-1-

2A

1

H

Be

9,0
12

Mg

Li

7,0

Na

23,0
24

Cr

23

V

22

Ti
48,0
40

Zr

21

Sc

45,0

39

20

Ca

40,0

38

K

39,0

37

Unp

Unq

Série
dos
Actinídios

Ra

(226)

Fr

(223)

( ) = Nº de massa do
isótopo mais
estável

Massa Atômica

Símbolo

Número Atômico

105

104

89 - 103

88

87
(262)

181,0

(263)

Unh

184,0
106

Pr
141,0

140.0

La
138,0

75

(237)

_14

(242)

_1

(243)

Produto iônico da água, KW, a 25 ºC = 1,0 10

Am

95

(247)

Cm

96

(247)

Bk

97

98
(251)

Cf

(254)

Es

99

165,0

Ho
162,5

67

66

207,0

Pb

82

119,0

Dy

204,0

Tl

81

115,0

In

50

Sn

73,0

49

Ge

32

28,0

70,0

Ga

31

27,0

_1

R = 0,082 atm.L.mol .K

_1

(253)

Fm

100

167,0

Er

68

209,0

Bi

83

122,0

Sb

51

75,0

As

33

31,0

18

I
127,0

(210)

(210)

(256)

Md

(253)

No

102

169,0

101

Yb
173,0

Tm

70

At

Po

69

85

128,0
84

(257)

Lr

103

175,0

Lu

71

(222)

Rn

86

Xe
131,0

53

Te

54

80,0

84,0

Kr

36

40,0

52

Br

35

35,5

Ar

17

Cl

20,0

Ne

10

4,0

He

2

0

19,0

F

9

7A

17

18

79,0

Se

34

32,0

S

16

P

15

14

Si

13

Al

O
16,0

N
14,0

8

6A

16

C

7

5A

15

12,0

6

4A

14

11,0

B

5

3A

13

F = 96500 Coulombs

Tb
159,0

Gd

65

201,0

157,0

64

197,0

Eu

63

195,0

80

Hg

79

Au

112,0

Cd

48

65,0

Zn

30

2B

12

78

108,0

Ag

47

63,5

Cu

29

1B

11

Pt

106,0

Pd

46

59,0

Ni

28

10

152,0

Dados: Constante de Avogadro = 6,0 10 átomos.mol

(238)

Pa

Th
232,0

Ac
(227)
(231)

94

Pu

93

Np

92

150,0

Sm

62

(266)

Une

109

192,0

U

23

(147)

Pm

61

(265)

Uno

108

190,0

Os

77

Ir

76

91

144,0

Nd

60

(262)

Uns

186,0
107

Re

90

89

Série dos Actinídios

59

58

Ce

57

Série dos Lantanídios

(261)

178,5

137,0

133,0

W

74

Ta

Série
dos
Lantanídios

Cs

73

72

Hf

57 - 71

56

Ba

55

Rh
103,0

Ru

45

59,0

Co

27

8B

9

101,0

(99)

Mo
96,0

Nb
93,0

91,0

Y

89,0

Sr

Tc

88,0

43

Rb

44

55,0
56,0

Fe

26

8

42

Mn

25

7B

7

52,0

85,5

41

51,0

6B

19

5B

4B

3B

6

24,0
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Elementos de Transição

(COM MASSAS ATÔMICAS REFERENTES AO ISÓTOPO 12 DO CARBONO)

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

Tabela Periódica

3

11

4

3

1,0

2

1A

1

1. Uma ave marinha costuma mergulhar de uma altura de 20 m
para buscar alimento no mar. Suponha que um desses
mergulhos tenha sido feito em sentido vertical, a partir do
repouso e exclusivamente sob ação da força da gravidade.
Desprezando-se as forças de atrito e de resistência do ar, a ave
chegará à superfície do mar a uma velocidade, em m/s,
aproximadamente igual a:
a) 20
b) 40
c) 60
d) 80
e) 92
2.
Um carro, em um trecho retilíneo da estrada na qual
trafegava, colidiu frontalmente com um poste. O motorista
informou um determinado valor para a velocidade de seu
veículo no momento do acidente. O perito de uma seguradora
apurou, no entanto, que a velocidade correspondia a
exatamente o dobro do valor informado pelo motorista.
Considere Ec1 a energia cinética do veículo calculada com a
velocidade informada pelo motorista e Ec 2 aquela calculada
com o valor apurado pelo perito. A razão Ec1 corresponde a:
Ec 2

1
2
1
b)
4
a)

c) 1
d) 2
e) 3
3. Considere um avião que decola de um ponto A, sobre o
equador, e viaja sempre na mesma latitude para oeste,
pousando em outro ponto B. Em seguida, o avião retorna ao
ponto de partida pela mesma trajetória e nas mesmas condições
de voo, como: velocidade e massa total da aeronave, ausência
de ventos e quaisquer outros fatores que possam determinar as
características do deslocamento, do ponto de vista da mecânica
newtoniana. A duração das viagens é a mesma, mesmo que em
uma o avião se desloque no mesmo sentido de rotação da Terra
e na outra, em sentido contrário. Tomando um sistema de
referência inercial fora da Terra, essa igualdade no tempo de
voo se explica porque, na viagem para oeste, o avião
a) sofre ação de força gravitacional, devido à rotação da Terra,
que causa maior aceleração no sentido leste-oeste.
b) parte com velocidade de módulo menor que no retorno.
c) parte com velocidade de módulo maior que no retorno.
d) sofre ação de força gravitacional, devido à rotação da Terra,
que causa menor aceleração no sentido leste-oeste.
4. Sete crianças saíram em uma van para visitar as obras de um
dos estádios da copa do mundo de 2014, distante 20 km de suas
casas. Durante a primeira metade do caminho, a van conseguiu
desenvolver velocidade máxima da pista e chegar a 90 km/h.
Porém, para a infelicidade do grupo, na segunda parte do
trajeto, havia muito congestionamento em que levaram 30
minutos. Portanto, podemos concluir que a velocidade média,
em km/h, em todo percurso foi de, aproximadamente:
a) 32.
b) 38.
c) 42.

d) 48.
e) 62.
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 4 QUESTÕES:
O texto a seguir refere-se à(s) seguinte(s) questão(ões). Leia-o
com atenção!
A TERRA É AZUL!
Em 1961, um homem – Yuri Gagarin – subia, pela primeira vez,
ao espaço. O feito posicionou os russos na frente da corrida
espacial travada com os Estados Unidos após o fim da Segunda
Guerra. Em 2011, comemoramos cinco décadas dessa façanha.
Por: Othon Winter
Em 12 de abril de 1961, Yuri Alekseevich Gagarin
estava a bordo da espaçonave Vostok-1, lançada de uma
plataforma em Baikonur, no Cazaquistão, por um foguete Soyuz.
Durante o voo, que durou 108 minutos, sendo 90 minutos
efetivamente no espaço, completou uma órbita ao redor da
Terra, viajando a uma velocidade aproximada de 27 mil km/h.
Na descida, foi ejetado da nave quando estava a 7 km de altura
e chegou ao solo suavemente, com o auxílio de paraquedas.
Em órbita, Gagarin fez algumas anotações em seu
diário de bordo. Porém, ao tentar usá-lo, o diário flutuou e
voltou para ele sem o lápis, que estava conectado ao livro por
uma mola. A partir de então, todos os registros tiveram que ser
feitos por meio de um gravador de voz. Como ele era ativado
por som, a fita ficou logo cheia, pois muitas vezes o
equipamento era ativado pelos ruídos na cápsula. Durante o
voo, Gagarin se alimentou e tomou água, mantendo contato
contínuo com a Terra por rádio, em diferentes canais, telefone e
telégrafo. Ele foi o primeiro ser humano a ver a Terra do espaço.
Pôde vê-la como um todo e, entre as observações que fez, uma
é marcante. Impressionado com o que via, afirmou: “A Terra é
azul!”.
(Trecho adaptado a partir de matéria publicada na Revista
Ciência Hoje, vol. 47, ed. 280. p. 72-73)

5. Durante o voo, Gagarin manteve contato contínuo com a
Terra por rádio, em diferentes canais. A comunicação se dava,
preferencialmente, em UHF (Ultra High Frequency). Supondo
que a frequência usada na missão espacial russa tenha sido de
600 MHz e sabendo que as ondas de rádio viajam pelo espaço a
velocidade da luz (3,0 × 108 m / s), o comprimento das ondas

( λ ) tem o valor de
a) 0,5 m.
b) 1,0 m.
c) 5,0 × 105 m.
d) 1,0 × 106 m.
6. “Ele foi o primeiro ser humano a ver a Terra do espaço. Pôde
vê-la como um todo e, entre as observações que fez, uma é
marcante. Impressionado com o que via, afirmou: ‘A Terra é
azul!’”
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Assinale a alternativa em que estão corretamente
representados os trajetos dos raios luminosos que permitiram a
observação da Terra pelo astronauta soviético, a bordo da
Vostok-1 há 50 anos.
(As setas indicam o sentido de propagação da luz em cada raio
luminoso e os desenhos encontram-se fora de escala).
a)

8.
“Em 12 de abril de 1961, Gagarin estava a bordo da
espaçonave Vostok-1, lançada de uma plataforma em Baikonur,
no Cazaquistão, por um foguete Soyuz. Durante o voo, que
durou 108 minutos, sendo 90 minutos efetivamente no espaço,
completou uma órbita ao redor da Terra, viajando a uma
velocidade aproximada de 27 mil km/h.”
Considerando os valores indicados no texto, a distância
percorrida por Gagarin enquanto efetivamente no espaço foi de
a) 11250 km
b) 18000 km
c) 40500 km
d) 685000 km

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 3 QUESTÕES:

b)

O tempo de reação tR de um condutor de um automóvel é
definido como o intervalo de tempo decorrido entre o instante
em que o condutor se depara com urna situação de perigo e o
instante em que ele aciona os freios.
(Considere dR e dF, respectivamente, as distâncias percorridas
pelo veículo durante o tempo de reação e de frenagem; e dT, a
distância total percorrida. Então, dT = dR + dF).

c)

Um automóvel trafega com velocidade constante de módulo v =
54,0 km/h em uma pista horizontal. Em dado instante, o
condutor visualiza uma situação de perigo, e seu tempo de
reação a essa situação é de 4/5 s, como ilustrado na sequência
de figuras a seguir.

d)

7. “Na descida, foi ejetado da nave quando estava a 7 km de
altura e chegou ao solo suavemente, com o auxílio de
paraquedas.”
Após o paraquedas ter sido aberto, entendendo-se que o
astronauta passou a descer com velocidade escalar constante, a
resultante das forças que atuava sobre Gagarin era igual
a) ao seu peso.
b) ao seu peso e ao peso do paraquedas.
c) a força de resistência do ar.
d) a zero.
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9. Ao reagir à situação de perigo iminente, o motorista aciona
os freios, e a velocidade do automóvel passa a diminuir
2
gradativamente, com aceleração constante de módulo 7,5 m/s .
Nessas condições, é correto afirmar que a distância dF é de
a) 2,0 m.
b) 6,0 m.
c) 15,0 m.
d) 24,0 m.
e) 30,0 m.
10. Em comparação com as distâncias dR e dF, já calculadas, e
lembrando que dT = dR + dF, considere as seguintes afirmações
sobre as distâncias percorridas pelo automóvel, agora com o
dobro da velocidade inicial, isto é, 108 km/h.
I. A distância percorrida pelo automóvel durante o tempo de
reação do condutor é de 2dR.
II. A distância percorrida pelo automóvel durante a frenagem é
de 2dF.
III. A distância total percorrida pelo automóvel é de 2dT.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e II.
d) Apenas I e III.
e) I, II e III.
11.
Considerando-se que a velocidade do automóvel
permaneceu inalterada durante o tempo de reação tR, é correto
afirmar que a distância dR é de
a) 3,0 m.
b) 12,0 m.
c) 43,2 m.
d) 60,0 m.
e) 67,5 m.
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:
Para transportar os operários numa obra, a empresa construtora
montou um elevador que consiste numa plataforma ligada por
fios ideais a um motor instalado no telhado do edifício em
construção. A figura mostra, fora de escala, um trabalhador
sendo levado verticalmente para cima com velocidade
constante, pelo equipamento. Quando necessário, adote g = 10
2
m/s .

12.
Considerando que a massa total do trabalhador mais
plataforma é igual a 300 kg e sabendo que com esse elevador o
trabalhador sobe um trecho de 6 m em 20 s, pode-se afirmar

que, desconsiderando perdas de energia, a potência
desenvolvida pelo motor do elevador, em watts, é igual a
a) 2 000.
b) 1 800.
c) 1 500.
d) 900.
e) 300.
13.
Preocupada com as normas de segurança, a empresa
responsável pelo elevador afixou a placa mostrada a seguir,
indicando a carga máxima que pode ser transportada por ele.

Considerando-se as unidades de medida estabelecidas pelo
Sistema Internacional, quem escreveu os dizeres da placa
cometeu um erro e, para corrigi-lo, bastaria trocar “600 kg” por
a) 600 000 g.
b) 0,6 kgf.
c) 60 N.
d) 600 N.
e) 6 000 N.
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:
Adote os conceitos da Mecânica Newtoniana e as seguintes
convenções:
a)

O valor da aceleração da gravidade: g = 10 m/s2 ;

b)

A resistência do ar pode ser desconsiderada.

14. Um navio cargueiro está sendo carregado de minério no
porto de Cabedelo. O carregamento é, hipoteticamente, feito
por um guindaste, manobrado por um operador que suspende,
de cada vez, dois containers acoplados às extremidades de uma
barra de ferro de três metros de comprimento, conforme
esquema a seguir:

Na última etapa do carregamento, o container 1 é
completamente preenchido de minério, totalizando uma massa
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de 4 toneladas, enquanto o container 2 é preenchido pela
metade, totalizando uma massa de 2 toneladas. Para que os
containers sejam suspensos em equilíbrio, o operador deve
prender o gancho do guindaste exatamente no centro de massa
do sistema, formado pelos dois containers e pela barra de ferro.
Nesse sentido, desprezando a massa da barra de ferro, concluise que a distância entre o gancho (preso na barra pelo operador)
e o container 1 deve ser de:
a) 0,5 m
b) 1,0 m
c) 1,5 m
d) 2,0 m
e) 2,5 m

através da equação E = hf − W. A função trabalho W
corresponde à energia necessária para um elétron ser ejetado
do material.

15. Durante uma pesquisa em Botânica, realizada no interior de
uma estufa, biólogos observaram que o aumento da massa,
∆M , de uma determinada planta dependia das seguintes
grandezas físicas:
• F: fluxo de água depositada no solo, expresso em m3 /s ;
• d: densidade de nutrientes no solo, expresso em kg/m3 ;
• ∆t : intervalo de tempo do experimento, expresso em
segundos.
A partir das observações realizadas, os pesquisadores
elaboraram uma equação empírica para expressar o aumento da
massa dessa planta em termos das grandezas apresentadas.
Nesse sentido, o aumento dessa massa pode ser,
adequadamente, representado na equação:
a) ∆M = Fd
b) ∆M = Fd2 ∆t
c) ∆M = Fd2 ∆t 2
d) ∆M = Fd∆t
e) ∆M = F d∆t
2

2

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
Uma sala é iluminada por um circuito de lâmpadas
incandescentes em paralelo.
Considere os dados abaixo:
− a corrente elétrica eﬁcaz limite do fusível que protege esse
circuito é igual a 10 A;
− a tensão eficaz disponível é de 120 V;
− sob essa tensão, cada lâmpada consome uma potência de 60
W.
16. O número máximo de lâmpadas que podem ser mantidas
acesas corresponde a:
a) 10
b) 15
c) 20
d) 30
17.
Em 1905, Einstein propôs uma teoria simples e
revolucionária para explicar o efeito fotoelétrico, a qual
considera que a luz é constituída por partículas sem massa,
chamadas de fótons. Cada fóton carrega uma energia dada por

hf, onde h = 4,1× 10 −15 eV ⋅ s é a constante de Planck, e f
é a frequência da luz. Einstein relacionou a energia cinética, E,
com que o elétron emerge da superfície do material, à
frequência da luz incidente sobre ele e à função trabalho, W,

Em uma experiência realizada com os elementos Potássio (K),
Chumbo (Pb) e Platina (Pt), deseja-se obter o efeito fotoelétrico
fazendo incidir radiação eletromagnética de mesma frequência
sobre cada um desses elementos.
Dado que os valores da função trabalho para esses elementos
são WK = 2,1 eV, WPb = 4,1 eV e WPt = 6,3 eV, é correto afirmar
que o efeito fotoelétrico será observado, nos três elementos, na
frequência
14

Hz.

14

Hz.

a) 1,2 × 10

b) 3,1× 10

14

c) 5,4 × 10

Hz.

15

Hz.

15

Hz.

d) 1,0 × 10
e) 1,6 × 10

18. Um concertista, ao tocar seu violão, executa as notas
musicais com as durações e frequências que caracterizam a
música tocada. As pessoas que estão na plateia, tanto as mais
próximas quanto as mais distantes, escutam as mesmas notas,
com as mesmas durações e frequências, ou seja, a mesma
música. Esse fato pode ser atribuído
a) à qualidade acústica da sala de concertos.
b) à afinação do instrumento.
c) ao fato de a velocidade do som ter o mesmo módulo para
todas as frequências sonoras.
d) ao fenômeno da reverberação.
e) ao fenômeno da ressonância.
19. A luz visível é uma onda eletromagnética, que na natureza
pode ser produzida de diversas maneiras. Uma delas é a
bioluminescência, um fenômeno químico que ocorre no
organismo de alguns seres vivos, como algumas espécies de
peixes e alguns insetos, onde um pigmento chamado luciferina,
em contato com o oxigênio e com uma enzima chamada
luciferase, produz luzes de várias cores, como verde, amarela e
vermelha. Isso é o que permite ao vaga-lume macho avisar, para
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a fêmea, que está chegando, e à fêmea indicar onde está, além
de servir de instrumento de defesa ou de atração para presas.

As luzes verde, amarela e vermelha são consideradas ondas
eletromagnéticas que, no vácuo, têm
a) os mesmos comprimentos de onda, diferentes frequências e
diferentes velocidades de propagação.
b) diferentes comprimentos de onda, diferentes frequências e
diferentes velocidades de propagação.
c) diferentes comprimentos de onda, diferentes frequências e
iguais velocidades de propagação.
d) os mesmos comprimentos de onda, as mesmas frequências e
iguais velocidades de propagação.
e) diferentes comprimentos de onda, as mesmas frequências e
diferentes velocidades de propagação.
20. A terapia fotodinâmica é um tratamento que utiliza luz para
cura de câncer através da excitação de moléculas
medicamentosas, que promovem a desestruturação das células
tumorais. Para a eficácia do tratamento, é necessária a
iluminação na região do tecido a ser tratado. Em geral, as
moléculas medicamentosas absorvem as frequências mais altas.
Por isso, as intervenções cutâneas são limitadas pela penetração
da luz visível, conforme a figura:

21. O freio eletromagnético é um dispositivo no qual interações
eletromagnéticas provocam uma redução de velocidade num
corpo em movimento, sem a necessidade da atuação de forças
de atrito. A experiência descrita a seguir ilustra o funcionamento
de um freio eletromagnético. Na figura 1, um ímã cilíndrico
desce em movimento acelerado por dentro de um tubo
cilíndrico de acrílico, vertical, sujeito apenas à ação da força
peso. Na figura 2, o mesmo ímã desce em movimento uniforme
por dentro de um tubo cilíndrico, vertical, de cobre, sujeito à
ação da força peso e da força magnética, vertical e para cima,
que surge devido à corrente elétrica induzida que circula pelo
tubo de cobre, causada pelo movimento do ímã por dentro dele.
Nas duas situações, podem ser desconsiderados o atrito entre o
ímã e os tubos, e a resistência do ar

Considerando a polaridade do ímã, as linhas de indução
magnética criadas por ele e o sentido da corrente elétrica
induzida no tubo condutor de cobre abaixo do ímã, quando este
desce por dentro do tubo, a alternativa que mostra uma
situação coerente com o aparecimento de uma força magnética
vertical para cima no ímã é a indicada pela letra
a)
d)

b)

e)

c)

A profundidade de até 2 mm em que o tratamento cutâneo é
eficiente se justifica porque a luz de
a) curto comprimento de onda é mais refletida pela pele.
b) maior energia é mais absorvida pelo tecido orgânico.
c) menor energia é absorvida nas regiões mais profundas.
d) todos os comprimentos de onda terão alta intensidade.
e) cada comprimento de onda percebe um índice de refração
diferente.
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22.

24.
O chuveiro elétrico esquenta porque, apresenta uma
_______________ que aquece a água, quando passa uma
____________ elétrica. A este fenômeno chamamos de Efeito
________.
Assinale a única alternativa que completa o texto acima, de
forma correta.
a) aceleração, energia potencial, Cascata.
b) energia cinética, força peso, Joule.
c) resistência elétrica, aceleração, Cascata.
d) queda de temperatura, corrente, Joule.
e) resistência elétrica, corrente, Joule.
25. No manual de uma máquina de lavar, o usuário vê o
símbolo:

Para vender a fundições que fabricam aço, as grandes indústrias
de reciclagem separam o ferro de outros resíduos e, para
realizar a separação e o transporte do ferro, elas utilizam
grandes guindastes que, em lugar de possuírem ganchos em
suas extremidades, possuem
a) bobinas que geram corrente elétrica.
b) bobinas que geram resistência elétrica.
c) dínamos que geram campo magnético.
d) eletroímãs que geram corrente elétrica.
e) eletroímãs que geram campo magnético.
23. Um eletricista precisa medir a resistência elétrica de uma
lâmpada. Ele dispõe de uma pilha, de uma lâmpada (L), de
alguns fios e de dois aparelhos: um voltímetro (V), para medir a
diferença de potencial entre dois pontos, e um amperímetro (A),
para
medir
a
corrente
elétrica.
O circuito elétrico montado pelo eletricista para medir essa
resistência é
a)

b)

c)

Este símbolo orienta o consumidor sobre a necessidade de a
máquina ser ligada a
a) um fio terra para evitar sobrecarga elétrica.
b) um fio neutro para evitar sobrecarga elétrica.
c) um fio terra para aproveitar as cargas elétricas do solo.
d) uma rede de coleta de água da chuva.
e) uma rede de coleta de esgoto doméstico.
26. Pela teoria da Relatividade Geral de Einstein, quando raios
de luz provenientes de um corpo estelar, como estrelas ou
galáxias, passam muito próximos de um objeto estelar de
grande densidade de massa, esses raios de luz são desviados
para um ponto de encontro oposto ao lado em que os raios
incidem no objeto. No contexto da ótica, esse objeto de grande
densidade de massa estaria fazendo o papel de
a) um espelho plano.
b) um filtro polarizador.
c) uma lente.
d) um espelho côncavo.
e) um espelho convexo.
27.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

d)

e)

Para que os seguranças possam controlar o movimento dos
clientes, muitos estabelecimentos comerciais instalam espelhos
convexos
em
pontos
estratégicos
das
lojas.
A adoção desse procedimento deve-se ao fato de que esses
espelhos aumentam o campo de visão do observador. Isto
acontece porque a imagem de um objeto formada por esses
espelhos é ........ , ........ e ........ objeto.
a) virtual — direta — menor que o
b) virtual — invertida — maior que o
c) virtual — invertida — igual ao
d) real — invertida — menor que o
e) real — direta — igual ao
-7-

28. A figura de Escher, “Mão com uma esfera espelhada”,
apresentada a seguir, foi usada para revisar propriedades dos
espelhos esféricos. Então, preencha as lacunas.

c) diminui-se a capacidade térmica do conjunto água/chuveiro,
diminuindo também a capacidade do conjunto de se
aquecer.
d) diminui-se o contato entre a corrente elétrica do chuveiro e a
água, diminuindo também a sua capacidade de aquecê-la.
e) diminui-se o tempo de contato entre a água e a resistência do
chuveiro, diminuindo a transferência de calor de uma para a
outra.
31. Em dias com baixas temperaturas, as pessoas utilizam
casacos ou blusas de lã com o intuito de minimizar a sensação
de frio. Fisicamente, esta sensação ocorre pelo fato de o corpo
humano liberar calor, que é a energia transferida de um corpo
para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. A
utilização de vestimenta de lã diminui a sensação de frio, porque
a) possui a propriedade de gerar calor.
b) é constituída de material denso, o que não permite a entrada
do ar frio.
c) diminui a taxa de transferência de calor do corpo humano
para o meio externo.
d) tem como principal característica a absorção de calor,
facilitando o equilíbrio térmico.
e) está em contato direto com o corpo humano, facilitando a
transferência de calor por condução.

A imagem na esfera espelhada é ___________; nesse caso, os
raios que incidem no espelho são ___________ numa direção
que passa pelo __________ principal, afastando-se do
__________ principal do espelho.
A sequência correta é
a) virtual – refletidos – foco – eixo.
b) real – refratados – eixo – foco.
c) virtual – refletidos – eixo – eixo.
d) real – refletidos – eixo – foco.
e) virtual – refratados – foco – foco.
29. Em um experimento, coloca-se glicerina dentro de um tubo
de vidro liso. Em seguida, parte do tubo é colocada em um copo
de vidro que contém glicerina e a parte do tubo imersa fica
invisível.
Esse fenômeno ocorre porque a
a) intensidade da luz é praticamente constante no vidro.
b) parcela de luz refletida pelo vidro é praticamente nula.
c) luz que incide no copo não é transmitida para o tubo de vidro.
d) velocidade da luz é a mesma no vidro e na glicerina.
e) trajetória da luz é alterada quando ela passa da glicerina para
o vidro.
30. Chuveiros elétricos possuem uma chave para regulagem da
temperatura verão/inverno e para desligar o chuveiro. Além
disso, é possível regular a temperatura da água, abrindo ou
fechando o registro. Abrindo, diminui-se a temperatura e
fechando, aumenta-se. Aumentando-se o fluxo da água há uma
redução na sua temperatura, pois
a) aumenta-se a área da superfície da água dentro do chuveiro,
aumentando a perda de calor por radiação.
b) aumenta-se o calor especifico da água, aumentando a
dificuldade com que a massa de água se aquece no chuveiro.

32.
Um aquecedor solar consiste essencialmente em uma
serpentina de metal, a ser exposta ao sol, por meio da qual flui
água a ser aquecida. A parte inferior da serpentina é soldada a
uma chapa metálica, que é o coletor solar. A forma da
serpentina tem a finalidade de aumentar a área de contato com
o coletor e com a própria radiação solar sem aumentar muito o
tamanho do aquecedor. O metal, sendo bom condutor,
transmite e energia da radiação solar absorvida para as paredes
internas e, daí, por condução, para a água. A superfície deve ser
recoberta com um material, denominado material seletivo
quente, para que absorva o máximo de radiação solar e emita o
mínimo de radiação infravermelha. Os quadros relacionam
propriedades de alguns metais/ligas metálicas utilizados na
confecção de aquecedores solares:
Material metálico
Zinco
Aço
cobre

Condutividade térmica
(W/m K)
116,0
52,9
411,0

Material seletivo quente

Razão entre a absorbância
de radiação solar e a
emitância de radiação
infravermelha

A. Óxido e sulfeto de níquel
e zinco aplicados sobre 8,45
zinco
B. Óxido e sulfeto de níquel
e
zinco
sobre 7,42
ferro galvanizado
C. Óxido de cobre em
7,72
alumínio anodizado
ACIOLI, J. L. Fontes de energia. Brasília: UnB,1994. Adaptado.

Os aquecedores solares mais eficientes e, portanto, mais
atrativos do ponto de vista econômico, devem ser construídos
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utilizando como material metálico e material seletivo quente,
respectivamente,
a) aço e material seletivo quente A.
b) aço e material seletivo quente B.
c) cobre e material seletivo quente C.
d) zinco e material seletivo quente B.
e) cobre e material seletivo quente A.
33. Uma amostra de determinada substância com massa 30 g
encontra-se inicialmente no estado liquido, a 60°C. Está
representada pelo gráfico abaixo a temperatura dessa
substância em função da quantidade de calor por ela cedida.
Analisando esse gráfico, é correto afirmar que

36.
Em um centro de pesquisa de alimentos, um técnico
efetuou a determinação do valor calórico de determinados
alimentos da seguinte forma: colocou uma massa conhecida de
água em um recipiente termicamente isolado. Em seguida,
dentro desse recipiente, foi queimada uma determinada massa
do alimento. Como o calor liberado por essa queima é fornecido
para a água, o técnico calculou a quantidade de calor que cada
grama do alimento libera. Para a realização desse teste, qual
aparelho de medida é essencial?
a) Cronômetro.
b) Dinamômetro.
c) Termômetro.
d) Radiômetro.
e) Potenciômetro.
37.

a) a temperatura de solidificação da substância é 10°C.
b) o calor específico latente de solidificação é –1,0 cal/g.
c) o calor específico sensível no estado líquido é 1/3 cal/g°C.
d) o calor específico sensível no estado sólido é 1/45 cal/g°C.
e) ao passar do estado líquido a 60°C para o sólido a 10°C a
substância perdeu 180 cal.
34. Em um calorímetro são colocados 2,0 kg de água, no estado
líquido, a uma temperatura de 0 °C. A seguir, são adicionados
2,0 kg de gelo, a uma temperatura não especificada. Após algum
tempo, tendo sido atingido o equilíbrio térmico, verifica-se que
a temperatura da mistura é de 0 ºC e que a massa de gelo
aumentou em 100 g.
Considere que o calor específico do gelo (c = 2,1 kJ/kg.°C) é a
metade do calor específico da água e que o calor latente de
fusão do gelo é de 330 kJ/kg; e desconsidere a capacidade
térmica do calorímetro e a troca de calor com o exterior.
Nessas condições, a temperatura do gelo que foi inicialmente
adicionado à água era, aproximadamente,
a) 0 °C.
b) - 2,6 °C.
c) - 3,9 °C.
d) - 6,1 °C.
e) - 7,9 °C.
35. Dois blocos metálicos A e B, ambos de materiais diferentes,
são colocados em contato no interior de um calorímetro ideal,
de modo a isolá-los de influências externas. Considerando que a
massa do bloco A (mA) é igual ao dobro da massa do bloco B
(mB), o calor específico do bloco A (cA) é igual à metade do calor
específico do bloco B (cB) e a temperatura inicial do bloco A (TA)
é igual ao triplo da temperatura inicial do bloco B (TB), pode-se
afirmar que, quando alcançado o equilíbrio térmico do sistema,
a temperatura de equilíbrio (Teq) será igual a:
a) TB
b) 2 TB
c) 3 TB
d) 4 TB
e) 5 TB

O quadro oferece os coeficientes de dilatação linear de alguns
metais e ligas metálicas:

Para permitir a ocorrência do fato observado na tirinha, a partir
do menor aquecimento do conjunto, o parafuso e a porca
devem ser feitos, respectivamente, de
a) aço e níquel
b) alumínio e chumbo.
c) platina e chumbo.
d) ouro e Iatão.
e) cobre e bronze.
38. Normalmente encontra-se como invólucro de cigarros, no
interior do maço, uma folha que apresenta duas faces: uma de
papel comum e outra de alumínio, coladas entre si. Se pegarmos
essa folha dupla e a aproximarmos, cuidadosamente, de uma
fonte de calor, o que observaremos em relação a dilatação dessa
folha?
a) A folha curva-se para o lado do papel.
b) A folha não sofre nenhum tipo de curvatura.
c) A folha curva-se para o lado do alumínio.
d) A folha curva-se ora para o lado do papel, ora para o lado do
alumínio.
e) A folha dilata sem sofrer curvatura.
39.
Segundo a teoria cinética, um gás é constituído por
moléculas que se movimentam desordenadamente no espaço
do reservatório onde o gás está armazenado. As colisões das
moléculas entre si e com as paredes do reservatório são
perfeitamente elásticas. Entre duas colisões sucessivas, as
moléculas descrevem um MRU. A energia cinética de translação
das moléculas é diretamente proporcional à temperatura do
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gás. Com base nessas informações, considere as seguintes
afirmativas:
1. As moléculas se deslocam todas em trajetórias paralelas entre
si.
2. Ao colidir com as paredes do reservatório, a energia cinética
das moléculas é conservada.
3. A velocidade de deslocamento das moléculas aumenta se a
temperatura do gás for aumentada.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas 2 e 3 săo verdadeiras.

Obs.: Considere que o perímetro da Terra no Equador é 40 080
Km, que a aceleração da gravidade na órbita do satélite é 3,1 x
4
2
10 Km/h e que a Terra dá uma volta completa a cada 24 horas.
a) 1 % de VS
b) 2 % de VS
c) 4 % de VS
d) 6 % de VS
e) 8 % de VS
42. O mapa abaixo mostra uma distribuição típica de correntes
na desembocadura do rio Pará, duas horas antes da preamar,
momento no qual se pode observar que as águas fluem para o
interior do continente.

40. O sistema circulatório é constituído de artérias, veias e
capilares que levam o sangue do coração aos órgãos e o retorno
do mesmo ao coração. Este sistema trabalha de maneira que se
minimize a energia consumida pelo coração para bombear o
sangue. Em particular, esta energia se reduz quando se baixa a
resistência ao fluxo de sangue. O célebre físico francês Poiseuille
estabeleceu que a resistência ao fluxo de sangue ( ρ ) é dada
por ρ = k

L
r4

onde L é o comprimento da artéria, r é seu raio e

k é uma constante positiva determinada pela viscosidade do
sangue.
A figura abaixo mostra duas artérias A e B de mesmo
comprimento L, sendo que a artéria B tem 1 3 do diâmetro da
artéria A.

A relação de resistência ao fluxo sanguíneo entre as duas
artérias é:
a) A resistência na artéria B é 81 vezes menor que a resistência
na artéria A.
b) A resistência na artéria B é 9 vezes maior que a resistência na
artéria A.
c) A resistência na artéria B é 81 vezes maior que a resistência
na artéria A.
d) A resistência na artéria B é 9 vezes menor que a resistência na
artéria A.
41. O Brasil possui um centro de lançamento de satélites em
Alcântara (MA), pois, devido à rotação da Terra, quanto mais
próximo da linha do Equador for lançado um foguete, menor a
variação de velocidade necessária para que este entre em
órbita. A esse respeito, considere um sistema de referência
inercial em que o centro da Terra está em repouso, estime tanto
o módulo da velocidade VE de um ponto da superfície da Terra
na linha do Equador quanto o módulo da velocidade VS de um
4
satélite cuja órbita tem um raio de 1,29 x 10 Km. É correto
afirmar que VE é aproximadamente

A principal causa para a ocorrência desse fenômeno de fluência
das águas é:
a) A dilatação das águas do oceano ao serem aquecidas pelo Sol.
b) A atração gravitacional que a Lua e o Sol exercem sobre as
águas.
c) A diferença entre as densidades da água no oceano e no rio.
d) O atrito da água com os fortes ventos que sopram do
nordeste nesta região.
e) A contração volumétrica das águas do rio Pará ao perderem
calor durante a noite.
43. Muitos ainda acreditam que como a órbita da Terra em
torno do Sol é uma elipse e o Sol não está no centro dessa
elipse, as estações do ano ocorrem porque a Terra ora fica mais
próxima do Sol, ora mais afastada. Se isso fosse verdade, como
se explica o fato de o Natal ocorrer numa época fria (até nevar)
nos países do hemisfério norte e no Brasil ocorrer numa época
de muito calor? Será que metade da Terra está mais próxima do
Sol e a outra metade está mais afastada? Isso não faz sentido. A
existência das estações do ano é mais bem explicada
a) pelo fato de o eixo imaginário de rotação da Terra ser
perpendicular ao plano de sua órbita ao redor do Sol.
b) pelo fato de em certas épocas do ano a velocidade de
translação da Terra ao redor do Sol ser maior do que em
outras épocas.
c) pela inclinação do eixo imaginário de rotação da Terra em
relação ao plano de sua órbita ao redor do Sol.
d) pela velocidade de rotação da Terra em relação ao seu eixo
imaginário não ser constante.
e) pela presença da Lua em órbita ao redor da Terra, exercendo
influência no período de translação da Terra ao redor do Sol.
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44. Para facilitar a movimentação vertical de motores pesados
em sua oficina, um mecânico montou a associação de roldanas
mostrada de forma simplificada na figura. Todos os fios,
roldanas, os ganchos 1 e 2 e a haste horizontal têm massas
desprezíveis. Um motor de peso P será pendurado no gancho 1
e um contrapeso, de peso

P
, é permanentemente mantido na
5

posição indicada na montagem.

a) 75.
b) 65.
c) 55.
d) 45.
e) 35.
46.
Considere uma prancha homogênea de peso P e
comprimento L que se encontra equilibrada horizontalmente em
duas hastes A e B como mostra a figura 1 abaixo.

Sobre a prancha, em uma posição x < L 2, é colocado um
recipiente de massa desprezível e volume V, como mostrado na
figura 2. Esse recipiente é preenchido lentamente com um
líquido homogêneo de densidade constante até sua borda sem
transbordar.

O motor permanecerá em repouso, sem contato com o solo, se
no gancho 2, preso no contrapeso, for pendurado outro corpo
de peso
a)
b)
c)
d)
e)

P
2
P
4
P
8
P
10
P
.
20

45. O quadrinho mostra o Garfield tentando pescar o filé de
seu dono com uma vara cuja força peso, de módulo 20 N, está
representada em seu centro de gravidade, CG. Para conseguir
seu almoço, o gato utilizou um fio de nylon de massa desprezível
com um anzol e um conjunto de chumbinhos, totalizando 0,4 N
de peso, pendurados na ponta.

Nessas condições, o gráfico que melhor representa a
intensidade da reação do apoio B, RB , em função da razão
entre o volume V’ do líquido contido no recipiente pelo volume
V do recipiente, V’ V , é
a)

b)

c)

d)

Considerando-se as distâncias indicadas na figura, numa
situação em que a vara esteja em equilíbrio, sendo segurada
pelas duas patas de Garfield, a intensidade da força F, em
newtons, aplicada pela pata esquerda do gato na vara, é igual a

47. Num trecho plano e horizontal de uma estrada, um carro
faz uma curva mantendo constante o módulo da sua velocidade
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em 25 m/s. A figura mostra o carro em duas posições, movendose em direções que fazem, entre si, um ângulo de 120°.

Com base apenas na relação entre o grafite e o papel, e entre a
borracha e o papel, pode-se afirmar que
a) escrever absorve calor do ambiente e apagar entrega calor ao
ambiente.
b) tanto escrever quanto apagar são processos energeticamente
reversíveis.
c) escrever e apagar entregam calor ao ambiente.
d) escrever e apagar absorvem calor do ambiente.
e) o trabalho realizado para escrever envolve força de atrito
cinético zero.
50. Para transportar algumas caixas de massas 30 kg a um nível
mais alto, elas são colocadas na posição A sobre uma superfície
inclinada, recebem impulso inicial e sobem livres de qualquer
tipo de resistência, até atingir a posição B. Uma dessas caixas
não recebeu o impulso necessário e parou 1,6 m antes da
posição pretendida.

Considerando a massa do carro igual a 1 000 kg, pode-se afirmar
que, entre as duas posições indicadas, o módulo da variação da
quantidade de movimento do veículo, em (kg ⋅ m)/s, é igual a
a) 10 000.
b) 12 500.
c) 25 000.
d) 12 500 2.
e) 25 000 2.
48. Submarinos possuem tanques de lastro, que podem estar
cheios de água ou vazios. Quando os tanques estão vazios, o
submarino flutua na superfície da água, com parte do seu
volume acima da superfície. Quando os tanques estão cheios de
água, o submarino flutua em equilíbrio abaixo da superfície.

2

Adotando g = 10 m/s , sen 30° = 0,50 e cos 30° = 0,87, com
relação à energia mínima que faltou ser fornecida em A para
que a caixa chegasse ao ponto B, ela
a) pode ser calculada, e vale 240 J.
b) pode ser calculada, e vale 480 J.
c) não pode ser calculada, pois não se conhece a velocidade
inicial da caixa em A.
d) não pode ser calculada, pois não se conhece a distância entre
A e B.
e) não pode ser calculada, pois não se conhece o desnível
vertical entre o plano horizontal que contém A e o que
contém B.
51. Um automóvel, em movimento uniforme, anda por uma
estrada plana, quando começa a descer uma ladeira, na qual o
motorista faz com que o carro se mantenha sempre com
velocidade escalar constante.

Comparando os valores da pressão (p) no fundo do submarino e
do empuxo (E) sobre o submarino quando os tanques estão
cheios (pc ,Ec ) com os valores das mesmas grandezas quando
os tanques estão vazios (p v ,E v ) é correto afirmar que
a) pc > p v , Ec > E v .
b) pc < p v , Ec < E v .
c) pc < p v , Ec > E v .
d) pc > p v , Ec = E v .
e) pc = p v , Ec > E v .
49. O ato de escrever palavras numa folha de papel, usando o
grafite de um lápis, e o ato de apagar essas palavras, usando
uma borracha, fisicamente envolvem a ideia de trabalho e força
de atrito e, consequentemente, de energia na forma de calor.

Durante a descida, o que ocorre com as energias potencial,
cinética e mecânica do carro?
a) A energia mecânica mantém-se constante, já que a
velocidade escalar não varia e, portanto, a energia cinética é
constante.
b) A energia cinética aumenta, pois a energia potencial
gravitacional diminui e quando uma se reduz, a outra cresce.
c) A energia potencial gravitacional mantém-se constante, já que
há apenas forças conservativas agindo sobre o carro.
d) A energia mecânica diminui, pois a energia cinética se
mantém constante, mas a energia potencial gravitacional
diminui.
e) A energia cinética mantém-se constante, já que não há
trabalho realizado sobre o carro.
52.
Em uma sala fechada e isolada termicamente, uma
geladeira, em funcionamento, tem, num dado instante, sua
porta completamente aberta. Antes da abertura dessa porta, a
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temperatura da sala é maior que a do interior da geladeira. Após
a abertura da porta, a temperatura da sala,
a) diminui até que o equilíbrio térmico seja estabelecido.
b) diminui continuamente enquanto a porta permanecer aberta.
c) diminui inicialmente, mas, posteriormente, será maior do que
quando a porta foi aberta.
d) aumenta inicialmente, mas, posteriormente, será menor do
que quando a porta foi aberta.
e) não se altera, pois se trata de um sistema fechado e
termicamente isolado.
53. Os fornos domésticos de micro-ondas trabalham com uma
frequência de ondas eletromagnéticas que atuam fazendo
rotacionar as moléculas de água, gordura e açúcar e,
consequentemente, fazendo com que os alimentos sejam
aquecidos. Os telefones sem fio também usam ondas
eletromagnéticas na transmissão do sinal. As especificações
técnicas desses aparelhos são informadas nos quadros 1 e 2,
retirados de seus manuais.
Quadro 1 – Especificações técnicas do telefone
Frequência de operação
2 409,60 MHz a 2 420,70 MHz
Modulação
FM
Frequência
60 Hz
Potência máxima
1,35 W

Quadro 2 – Especificações técnicas do forno de micro-ondas
Capacidade
31 litros
Frequência
60 Hz
Potência de saída
1 000 W
Frequência do micro-ondas
2 450 MHz
O motivo de a radiação do telefone não aquecer como a do
micro-ondas é que
a) o ambiente no qual o telefone funciona é aberto.
b) a frequência de alimentação é 60 Hz para os dois aparelhos.
c) a potência do telefone sem fio é menor que a do forno.
d) o interior do forno reflete as micro-ondas e as concentra.
e) a modulação das ondas no forno é maior do que no telefone.
54. O freio ABS é um sistema que evita que as rodas de um
automóvel sejam bloqueadas durante uma frenagem forte e
entrem em derrapagem. Testes demonstram que, a partir de
uma dada velocidade, a distância de frenagem será menor se for
evitado
o
bloqueio
das
rodas.
O ganho na eficiência da frenagem na ausência de bloqueio das
rodas resulta do fato de
a) o coeficiente de atrito estático tornar-se igual ao dinâmico
momentos antes da derrapagem.
b) o coeficiente de atrito estático ser maior que o dinâmico,
independentemente da superfície de contato entre os pneus
e o pavimento.
c) o coeficiente de atrito estático ser menor que o dinâmico,
independentemente da superfície de contato entre os pneus
e o pavimento.
d) a superfície de contato entre os pneus e o pavimento ser
maior com as rodas desbloqueadas, independentemente do
coeficiente de atrito.
e) a superfície de contato entre os pneus e o pavimento ser
maior com as rodas desbloqueadas e o coeficiente de atrito
estático ser maior que o dinâmico.

55. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse,
deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da
tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia
puxar o móvel, pois a Terceira Lei de Newton define que se
puxar o móvel, o móvel o puxará igualmente de volta, e assim
não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em
movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o
erro de interpretação do garoto?
a) A força de ação é aquela exercida pelo garoto.
b) A força resultante sobre o móvel é sempre nula.
c) As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam.
d) A força de ação é um pouco maior que a força de reação.
e) O par de forças de ação e reação não atua em um mesmo
corpo.
56.
A força de resistência do ar sobre um corpo,
independentemente de sua massa, é proporcional ao quadrado
de sua velocidade, conforme indica a expressão matemática a
2
seguir: Far = 0,4 V . Nesse caso, V é a velocidade do corpo em
m/s e Far a força de resistência do ar em N. A máxima velocidade
de um corpo, ao ser tracionado para frente com uma força
constante de 10 N, será a seguinte:
a) 2,0 m/s.
b) 2,5 m/s.
c) 5,0 m/s.
d) 7,5 m/s.
e) 10,0 m/s.
57.
Em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro
revolucionário em que propunha a Terra girando em torno do
seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Isso contraria a
concepção aristotélica, que acredita que a Terra é o centro do
universo. Para os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para o
leste, coisas como nuvens e pássaros, que não estão presas à
Terra, pareceriam estar sempre se movendo do leste para o
oeste, justamente como o Sol. Mas foi Galileu Galilei que, em
1632, baseando-se em experiências, rebateu a crítica
aristotélica, confirmando assim o sistema de Copérnico. Seu
argumento, adaptado para a nossa época, é se uma pessoa,
dentro de um vagão de trem em repouso, solta uma bola, ela cai
junto a seus pés. Mas se o vagão estiver se movendo com
velocidade constante, a bola também cai junto a seus pés. Isto
porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar do
movimento do vagão.
O princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento
aristotélico foi
a) a lei da inércia.
b) ação e reação.
c) a segunda lei de Newton.
d) a conservação da energia.
e) o princípio da equivalência.
58. Foi divulgado pela imprensa que a ISS (sigla em inglês para
Estação Espacial Internacional) retornará à Terra por volta de
2020 e afundará no mar, encerrando suas atividades, como
ocorreu com a Estação Orbital MIR, em 2001. Atualmente, a ISS
realiza sua órbita a 350 km da Terra e seu período orbital é de
aproximadamente 90 minutos.
Considerando o raio da Terra igual a 6 400 km e π ≅ 3, pode-se
afirmar que
a) ao afundar no mar o peso da água deslocada pela estação
espacial será igual ao seu próprio peso.
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b) a pressão total exercida pela água do mar é exatamente a
mesma em todos os pontos da estação.
c) a velocidade linear orbital da estação é, aproximadamente, 27
3
x 10 km/h.
d) a velocidade angular orbital da estação é, aproximadamente,
0,25 rad/h.
e) ao reingressar na atmosfera a aceleração resultante da
estação espacial será radial e de módulo constante.

COMENTÁRIOS

59. Duas crianças disputam um saco de balas que se situa
exatamente na metade da distância entre elas, ou seja, d/2,
onde d = 20 m. A criança (P) corre com uma velocidade
constante de 4,0 m/s. A criança (Q) começa do repouso com
2
uma aceleração constante a = 2,0 m/s .

v 2 = v 02 + 2g h ⇒ v 2 = 0 + 2 ⋅ 10 ⋅ 20 = 400 ⇒

Qual a afirmação verdadeira?
a) (P) chega primeiro ao saco de balas, mas a velocidade de (Q)
nesse instante é maior.
b) (Q) chega primeiro ao saco de balas, mas a velocidade de (P)
nesse instante é maior.
c) (P) chega primeiro ao saco de balas, mas a velocidade de (Q) é
igual à de (P), nesse instante.
d) (Q) chega primeiro ao saco de balas, mas a velocidade de (Q)
é igual à de (P), nesse instante.
e) (P) e (Q) chegam ao mesmo tempo ao saco de balas, e a
velocidade de (Q) é igual à de (P).
60. Em apresentações musicais realizadas em espaços onde o
público fica longe do palco, é necessária a instalação de altofalantes adicionais a grandes distâncias, além daqueles
localizados no palco. Como a velocidade com que o som se
propaga no ar ( v som = 3,4 × 102 m / s ) é muito menor do
que a velocidade com que o sinal elétrico se propaga nos cabos
( v sinal = 2,6 × 108 m / s ), é necessário atrasar o sinal
elétrico de modo que este chegue pelo cabo ao alto-falante no
mesmo instante em que o som vindo do palco chega pelo ar.
Para tentar contornar esse problema, um técnico de som
pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico com
comprimento suficiente para o sinal elétrico chegar ao mesmo
tempo que o som, em um alto-falante que está a uma distância
de
680
metros
do
palco.
A solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de
comprimento mais próximo de
a) 1,1× 103 km.
4

b) 8,9 × 10 km.
5

c) 1,3 × 10 km.
d) 5,2 × 105 km.
13

e) 6,0 × 10

km.

Resposta da questão 1:
[A]
2

Usando a equação de Torricelli com a = g = 10 m/s e

ΔS = h = 20m.

v = 20 m/s.

Resposta da questão 2:
[B]

m v2
Ec 1 =

2

2

m (2 v )
Ec 2 =
2


⇒ Ec 2 = 4

mv

2

⇒

Ec 1 1
= .
Ec 2 4

2

Resposta da questão 3:
[B]
O sentido de rotação da Terra é de oeste para leste. Assim,
quando o avião vai para oeste a velocidade para o referencial
inercial fora da Terra é igual, em módulo, à diferença entre a
velocidade de um ponto do equador e a velocidade do avião em
relação à Terra. No retorno, essas velocidades se somam.
Portanto, na ida o avião parte com velocidade menor que no
retorno.
Resposta da questão 4:
[A]
Dados: ΔS1 = 10km; v1 = 90km / h; ΔS2 = 10km; Δt 2 = 30min.
Calculemos o tempo do primeiro trecho e o tempo total:

ΔS1 10 1
 Δt1 = v = 90 = 9 h

1

 Δt = 30min = 1 h
 2
2

⇒ Δt =

1 1 2+9
+ =
9 2
18

⇒ Δt =

11
h.
18

Calculando a velocidade média:
vm =

ΔS1 + ΔS2
20
360
=
=
11
Δt
11
18

⇒

vm = 32,72 km/h.

Resposta da questão 5:
[A]
Dados:
f = 600MHz = 600 × 106 Hz = 6 × 108 Hz; v = 3 × 108 m / s.

Da equação fundamental da ondulatória:
v=λf ⇒ λ=

v 3 × 108
=
f 6 × 108

⇒ λ = 0,5 m.

Resposta da questão 6:
[B]
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Para que um objeto possa ser visualizado, a luz deve vir da fonte
(Sol) incidir sobre o objeto (Terra) e refletir difusamente para os
olhos do observador (Gagarin).
Resposta da questão 7:
[D]
Se a descida foi com velocidade constante, é porque a força
peso e a força de resistência do ardo ar que atuavam sobre o
conjunto Gagarin-paraquedas estavam equilibradas, ou seja,
pelo Princípio da Inércia, a resultante era nula.
Resposta da questão 8:
[C]

dT = dR + dF
dT = 12 + 15
dT = 27 m

A distância total dR2 percorrida no primeiro caso:
dT2 = dR2 + dF2
dT2 = 24 + 60

dT2 = 84 m (Falso)

Resposta da questão 11:
[B]
Convertendo a velocidade para unidades SI:

Dados: v = 27.000 km/h; ∆S = 90min = 1,5h.
∆S = v ∆t = 27.000 × 1,5 ⇒ ∆S = 40.500 km.
Resposta da questão 9:
[C]
Utilizando a equação de Torricelli, temos:
v 2 = v 02 + 2a ΔS
02 = 152 + 2( −7,5) dF

vM = 54 3,6 = 15 m s

Sendo o tempo de reação igual a ( 4 5 ) s, temos:
4
= 3×4
5
dR = 12 m
dR = 15 ⋅

Resposta da questão 12:
[D]

15 dF = 152
dF = 15 m

A potência é a razão entre a energia potencial transferida e o
tempo de deslocamento.

Resposta da questão 10:
[A]

Pot =

Valores e resultados já obtidos nas questões anteriores, em que
a velocidade inicial de frenagem é igual a 54 km/h = 15 m/s;
2
a = -7,5 m/s ; dR = 12 m; dF = 15 m; dT = 27 m.

Resposta da questão 13:
[E]

∆Epot
∆t

=

m gh 300 (10 )( 6 )
=
∆t
20

⇒ Pot = 900 W.

Peso é uma força, portanto deve ser medido em newtons.
Refazendo os cálculos para a velocidade inicial de frenagem
igual a 108 km/h:
I. Convertendo a velocidade para unidades SI:

P = mg = 600 (10 ) ⇒ P = 6.000 N.

Resposta da questão 14:
[B]

vM = 108 3,6 = 30 m s

Dados: L = 3 m; m2 = M = 2 toneladas; m1 = 2 M = 4 toneladas.

Sendo o tempo de reação igual a ( 4 5 ) s, temos:

A figura mostra as forças agindo no conjunto.

4
= 6× 4
5
= 24 m

dR2 = 30 ⋅
dR2

∴ dR2 = 2dR (Verdadeiro)

II. Utilizando a equação de Torricelli, temos

v 2 = v 02 + 2a ΔS
02 = 302 + 2( −7,5)dF2
15 dF2 = 900
dF2 = 60 m
∴ dF2 = 4 dF (Falso)

Se conjunto está em equilíbrio de translação, a resultante das
forças é nula:

T = P1 + P2 = 2 M g + M g ⇒ T = 3 M g.

III. A distância total dR percorrida no primeiro caso:
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Se o conjunto está em equilíbrio de rotação, o torque
(momento) resultante é nulo:
Em relação ao ponto A, temos:

∑Mhor =∑Manti−hor
A

A

⇒ MP2 =MT ⇒ P2 L =Tx ⇒ Mg( 3) =3 Mg x ⇒

x =1m.

O elemento que exige maior energia para se obter o efeito
elétrico é o de maior função trabalho, no caso a platina.
A frequência de corte é aquela abaixo da qual não ocorre mais o
fenômeno, ou seja, a energia cinética do elétron é nula.
Calculemos, então, essa frequência para a platina.
E=h f−W ⇒ 0=h f−W ⇒ f =

W
6,3
=
h
4,1× 10−15

⇒ f = 1,54 × 1015 Hz.

Acima dessa frequência, nos três elementos será observado o
efeito fotoelétrico.

Resposta da questão 15:
[D]
Sejam as seguintes dimensões:

Resposta da questão 18:
[C]

M → Massa;
L → Comprimento;
T → Tempo.

A velocidade de propagação de uma onda é determinada pelas
condições do meio e pela natureza dessa onda (mecânica ou
eletromagnética), independente da frequência.

Assim, para as grandezas apresentadas, temos:

Resposta da questão 19:
[C]

[ΔM] = [M]
[F] = L3  T−1 

No vácuo, todas as radiações eletromagnéticas têm a mesma
velocidade (c).
Da equação fundamental da ondulatória:

[d] = [M] T −3 
[Δt ] = [T ]
x y
z
Seja: ΔM = F d Δt a

expressão que relaciona
grandezas. Fazendo a análise dimensional, temos:

[M]1 [L ]0 [T ]0 = {L3  T −1 } {[M] L−3 } [T ]z

⇒

[M]1 [L ]0 [T ]0 = L3x  [T ]− x [M]y [L ]−3y [T ]z

⇒

x

y

essas

c = λf

⇒ λ=

c
.
f

Essa expressão nos mostra que o comprimento de onda é
inversamente proporcional à frequência. Como radiações
diferentes possuem deferentes frequências, os comprimentos
de onda também são diferentes.

[M]1 [L ]0 [T ]0 = [M]y [L ]3( x − y ) [T ]− x + z

Resposta da questão 20:
[B]

Igualando os respectivos expoentes nos dois membros,
montamos o sistema:

Na onda eletromagnética, a energia é diretamente proporcional
à frequência ( E = h f → Equação de Planck). Na figura, até a
profundidade de 2 mm a maior absorção é para a luz de menor
comprimento de onda, de maior frequência, portanto, de maior
energia.

 y = 1 ( I)

3 ( x − y ) = 0 (II)

 − x + z = 0 (III)

Resposta da questão 21:
[A]

Substituindo (I) em (II):
3 ( x − y ) = 0 ⇒ 3 ( x − 1) = 0 ⇒ x = 1.

Primeiramente, temos que analisar o sentido das linhas de
indução magnética. Fora do ímã, elas são direcionadas no Norte
para o Sul. Isso nos deixa apenas com as alternativas [A] e [E].
Conforme afirma o enunciado, a força magnética deve frear o
ímã, então ela deve ter sentido oposto ao do peso, isto é,
vertical e para cima, Assim, a corrente induzida deve ter sentido
tal, que exerça sobre o ímã uma força de repulsão, criando
então um polo sul na sua face superior. Pela regra da mão
direita nº1 (ou regra do saca-rolha), o sentido dessa corrente é
no sentido horário, como indicado na figura da opção [A].
Podemos também fazer a análise do fluxo magnético. À medida
que ímã desce, o polo sul aproxima-se das espiras que estão
abaixo dele. Então, está aumentando o fluxo magnético saindo
dessas espiras. Ora, pela lei de Lenz, a tendência da corrente
induzida é criar um fluxo induzido no sentido de anular essa
variação, ou seja, criar um fluxo entrando. Novamente, pela
regra do saca-rolha, essa corrente deve ter sentido horário.

Em (III):

−1 + z = 0 ⇒ z = 1.
Substituindo esses valores na procurada:

ΔM = Fx dy Δt z ⇒ ΔM = F1 d1 Δt1 ⇒
ΔM = F d Δt.
Resposta da questão 16:
[C]

(P )max = Vi = 120 x10 = 1200 W
N=

Pmax
1200
=
= 20
Plâmpada
60

Resposta
[E]

da

questão

17:

Resposta da questão 22:
[E]
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Os eletroímãs usam o efeito magnético da corrente elétrica para
atrair metais ferromagnéticos.

Resposta da questão 29:
[D]

Resposta da questão 23:
[C]

A glicerina e o vidro se confundem, pois têm o mesmo índice de
refração, ou seja, a velocidade da luz é a mesma nesses dois
meios.

O amperímetro deve ser ligado em série com a lâmpada e o
voltímetro em paralelo.

Resposta da questão 30:
[E]

Resposta da questão 24:
[E]

Aumentando-se o fluxo, aumenta-se a velocidade da água,
diminuindo o tempo de contato entre a água e o resistor do
chuveiro, havendo menor transferência de calor do resistor para
a água, que sai à menor temperatura.

O chuveiro elétrico apresenta um RESISTOR que possui uma
resistência elétrica. O que aquece a água é o calor liberado no
resistor pela passagem de corrente elétrica. A esse fenômeno
damos o nome de Efeito Joule.
Resposta da questão 25:
[A]
Esse é o símbolo para fio terra. O fio terra é um dispositivo para
evitar choques elétricos quando se toca no aparelho.
Resposta da questão 26:
[C]
Se os raios convergem ao passar próximo do objeto, esse objeto
estaria fazendo o papel de uma lente convergente.
Resposta da questão 27:
[A]
Os clientes na loja são objetos reais e, num espelho esférico
convexo, a imagem de um objeto real é sempre: virtual, direita
e menor que o objeto.

Comentário: o objeto instalado no chuveiro para dissipar calor
chama-se resistor. Resistência é grandeza física que mede a
“dificuldade” que o resistor oferece à passagem das partículas
portadoras de carga, no caso, elétrons.
Resposta da questão 31:
[C]
A lã é um isolante térmico dificultando o fluxo de calor do corpo
humano para o ambiente.
Resposta da questão 32:
[E]
Da simples análise da tabela, devemos escolher o material de
maior condutividade térmica e maior razão entre absorbância e
emitância.
Resposta da questão 33:
[B]
De fato:

Resposta da questão 28:
[A]
Observação: há uma falha no enunciado. Para que a resposta
seja a do gabarito oficial [A], o enunciado deveria ser:
“A imagem na esfera espelhada é ___________; nesse caso, os
raios que incidem no espelho paralelamente ao eixo principal
são ___________ numa direção que passa pelo __________
principal, afastando-se do __________ principal do espelho.”
A superfície espelhada da esfera é convexa, conjugando para um
objeto real uma imagem virtual direita e menor.
Os raios que incidem paralelamente ao eixo principal são
refletidos numa direção que passa pelo foco principal,
afastando-se do eixo principal do espelho, como indica a figura.
Convém notar que um raio que incide não paralelo ao eixo
principal não reflete pelo foco principal, como também mostra a
figura.

L = calor/massa = −30/30 = −1cal/g

Resposta da questão 34:
[E]
O calor liberado por 100 g de água que se solidificaram, foi
usado para levar o gelo da temperatura inicial (T0) até 0 °C, que
é a temperatura final da mistura.
Dados:
Massa de gelo solidificada: msol = 100 g = 0,1 kg,
Massa de gelo inicial: Mgelo = 2 kg;
Calor específico latente de solidificação da água: Lsolidif = -330
kJ/kg;
Calor específico sensível do gelo: cgelo = 2,1 kJ/kg.°C.
Desprezando perdas de calor:
Qsolidif + Qgelo = 0 ⇒ msol Lsolidif + Mgelo c gelo ( 0 − T0 ) ⇒
0,1( −330 ) + 2 ( 2,1) ( 0 − T0 ) ⇒

− 33 − 4,2 T0 = 0 ⇒ T0 =

−33
4,2

⇒

T0 = −7,9 °C.

Resposta da questão 35:
[B]
Dados: mA = 2 mB; cA = cB/2; TA = 3 TB.
Como o sistema é termicamente isolado, o somatório dos
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calores trocados entre os dois corpos é nulo.

Para um ponto no equador terrestre, o espaço percorrido
( ∆S) em 24 horas é o perímetro da Terra no Equador (C).

QA + QB = 0 ⇒ mA c A ΔTA + mB cB ΔTB = 0 ⇒
2mB

cB

( T − 3TB ) + mB cB ( T − TB )

⇒ T − 3TB + T − TB = 0 ⇒

2
2T = 4TB ⇒ T = 2TB .

VE =

ΔS 40.800
=
Δt
24

⇒ VE = 1.700 km / h.

Para o satélite, a aceleração da gravidade (g) num ponto da
órbita é a própria aceleração centrípeta (aC).

Resposta da questão 36:
[C]
A equação do calor sensível é:

Então:

Q = m c ∆θ. No caso, m é a

massa da água, segundo o enunciado, já conhecida; c é calor
específico médio da água, também já conhecido (1 cal/g⋅°C).
Para a determinação da variação da temperatura ( ∆θ ) é
necessário um termômetro.

V2
aC = g = S ⇒ VS =
r
VS = 20.000 km / h.

Quanto mais a porca se dilatar e quanto menos o parafuso se
dilatar, menor será o aquecimento necessário para o
desatarraxamento. Assim, dentre os materiais listados, o
material do parafuso deve ser o de menor coeficiente de
dilatação e o da porca, o de maior. Portanto, o parafuso deve
ser de platina e a porca de chumbo.
Resposta da questão 38:
[A]
Como o coeficiente de dilatação ao alumínio é maior que o do
papel, o alumínio sofre maior dilatação, fazendo com que a
folha curve-se para o lado do papel.

⇒

Fazendo a razão entre essas velocidades:
VE
1.700
8,5
=
=
VS 20.000 100

Resposta da questão 37:
[C]

r g = 1,29 × 104 × 3,1× 104 ≅ 4 × 108

⇒ VE ≅ 8% VS .

Resposta da questão 42:
[B]
É o conhecido fenômeno das marés, provocado pelas forças
gravitacionais exercidas pelo Sol e pela Lua sobre as águas.
Resposta da questão 43:
[C]
A existência das estações é devido à inclinação do eixo de
rotação da Terra em relação ao plano da eclíptica.
Resposta da questão 44:
[E]

Resposta da questão 39:
[E]
1. Falsa. O movimento das moléculas é absurdamente
desordenado.
2. Verdadeira. Colisões elásticas.
3. Verdadeira. A energia cinética aumenta devido ao aumento
da velocidade.
Resposta da questão 40:
[C]
As relações entre os raios e os diâmetros são iguais para as duas
artérias:
dB =

dA
3

⇒ rA =

rB
.
3

Assim:

L
ρA = k 4
r


L
L
L
=k
= 81 k
ρB = k
4
4
4
r
r

r
3
( )
81


⇒ ρB = 81 ρA .

A figura mostra como se distribuem as forças pelo sistema de
polias.
Analisando o equilíbrio na extremidade direita, temos:

Resposta da questão 41:
[E]

P P
=
5 4
P
P' =
.
20

P'+
4

4

2

Dados: C = 40.800 km; r = 1,29 × 10 km; g = 3,1 × 10 km/h .

⇒ P' =

P P 5P − 4P
− =
4 5
20

⇒
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Resposta da questão 45:
[A]

Como x, y e P são constantes, concluímos que RB varia em
função de P', ou seja, temos uma função de primeiro grau –

Como a vara está em equilíbrio de rotação, o momento
resultante deve ser nulo. Assim, a somatória dos momentos
horários é igual à somatória dos momentos anti-horários.
Tomando como polo o ponto de apoio da pata direita do gato,
temos:

∑ Mhorário = ∑ Manti−horário

⇒ 0,4 (1,8 + 0,5 + 0,2 ) + 20 ( 0,5 + 0,2 ) = F ( 0,2 ) ⇒

15
0,2F = 1 + 14 ⇒ F =
⇒ F = 75 N.
0,2

Resposta da questão 46:
[A]

reta em RB X

V'
= 1 – Alternativa [A].
V

Resposta da questão 47:
[C]
Apesar de a velocidade do veículo não mudar em relação a sua
intensidade (25 m/s), devemos lembrar que a velocidade é uma
grandeza vetorial, e, como tal, a mudança do seu sentido e
direção implica na sua variação. Como a quantidade de
movimento também é uma grandeza vetorial definida como o
produto da massa de um corpo pela velocidade, a mudança da
velocidade implica na sua variação. Observe as ilustrações:

Desenhando as forças que atuam na prancha, antes do
recipiente ser colocado sobre ela, teremos o seguinte esquema:

Verificamos que, inicialmente, a intensidade da reação do apoio
B vale

P
, ou seja, ficamos com as alternativas [A] e [C].
2

Desenhando as forças que atuam na prancha, após o recipiente
ser colocado sobre ela, teremos o seguinte esquema:

Assim, o vetor da variação d quantidade de movimento é dado
por:

r r
r
ΔQ = QF − Q0

P' representa o peso do recipiente, que aumenta de acordo
V'
= 1 e o recipiente estará
que V ' → V. Quando V ' = V,
V
cheio, ou seja, teremos o maior valor possível de P'.
Aplicando a somatória dos momentos das forças, em relação ao
apoio A e tomando o sentido horário como positivo, teremos:

∑m = 0
y
y
y
RA .0 + P'.x + P. − RB.y = 0 → P'.x + P. − RB.y = 0 → RB.y = P'.x + P. →
2
2
2
P'.x + P.y
P'.x P
→ RB =
→ RB =
+
2.y
2.y 2

Agora que encontramos o vetor da variação da quantidade de
movimento, devemos notar que devido ao ângulo formado

r

r

r

r

entre o vetor Q0 e QF ser de 60° e ainda que | Q0 |=| QF |, o
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triângulo formado pelos vetores acima é equilátero. Assim
sendo:

r

r

| ΔQ |=m.| v 0 | = 1000.25

r
∴ ΔQ = 25000kg.m / s
Resposta da questão 48:
[A]

V ' > V → Ec > E v
De acordo com o enunciado, com os tanques vazios o submarino
estará na superfície da água e apresentará valores de pv, para a
pressão hidrostática em seu fundo, e Ev, para a força de
empuxo. Com os tanques cheios o submarino estará totalmente
imerso na água e apresentará valores pc e Ec, para a pressão
hidrostática em seu fundo e a força de empuxo,
respectivamente.

Resposta da questão 49:
[C]
Tanto escrever como apagar envolvem dissipação de energia
mecânica, liberando energia na forma de calor para o meio
ambiente.
Resposta da questão 50:
[A]
Para a caixa chegar até B, faltou a energia potencial
correspondente à altura h, de C a B.

Cálculo da pressão hidrostática no fundo do submarino
A partir da lei de Stevin, temos: p = p0 + d.g.h onde:
p: pressão hidrostática;
p0: pressão na superfície da água;
d: densidade do líquido (água);
g: aceleração da gravidade;
h: profundidade do fundo do submarino, em relação à superfície
da água.
A única diferença entre pc e pv está na profundidade h:

h
1
h
⇒
=
⇒ h = 0,8 m.
1,6
2 1,6
ΔEpot = m gh = 30 (10 )( 0,8 ) ⇒ ΔEpot = 240 J.

sen30° =

Resposta da questão 51:
[D]
- Energia potencial: EP = m g h. Sendo uma descida, a altura
diminui, a energia potencial diminui.
- Energia cinética: EC =

h' > h → pc > p v
Cálculo da força de empuxo que atua no submarino
De acordo com o princípio de Arquimedes: E = d.v.g onde:
E: força de empuxo que atua no submarino;
d: densidade do líquido (água);
v: volume da parte imersa do submarino;
g: aceleração da gravidade.
A única diferença entre Ec e Ev está no volume da parte imersa
do submarino v:

m v2
. Sendo constante a velocidade,
2

a energia cinética também é constante.
- Energia mecânica: EM = EC + EP . Se a energia potencial
diminui e a energia cinética é constante, a energia mecânica
diminui.
Resposta da questão 52:
[C]
Inicialmente, a temperatura da sala diminui. Uma vez atingido o
equilíbrio térmico, a temperatura da sala aumenta, pois está
entrando energia elétrica na sala, sendo transformada em
energia térmica pelo sistema motor-compressor.
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Resposta da questão 53:
[C]

sendo que a criança (P) realiza movimento uniforme e a criança
(Q) realiza movimento uniformemente variado.

Analisando a tabela, verificamos que a potência do telefone
celular é muito menor que a potência do micro-ondas, sendo
insuficiente para provocar aquecimento significativo.

Assim:

Resposta da questão 54:
[B]

ΔSP = vP tP ⇒ 10 = 4 tP ⇒ tP = 2,5 s.


1 2
1
2
ΔSP = a tQ ⇒ 10 = ⋅ 2 tQ ⇒ tQ = 10 ⇒ tQ = 3,16 s.
2
2


O freio ABS é mais eficiente, pois impede o travamento das
rodas, fazendo a frenagem com força de atrito estática, que é
maior que a dinâmica, pois o coeficiente de atrito estático e
maior que o dinâmico.

Como tP < tQ, a criança (P) chega primeiro.
Calculando a velocidade de (Q) no instante t = 2,5 s, em que (P)
chega:
v = v0 + a t ⇒ vP = 0 + 2 ⋅ ( 2,5 ) ⇒ vP = 5 m/s.

Resposta da questão 55:
[E]

Resposta da questão 60:
[D]

Ação e reação são forças de mesma intensidade, mesma direção
e sentidos opostos, porém, não se equilibram, pois não atuam
no mesmo corpo.

O tempo deve ser o mesmo para o som e para o sinal elétrico.
L
L
d
680
∆tsinal =∆tsom ⇒ cabo =
⇒ cabo =
⇒ Lcabo = 2 2,6×108 ⇒
8 340
vsinal vsom
2,6×10

Resposta da questão 56:
[C]

Lcabo = 5,2×108 m= 5,2×105 km.

(

)

A velocidade atinge valor máximo quando a força de resistência
do ar equilibrar a força de tração.
Far = F ⇒ 0,4 V 2 = 10 ⇒ V 2 =

10
0,4

⇒ V 2 = 25 ⇒

V = 5 m / s.

Resposta da questão 57:
[A]
A lei de inércia afirma que um corpo tende sempre a manter seu
estado de movimento ou de repouso. Manterá se a resultante
das forças sobre ele for nula. No caso da bola solta dentro do
vagão, a resultante das forças horizontais é nula, então, por
inércia, ela mantém a componente horizontal de sua velocidade,
caindo junto aos pés da pessoa.
Resposta da questão 58:
[C]
Dados:
Raio da Terra: R = 6.400 km;
Altura da órbita em relação à superfície: h = 350 km;
Período orbital: T = 90 min = 1,5 h

π = 3.
Considerando órbita circular, o raio orbital (r) é:
r = R + h = 6.400 + 350 = 6.750 km.
Calculando a velocidade linear orbital:
v=

ΔS 2πr 2 ( 3 )( 6.750 )
=
=
Δt
T
1,5

⇒

v = 27 × 103 km / h.

Resposta da questão 59:
[A]
Calculemos o tempo para que as duas crianças percorram 10 m,
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