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1. Este caderno de prova destina-se exclusivamente aos candidatos aos cursos de Engenharia de 
Produção e Licenciatura em Química.  

2. Confira se este caderno contém 03(três) questões de Física e a prova de Redação. Verifique se não 
há imperfeições gráficas. Caso exista algum problema, comunique imediatamente ao fiscal. 

3. Utilize os espaços apropriados para rascunho, transferindo as versões finais para as respectivas 
Folhas de Respostas. 

4. Devolva, obrigatoriamente, todo o material desta prova ao fiscal. 

5. Não haverá substituição de sua Folha de Respostas, por isso, preencha-a com atenção. 

6. As Folhas de Respostas deverão ser preenchidas com caneta esferográfica preta ou azul, fabricada 
em material transparente. 

7. Não dobre ou amasse as Folhas de Respostas. 

8. Esta prova terá duração máxima de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8h e seu término às 12h 
(horário local). 

9.  Você só poderá deixar a sala levando consigo este Caderno de Prova depois de decorridas 03(três) 
horas do início da prova. 
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Questão - 01 

Um dos grandes desafios na Amazônia é o controle do número de passageiros e do excesso 
de carga nos barcos que cruzam, diariamente, os milhares de quilômetros de rios navegáveis 
da região. Evitar esses fatores, entre outros, de modo a prevenir acidentes com embarcações é 
tarefa difícil para as autoridades responsáveis pela fiscalização, uma vez que, como nas 
rodovias, não há como ter um fiscal a cada quilômetro. 

Um pequeno barco, de massa m, recebe um carregamento de 3 toneladas e flutua em um rio 
de água doce, de densidade 1000 kg/m3, deslocando 13 toneladas de água. Com base nesta 
informação, 

a) Determine a massa m, do barco. 

b) Após receber o referido carregamento, a embarcação desloca-se para o mar e flutua em 
águas salgadas de densidade 1030 kg/m3. Determine a massa de água deslocada nessas 
condições. 

c) Determine a variação do volume de água deslocada nas duas situações (flutuação em água 
doce e em água salgada). 

 

Rascunho: 

 

 

 

 

 

 

 
 
Questão - 02 

A figura abaixo representa uma associação de 05 (cinco) lâmpadas iguais de resistência 100 Ω. 
O amperímetro e o voltímetro presentes no circuito são ideais para esta associação. 

L5 

A 

V L1 

L2 

L3 

L4 

120 V 



 

Divisão de Processo Seletivo - DIPS    3 

Vestibular 2009           Prova Analítico-Discursiva - 2ª Fase 

Tomando por base a informação e a figura, determine: 

a) O valor da resistência equivalente da associação. 

b) A indicação de corrente medida pelo amperímetro. 

c) A indicação de tensão medida pelo voltímetro. 
 

Rascunho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão - 03 

Logo após sua inauguração, o acelerador gigante de partículas LHC, teve que paralisar suas 
atividades por dois meses, devido a uma fuga de hélio do interior do túnel, onde os prótons são 
impulsionados por microondas e por eletroímãs supercondutores, arrefecidos a temperaturas da 
ordem de - 270 ºC. 

As partículas viajam nas cristas das ondas eletromagnéticas quase do mesmo modo que um 
surfista é empurrado pela onda. As microondas situam-se no intervalo de freqüência de 108 Hz 
a 1012 Hz e deslocam-se à velocidade de 3x108 m/s. 

 

Com base no texto acima: 

a) Determine a temperatura de arrefecimento dos eletroímãs na escala Kelvin. 

b) Se no interior do acelerador é gerada uma onda de 2,5 GHz, após a refração desta onda, 
passando para um meio de maior índice de refração, o que ocorre com a freqüência da 
onda? 

c) Calcule a razão entre o maior e o menor comprimento de onda das microondas. 

 

Rascunho: 

 

 

 

 

 

 


