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QUESTÕES 

1. Os ponteiros de hora e minuto de um relógio suíço têm, 

respectivamente, 1 cm e 2 cm. Supondo que cada ponteiro do 

relógio é um vetor que sai do centro do relógio e aponta na 

direção dos números na extremidade do relógio, determine o 

vetor resultante da soma dos dois vetores correspondentes aos 

ponteiros de hora e minuto quando o relógio marca 6 horas. 

A) O vetor tem módulo 1 cm e aponta na direção do número 

12 do relógio. 

B) O vetor tem módulo 2 cm e aponta na direção do número 

12 do relógio. 

C) O vetor tem módulo 1 cm e aponta na direção do número 6 

do relógio. 

D) O vetor tem módulo 2 cm e aponta na direção do número 6 

do relógio. 

E) O vetor tem módulo 1,5 cm e aponta na direção do número 

6 do relógio. 

___________________________________________________ 

2. Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se 

realizar a seguinte experiência: 

I. Mantenha uma régua (com cerca de 30 cm) suspensa 

verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, de 

modo que o zero da régua esteja situado na extremidade 

inferior. 

II. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão, em forma de 

pinça, próximos do zero da régua, sem tocá-la. 

III. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua 

deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurá-la o mais 

rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu 

segurar a régua, isto é, a distância que ela percorre durante a 

queda. 

 

O quadro seguinte mostra a posição em que três pessoas 

conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de 

reação. 

 

 

 

A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente 

que o tempo de reação porque a 

A) energia mecânica da régua aumenta, o que a faz cair mais 

rápido. 

B) resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com 

menor velocidade. 

C) aceleração de queda da régua varia, o que provoca um 

movimento acelerado. 

D) força peso da régua tem valor constante, o que gera um 

movimento acelerado. 

E) velocidade da régua é constante, o que provoca uma 

passagem linear de tempo. 

___________________________________________________ 

3. O ônibus espacial Atlantis foi lançado ao espaço com cinco 

astronautas a bordo e uma câmera nova, que iria substituir 

uma outra danificada por um curto-circuito no telescópio 

Hubble. Depois de entrarem em órbita a 560 km de altura, os 

astronautas se aproximaram do Hubble. Dois astronautas 

saíram da Atlantis e se dirigiram ao telescópio. Ao abrir a 

porta de acesso, um deles exclamou: "Esse telescópio tem a 

massa grande, mas o peso é pequeno." 

 

 

Considerando o texto e as leis de Kepler, pode-se afirmar que 

a frase dita pelo astronauta 

 

A) se justifica porque o tamanho do telescópio determina a sua 

massa, enquanto seu pequeno peso decorre da falta de ação da 

aceleração da gravidade. 

B) se justifica ao verificar que a inércia do telescópio é grande 

comparada à dele próprio, e que o peso do telescópio é 

pequeno porque a atração gravitacional criada por sua massa 

era pequena. 

C) não se justifica, porque a avaliação da massa e do peso de 

objetos em órbita tem por base as leis de Kepler, que não se 

aplicam a satélites artificiais. 

D) não se justifica, porque a força-peso é a força exercida pela 

gravidade terrestre, neste caso, sobre o telescópio e é a 

responsável por manter o próprio telescópio em órbita. 

E) não se justifica, pois a ação da força-peso implica a ação de 

uma força de reação contrária, que não existe naquele 

ambiente. A massa do telescópio poderia ser avaliada 

simplesmente pelo seu volume. 
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___________________________________________________ 

4. Tempestades solares são causadas por um fluxo intenso de 

partículas de altas energias ejetadas pelo Sol durante erupções 

solares. Esses jatos de partículas podem transportar bilhões de 

toneladas de gás eletrizado em altas velocidades, que podem 

trazer riscos de danos aos satélites em torno da Terra. 

Considere que, em uma erupção solar em particular, um 

conjunto de partículas de massa total mp = 5 kg, deslocando-

se com velocidade de módulo vp = 2x105 m/s, choca-se com 

um satélite de massa Ms = 95 kg que se desloca com 

velocidade de módulo igual a Vs = 4x103 m/s na mesma 

direção e em sentido contrário ao das partículas. Se a massa de 

partículas adere ao satélite após a colisão, o módulo da 

velocidade final do conjunto (VCONJ) será de: 

A) 102.000 m/s. 

B) 14.000 m/s. 

C) 6.200 m/s. 

D) 3.900 m/s. 

E) 1200 m/s. 

___________________________________________________ 

5. Considere as afirmações a seguir sobre eletromagnetismo e 

marque a alternativa CORRETA. 

1 - Os campos elétrico e magnético são sempre 

perpendiculares entre si no vácuo. 

2 - As ondas eletromagnéticas podem ser justificadas com as 

equações de Maxwell sem o termo dado pela corrente de 

deslocamento 

3 - Uma onda eletromagnética estacionária dentro de uma 

cavidade condutora possui o campo magnético identicamente 

nulo nas paredes da cavidade. 

 

A) Todas estão incorretas. 

B) Apenas II e III estão corretas. 

C) Todas estão corretas. 

D) Apenas I correta. 

E) Apenas III correta. 

___________________________________________________ 

6. A Teoria da Relatividade Restrita, proposta por Albert 

Einstein (1879-1955) em 1905, é revolucionária porque 

mudou as ideias sobre o espaço e o tempo, mas em perfeito 

acordo com os resultados experimentais. Ela é aplicada, 

entretanto, somente a referenciais inerciais. Em 1915, Einstein 

propôs a Teoria Geral da Relatividade, válida não só para 

referenciais inerciais, mas também para referencial não-

inerciais. 

Sobre os referenciais inerciais, consideram as seguintes 

afirmativas: 

 

I. São referenciais que se movem, uns em relação aos outros, 

com velocidade constante. 

II. São referenciais que se movem, uns em relação aos outros, 

com velocidade variável. 

III. Observadores em referenciais inerciais diferentes medem a 

mesma aceleração para o movimento de uma partícula. 

 

Assinale a alternativa correta 

A) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 

B) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 

C) As afirmativas I e II são verdadeiras. 

D) As afirmativas II e III são verdadeiras. 

E) As afirmativas I e III são verdadeiras. 

___________________________________________________ 

7. Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

afirmam a necessidade de que a experimentação esteja sempre 

presente ao longo de todo o processo de desenvolvimento das 

competências em física, privilegiando-se o fazer, o manusear, 

o operar e o agir em diferentes formas e níveis. Eles também 

atribuem uma maior abrangência à experimentação, situando-a 

para além das situações convencionais de laboratório. 

Considerando essas informações, assinale a opção correta. 

A) O desenvolvimento de competências em física por meio da 

experimentação dispensa o uso de atividades realizadas fora 

do laboratório didático. 

B) A experimentação deve sempre obedecer a procedimentos 

previamente fixados pelo professor, cabendo aos alunos 

apenas a execução das normas. 

C) Independentemente dos materiais disponíveis e utilizados 

no processo de experimentação, o fundamental é ter claro que 

competências estarão sendo promovidas com as atividades 

experimentais propostas. 

D) A experimentação no ensino de física deve sempre estar 

associada ao desenvolvimento de aspectos históricos e sociais 

da produção de conhecimento científico e artístico. 

E) As competências esperadas e possíveis de serem atingidas 

por meio da experimentação no ensino médio prescindem da 
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coleta de dados, sua interpretação e identificação de variáveis 

relevantes na análise de um dado fenômeno físico. 

___________________________________________________ 

8. Para que uma substância seja colorida ela deve absorver luz 

na região do visível. Quando uma amostra absorve luz visível, 

a cor que percebemos é a soma das cores restantes que são 

refletidas ou transmitidas pelo objeto. A Figura 1 mostra o 

espectro de absorção para uma substância e é possível 

observar que há um comprimento de onda em que a 

intensidade de absorção é máxima. Um observador pode 

prever a cor dessa substância pelo uso da roda de cores (Figura 

2): o comprimento de onda correspondente à cor do objeto é 

encontrado no lado oposto ao comprimento de onda da 

absorção máxima. 

 

 

Qual a cor da substância que deu origem ao espectro da Figura 

1? 

A) Azul. 

B) Vermelho. 

C) Verde. 

D) Violeta. 

E) Laranja. 

___________________________________________________ 

9. Vários combustíveis alternativos estão sendo procurados 

para reduzir a demanda por combustíveis fósseis, cuja queima 

prejudica o meio ambiente devido à produção de dióxido de 

carbono (massa molar igual a 44 g mol-1. Três dos mais 

promissores combustíveis alternativos são o hidrogênio, o 

etanol e o metano. A queima de 1 mol de cada um desses 

combustíveis libera uma determinada quantidade de calor, que 

estão apresentadas na tabela a seguir. 

 

 

Considere que foram queimadas massas, independentemente, 

desses três combustíveis, de forma tal que em cada queima 

foram liberados 5400 kJ. O combustível mais econômico, ou 

seja, o que teve a menor massa consumida, e o combustível 

mais poluente, que é aquele que produziu a maior massa de 

dióxido de carbono (massa molar igual a 44 g mol-1), foram, 

respectivamente, 

A) o etanol, que teve apenas 46 g de massa consumida, e o 

metano, que produziu 900 g de CO2. 

B) o hidrogênio, que teve apenas 40 g de massa consumida, e 

o etanol, que produziu 352 g de CO2. 

C) o hidrogênio, que teve apenas 20 g de massa consumida, e 

o metano, que produziu 264 g de CO2. 

D) o etanol, que teve apenas 96 g de massa consumida, e o 

metano, que produziu 176 g de CO2. 

E) o hidrogênio, que teve apenas 2 g de massa consumida, e o 

etanol, que produziu 1350 g de CO2. 

___________________________________________________ 

10. Algumas crianças, ao brincarem de esconde esconde, 

tapam os olhos com as mãos, acreditando que, ao adotarem tal 

procedimento, não poderão ser vistas. 

Essa percepção da criança contraria o conhecimento científico 

porque, para serem vistos, os objetos 

A) Refletem partículas de luz (fótons), que atingem os olhos. 

B) Geram partículas de luz (fótons), que atingem fonte 

externa. 

C) São atingidos por partículas de luz (fótons), emitidas pelos 

olhos. 

D) Refletem partículas de luz (fótons), que se chocam com os 

fótons emitidos pelos olhos. 

E) São atingidos pelas partículas de luz (fótons), emitidas pela 

fonte externa e pelos olhos. 

___________________________________________________ 

GABARITO DA SEÇÃO  
1 A 2 D 3 D 4 C 5 A  

6 E 7 C 8 B 9 B 10 A 


