FeV.
(B) V,VeF.
(C) F,VeF.
(D) F,VeV.
(E) V,FeV.

15
Experimentos de efeito fotoelétrico são realizados com Sódio,
Magnésio e Prata, fazendoͲse incidir sobre esses elementos
umaondaluminosadecomprimentodeondaO=400nm.
As respectivas funçõesͲtrabalho desses elementos são dadas
por:Sódio:2,3eV;Magnésio:3,7eVePrata:4,7eV.
Considerando hc = 1240eV.nm, a luz incidente é capaz de
arrancarelétrons
(A) somentenaPrata.
(B) somentenoSódio.
(C) somentenoSódioenoMagnésio.
(D) somentenoSódioenaPrata.
(E) emtodoseles.

16
UmátomodeHidrogênioefetuaumatransiçãodeseuprimeiro
estado excitado para o seu estado fundamental emitindo um
fóton.Aenergiadofótonemitidoé
(A) 13,6eV.
(B) 10,2eV.
(C) 6,80eV.
(D) 3,40eV.
(E) 1,51eV.
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Comafinalidadedeterum“visual”docampoelétricoexistente
em uma região, o físico inglês Michael Faraday propôs, no
século XIX, quese desenhassem linhas imaginárias orientadas,
denominadas “linhas de força”, por meio das quais fossem
indicados a direção e o sentido do campo elétrico em cada
ponto,alémdepermitiravaliarsuaintensidade.
Considere a linha de força de um campo eletrostático
desenhadanafiguraaseguir.

Umgarotode20kg,depéemumaprancha,deslizaaolongoda
retademaiordeclivedescendoarampainclinadarepresentada
na figura com uma aceleração constante e de módulo igual
a5,5m/s2.




Tenha em conta as dimensões da rampa indicadas na figura e
considereg=10m/s2.
O módulo da força exercida pela rampa sobre a prancha,
duranteadescida,éde
(A) 110N.
(B) 120N.
(C) 130N.
(D) 150N.
(E) 160N.

AssinaleVparaaafirmativaverdadeiraeFparaafalsa.
()O potencial eletrostático no ponto A é maior que o
potencialeletrostáticonopontoB.
()Uma cargapontualpositiva,abandonadanopontoA,soba
açãoexclusivadessecampo,sedeslocariaatéopontoBao
longodessalinhadeforça.
()Avariaçãodeenergiapotencialeletrostáticadeumacarga
pontualnegativa,aosedeslocardopontoAatéopontoB,
épositiva.
Asafirmativassão,respectivamente,
(A) V,VeV.
(B) F,VeV.
(C) V,FeV.
(D) F,VeF.
(E) V,FeF.

22
Recentemente, a verificação experimental do chamado bóson
de Higgs pôs em evidência as teorias das interações entre as
partículas elementares. Acerca dessas teorias, analise as
afirmativasaseguir.
I. Asinteraçõesfortesentreosprótonseosnêutronsdeum
núcleo contrabalançam a repulsão coulombiana entre os
prótons permitindo que núcleos fiquem coesos.
Consequentemente, o alcance da interação forte é bem
maiorqueodainteraçãoeletromagnética.
II. Oprocessonop+e–(nêutrondecaindoemprótonmais
elétron) pode ocorrer, pois, nele, a carga elétrica se
conservaeissobastaparaqueumprocessosejapermitido.
III. Prótons e nêutrons não são partículas elementares, mas
sim formados por quarks, considerados atualmente como
elementares.
Assinale:
(A) seapenasaafirmativaIestivercorreta.
(B) seapenasaafirmativaIIestivercorreta.
(C) seapenasaafirmativaIIIestivercorreta.
(D) seapenasasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(E) seapenasasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.

20
Umausinaalimentaumafábricadeladistantepormeiodeuma
linha de transmissão de resistência total 9:, como ilustra a
figuraaseguir.


A tensão na entrada da fábrica é VJ – VK = 8,55.105V e a
potênciaporelaconsumidaéde42,75.108W.
Nesse caso, da potência disponibilizada pela usina, a
porcentagemdissipadanalinhadetransmissãofoi
(A) 4,64%.
(B) 5,00%.
(C) 5,26%.
(D) 6,72%.
(E) 8,00%.
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24

Espectroscopia é uma técnica muito utilizada na identificação
de quais elementos químicos estão presentes em uma dada
amostra.
Suponhaqueaslinhasespectraisemitidasporumcertoátomo,
designadoátomoX,emrepousorelativoaolaboratórioondese
observamtaislinhas,sejamasmostradasnafiguraaseguir.

ArespeitodosmodelosatômicosdeRutherfordedeBohrpara
oátomodehidrogênio,analiseasafirmativasaseguir.
I. NomodelodeRutherford,arazãoEC/ൟEPൟentreaenergia
cinética do elétron que se move em torno do próton e o
módulodaenergiapotencialeletrostáticadoprótoncomo
elétronemqualquerórbitapermitidaéiguala1/2.
II. De acordo com a teoria clássica, o átomo de Rutherford é
estável,poiséanálogoaumminisistemaplanetário.
III. No modelo de Bohr, as órbitas permitidas para o elétron
sãoaquelasparaasquaisomomentoangulardoelétroné
Ln=n2 ƫ,comn=1,2,3,....
Assinale:
(A) seapenasaafirmativaIforverdadeira.
(B) seapenasaafirmativaIIforverdadeira.
(C) seapenasasafirmativasIeIIforemverdadeiras.
(D) seapenasasafirmativasIeIIIforemverdadeiras.
(E) seapenasasafirmativasIIeIIIforemverdadeiras.


Na figura estão marcados os respectivos valores das
frequênciasdaslinhasespectrais,sendof1<f2<f3<f4<f5.
Sabendoqueesseátomoestápresenteemumaestrelaquese
afasta de qualquer laboratório de nosso planeta, assinale a
alternativa que melhor representa as linhas espectrais dos
átomosXdessaestrelaquandoobservadasemumlaboratório
denossoplaneta.

25
O fenômeno da polarização de ondas eletromagnéticas se
manifestananaturezaemváriasáreasdaCiência,daFísica,da
Química e até da Biologia, e possui muitas aplicações
tecnológicas.
Em Astronomia, o estudo da polarização da radiação emitida
por galáxias distantes fornece importantes informações sobre
elas. Em Química, esse fenômeno é fundamental na
compreensão da atividade ótica natural de algumas moléculas
orgânicas.EmBiologia,muitosanimaissãocapazesdeperceber
a polarização da luz. E em tecnologia a polarização das ondas
eletromagnéticas está presente, por exemplo, na transmissão
deondasderádioporantenas.
Aesserespeito,analiseasafirmativasaseguir.
I. É possível polarizar a luz por meio de absorção, como
ocorrenospolaroides.
II. Em uma região plana e bastante refletora, como por
exemplo à volta de um lago, a luz está parcialmente
polarizada, com seu campo elétrico preponderantemente
nadireçãohorizontal.
III. A onda resultante da superposição de duas ondas
eletromagnéticas planas e harmônicas, de mesma
frequênciaemesmadireçãoesentidodepropagaçãopode
nãoestarcompolarizaçãolinear.
Assinale:
(A) seapenasaafirmativaIestivercorreta.
(B) seapenasaafirmativaIIestivercorreta.
(C) seapenasaafirmativaIIIestivercorreta.
(D) seapenasasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
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A figura a seguir mostra uma esfera condutora neutra que
possui uma cavidade em seu interior. Dentro da cavidade há
umacargapuntiformeQmantidaemrepouso.

RealizaͲseumexperimentocomumpequenoímãedoistubos
cilíndricos de mesmo comprimento e mesmo raio, um de
plásticoeoutrodecobre.
Inicialmente, abandonaͲse o ímã na extremidade superior do
tubodeplástico,comotubomantidonaverticalemedeͲseo
tempo gasto pelo ímã para atingir a extremidade inferior do
tubo. Isso é feito sem que o ímã toque na parte interna do
tubo.
RepeteͲse o experimento, mas agora, com o tubo de cobre.
VerificaͲse, nesse caso, que o tempo gasto pelo ímã
é bem maior do que no caso anterior. Isto ocorre porque a
variação do fluxo do campo magnético do ímã através da
superfície do tubo de cobre, durante a sua queda, gera
correntesinduzidasnessasuperfície,fazendocomqueaqueda
doímãsejamaislentadoquedentrodotubodeplástico.
O surgimento das correntes induzidas no tubo de cobre é
consequênciada
(A) LeideGauss.
(B) LeideGaussdomagnetismo.
(C) LeideAmpère.
(D) LeideFaraday.
(E) LeideCoulomb.


Supondo que o sistema esteja em equilíbrio eletrostático,
assinaleaafirmativacorreta.
(A) Acargaemtodasuperfícieexternadaesferaénula.
(B) Opotencialeletrostáticoemumpontodaregiãohachurada
é tanto maior quanto mais próximo esse ponto estiver da
superfícieinternadocondutor.
(C) Ocampoeletrostáticoénuloemqualquerpontonointerior
dacavidade.
(D) AcargaemtodasuperfícieexternadaesferavaleQenão
depende da posição da carga puntiforme no interior da
cavidade.
(E) O campo eletrostático no interior do condutor (região
hachuradanafigura)éocampocriadopelacargaQ.

29
O estudo da estrutura do universo, ramo da física conhecido
comocosmologia,temsedesenvolvidomuitorapidamentenos
últimos anos, devido principalmente aos avanços tecnológicos
que têm possibilitado medidas cada vez mais precisas das
características de nosso universo. Embora haja muita coisa a
serexplicada,jáconhecemosumpoucodenossouniverso.
Aesserespeito,analiseasafirmativasaseguir.
I. EstimaͲse,atualmente,queaordemdegrandezadaidade
douniverso,quandoexpressaemanos,sejade1010.
II. Quando reações termonucleares deixam de ocorrer no
interior de qualquer estrela, ela colapsa e se torna um
buraconegro.
III. Quantomaioramassadeumaestrela,maioréseutempo
devidaantesdeexplodirnumasupernova.
Assinale:
(A) seapenasaafirmativaIestivercorreta.
(B) seapenasaafirmativaIIestivercorreta.
(C) seapenasaafirmativaIIIestivercorreta.
(D) seapenasasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

27
A respeito do conceito de entropia, analise as afirmativas a
seguir.
I. Emumaexpansãoisotérmicadeumgásidealavariaçãode
entropiadogásénula,poisnesseprocesso,atemperatura
permanececonstante.
II. Dois corpos isolados do resto do universo, um quente
(corpo1)eoutrofrio(corpo2),sãocolocadosemcontato
térmico até atingirem a mesma temperatura. Nesse
processo,avariaçãodeentropiadocorpo1énegativa,ado
corpo2épositivaeadosistemaénula,poisesseprocesso
éreversível.
III. Em uma expansão adiabática quaseͲestática de um gás
ideal,suavariaçãodeentropiaénula.
Assinale:
(A) seapenasaafirmativaIIIestivercorreta.
(B) seapenasasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(C) seapenasaafirmativaIIestivercorreta.
(D) seapenasasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(E) seapenasaafirmativaIestivercorreta.
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As leis de Kepler foram fundamentais para os estudos sobre
movimentos planetários feitos por Galileu e Newton, entre
outros.
A figura a seguir mostra a órbita elíptica de um planeta, de
semieixo maior a, com o Sol em um dos focos da elipse e
quatro posições do planeta nessa órbita, representadas pelos
pontosA,B,CeD,taisqueosângulosAÔBeCÔDsãoiguais.


Considerando o Sol e o planeta como partículas, assinale a
afirmativacorreta.
(A) O momento angular do planeta em relação ao Sol não se
conservanessaórbita,poiselanãoécircular.
(B) Como o vetor posição do planeta em relação ao Sol varre
áreasiguaisemtemposiguais,omódulodavelocidadedo
planetaemtodaaórbitaéconstante.
(C) Deacordocoma2ªLeideKepler,a“leidasáreas”,aárea
varrida pelo vetor posição do planeta em relação ao Sol
desdeopontoAatéopontoBéigualàáreavarridaporseu
vetorposiçãodesdeopontoCatéopontoD.
(D) O intervalo de tempo gasto pelo planeta desde o ponto
A até o ponto B é menor do que o gasto desde o ponto
CatéopontoD.
(E) Seosemieixomaiordaórbitaelípticadoplanetafossetrês
vezesmaior,seuperíodoseriaduasvezesmaior.
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