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SEGUNDA FASE

SÓ ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES QUANDO
AUTORIZADO

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Este caderno de prova contém 2 situações de Redação das quais você deverá escolher apenas uma e,
ainda, 20 questões que deverão ser respondidas em suas respectivas folhas de respostas.

1 -  Não serão levados em consideração os rascunhos de questões ou da redação. Só será considerado o que for
escrito no espaço reservado à resolução da questão, nas folhas distribuídas especificamente para esse fim.

2 - As questões discursivas deverão ser resolvidas com objetividade; restrinja-se a responder o que lhe foi proposto.

Nada além disso será considerado. No espaço para Resolução, deve constar toda a resolução da questão,

explicitando-se o raciocínio que levou à resposta.

3 -  Os rascunhos podem ser feitos nos espaços em branco existentes após os enunciados de cada questão. Além

das folhas de respostas e rascunhos já mencionados, nenhum outro papel poderá, em qualquer hipótese, ser

utilizado.

4 -  Escreva com a máxima legibilidade. Durante a correção, em caso de dúvida quanto à grafia de qualquer palavra

ou sinal, o julgamento será feito de forma desfavorável ao candidato.

5 - O preenchimento correto das folhas de respostas é de responsabilidade do candidato. Não haverá substituição

dessas folhas.

6 - O candidato que estiver com celular ou outro aparelho eletrônico deverá entregá-lo ao fiscal. Aquele que for

flagrado com esse tipo de aparelho, “mesmo desligado”, terá a sua prova anulada. Não leve o celular ou outro

aparelho eletrônico para o banheiro, pois o porte desses, nessa situação, também ocasionará a anulação da

prova.

Provas: Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História e Redação.

1PRIMEIRO DIA
12 de  julho de 2009

Início às 14h, com duração de 4h e 30 min
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FÍSICA
PRIMEIRA QUESTÃO

Um grupo de estudantes de uma escola queria estimar a altura do prédio mais alto da cidade em que mora. Para
isso, eles dispunham de 100 pequenas esferas de chumbo de massa 50 g cada, de um calorímetro, um termômetro, uma
régua e uma máquina fotográfica. Realizaram, então, dois procedimentos:

Procedimento 1: alguns estudantes colocaram todas as bolinhas de chumbo dentro de um saco plástico bem
resistente e largaram o saco plástico, do repouso, do último andar do prédio. Ao tocar o solo, o saco plástico contendo as
esferas de chumbo foi rapidamente colocado em um calorímetro, evitando-se assim perdas de calor para o meio externo.
Um termômetro, acoplado ao calorímetro, indicou um aumento da temperatura média das esferas de chumbo em 6oC e,
utilizando todos os dados, os estudantes estimaram a altura do prédio.

Procedimento 2: outro grupo de estudantes posicionou-se na esquina e fotografou o abandono do saco plástico
contendo as bolinhas de chumbo, disparando a máquina fotográfica a cada segundo após o abandono do saco plástico.
Utilizando a primeira foto que tiraram (t = 1s), mediram, com a régua, a posição do saco plástico em relação ao topo do
prédio e a altura do prédio. A partir desses dados, os estudantes determinaram a altura do prédio.

Sabendo que o calor específico do chumbo é 130 J/(kg oC) e que a aceleração da gravidade local é 10 m/s2,
responda:

A) Qual a altura do prédio obtida pelos estudantes ao realizarem o procedimento 1, desprezando-se as trocas de calor
entre as esferas de chumbo e as paredes internas do calorímetro?

B) Qual a altura do prédio obtida pelos estudantes ao realizarem o procedimento 2 e obterem 1,5 cm para a posição do
saco plástico em relação ao topo do prédio e 24 cm para a altura do prédio na primeira foto tirada?

SEGUNDA QUESTÃO

Dois pedaços de fios retilíneos, Fio 1 e Fio 2, de mesmos materiais e comprimentos, estão conectados a duas
barras condutoras ligadas a uma d.d.p. VA - VB = 6V, e separadas por 0,10 m, conforme a figura.

A resistividade elétrica do material de que são feitos os fios vale ρ = 2x10− 7 Ω.m e a área da seção reta do Fio 1 é
2x10−7 m2. A corrente elétrica que percorre o Fio 1 é i

1 
= 4 A e a resistência elétrica do Fio 2 é R

2
 = 3Ω.

Dado: µ
0
: 4πx10− 7 T.m/A

Nessas condições, determine:

A) O comprimento de cada fio (Fio 1 ou Fio 2).

B) O módulo, a direção e o sentido do campo magnético que atuam no Fio 2.

C) A potência total dissipada na associação dos Fios 1 e 2.

Barra
condutora

Barra
condutora
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TERCEIRA QUESTÃO

Num laboratório de óptica dispõe-se de uma lente convergente e de um anteparo, com os quais os estudantes
medem a posição de um objeto e a posição da sua imagem projetada no anteparo. O objeto desloca-se com velocidade
constante, afastando-se da lente. As medidas são realizadas de forma que as posições do objeto (p) e da sua imagem (p’)
são obtidas no mesmo instante (t). Na tabela abaixo, são apresentados os valores medidos para t, p, p’.

A partir dos dados acima, responda:

A) Qual é o valor da distância focal de lente?

B) Quais são os valores das velocidades médias da imagem, entre os instantes t = 0s e t = 10s e entre os instantes t =
30s e t = 60s?

C)  É correto afirmar que, se forem considerados intervalos de tempo muito grandes, isto é, t  → ∞ , a velocidade média
da imagem tenderá a zero? Justifique sua resposta.

QUARTA QUESTÃO

Em um dado instante t
0
, um míssil é lançado do solo, com velocidade inicial de 120 m/s formando um ângulo de 30º

em relação ao plano horizontal. Um lançador de antimísseis está posicionado a certa distância d, conforme a figura.

O valor de d é igual à posição horizontal em que o míssil atinge seu ponto mais alto na trajetória. Alguns instantes

após o lançamento do míssil, um antimíssil é lançado verticalmente com velocidade 

A
0v

. Considere g = 10 m/s2, despreze

a resistência do ar e considere tanto o míssil quanto o antimíssil como pontos materiais.

Dado: 

Com base nessas informações, faça o que se pede.

A) Determine o valor da posição horizontal d.

B) Calcule em que instante após o lançamento do míssil, o antimíssil deve ser lançado para atingir o míssil com uma
velocidade de 80 m/s.
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