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Esta prova deverá ser respondida EXCLUSIVAMENTE
pelos candidatos aos cursos de
• Administração, Ciência da Computação, Ciências

Contábeis, Educação Física, Engenharia de
Alimentos, Farmácia, Física, Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Matemática e Química.

FÍSICA � QUESTÕES de 1 a 15

INSTRUÇÃO: Para responder a essas questões, identifique
APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra
correspondente na Folha de Respostas.

Questão 1
Experiências com uma determinada massa de gás,
confinado no interior de um cilindro, mostraram que a
pressão por ele exercida, a temperatura constante, variou
com o volume ocupado pela massa gasosa, de acordo
com a tabela.

Nas condições da experiência, comprimindo-se a massa
gasosa de modo a ocupar o volume de 1,5l no interior
do cilindro, a pressão exercida pelo gás, em atm, é
igual a

A) 4,75 C) 5,50 E) 6,25
B) 5,00 D) 6,00

V(L) p(atm) 
5,0 1,80 
4,0 2,25 
3,0 3,00 
2,0 4,50 

Questão 2
O controle de velocidade em uma rodovia, em que a
velocidade máxima permitida é de 90km/h, é feito
medindo-se o tempo que os veículos demoram para
atravessar um trecho retilíneo de 150m. Um carro que
trafega nos primeiros 60m do trecho a 108km/h, para
não ultrapassar o limite de velocidade, deve trafegar no
trecho restante com velocidade média, em km/h, igual a

A) 85 C) 83 E) 81
B) 84 D) 82

Questão 3

QUESTÕES 3 e 4
O gráfico representa, aproximadamente, a força aplicada
pelo motor de um automóvel com massa de uma tonelada,
nos primeiros vinte segundos de movimento na direção
e sentido da força motora.

Desprezando-se a ação das forças de resistência ao
movimento, quando o automóvel se encontra a 700,0m do
ponto de partida, sua velocidade, em km/h, é de

A) 80
B) 88
C) 100
D) 108
E) 110
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Questão 4
Sendo de 25% o rendimento do motor, a potência máxima que ele pode desenvolver,
em kW, é de

A) 80 C) 100 E) 120
B) 90 D) 110

Questão 5
Para determinar a densidade relativa da substância que constitui um corpo maciço,
homogêneo, com peso de 6,0N, realizou-se a seguinte experiência: pendurou-se,
na extremidade de um dinamômetro, o corpo totalmente mergulhado na água,
cuja densidade é 1,0g/cm3, e observou-se que o peso aparente era 4,0N. Nessas
condições, a densidade da substância do corpo, em relação à da água, é igual a

A) 3,0 C) 5,0 E) 7,0
B) 4,0 D) 6,0
Questão 6

Uma pessoa mergulhada na água fica submetida a um acréscimo de pressão, o
que favorece um aumento da massa de nitrogênio dissolvido no sangue, podendo
levar à perda de discernimento ou sensação de “embriaguez”.
Considerando-se a pressão atmosférica, a densidade da água e a aceleração da
gravidade, respectivamente, iguais a 1,0.105N/m2, 1,0g/cm3 e 10,0m/s2, pode-se
concluir que, a cada 10,0m de profundidade atingida por um mergulhador, ocorre
um acréscimo de pressão, em atm, igual a

A) 0,5 C) 1,5 E) 2,5
B) 1,0 D) 2,0

Questão 7
A temperatura de liquefação do gás nitrogênio, a pressão de 1,0atm, é de
aproximadamente 77K.
Essa temperatura, em oC, é igual a

A) −32 C) −196 E) −300
B) −77 D)  −273

Questão 8
A panela de pressão, inventada em 1861, vem sendo aprimorada graças aos esforços
de quem procura entender certos fenômenos científicos para cozinhar.
Considerando-se o funcionamento de uma panela de pressão, analise as
proposições, marcando V para as verdadeiras e F, para as falsas.

(  ) A água no interior de uma panela de pressão evapora a uma temperatura abaixo
de 100oC.

(  ) O vapor começa a escapar da panela quando a pressão interna se torna maior do
que a soma da pressão atmosférica mais a pressão exercida pelo pino da tampa.

(  ) A temperatura de ebulição da água, no interior de uma panela, a pressão de 2,0atm,
aumenta quando é fornecida uma quantidade maior de calor para a panela.

A alternativa que indica a seqüência correta, de cima para baixo, é a
A) F F V C) V F F E) F V F
B) F V V D) V V F

Questão 9
Um vibrador com freqüência de 4,0Hz produz ondas planas que se propagam na
superfície da água com velocidade de 6,0m/s. Quando as ondas atingem uma
região da água com profundidade diferente, a velocidade de propagação é reduzida
à metade.
Nessa região, o comprimento de onda é igual, em cm, a

A) 50 C) 100 E) 150
B) 75 D) 125
Questão 10

A luz proveniente de uma estrela pode ser observada utilizando-se um telescópio
refletor constituído de um espelho esférico côncavo, a objetiva, um espelho plano
inclinado e uma lente convergente, a ocular, conforme a figura.
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Questão 11
Durante uma experiência para medir o índice de refração de um bloco de vidro,
imerso no ar, observou-se que a luz era refletida totalmente quando o ângulo de

incidência da luz no vidro era superior a um valor limite, L, tal que 
8
5

Lsen = .

Nessas condições, o valor do índice de refração do vidro, em relação ao ar, é
A) 1,3 C) 1,5 E) 1,8
B) 1,4 D) 1,6

Questão 12
Para aumentar a potência de um aquecedor elétrico, decidiu-se por reduzir o
comprimento do fio da resistência a 80% do comprimento inicial.
Devido à redução no comprimento da resistência, a potência do aquecedor aumenta
de um número de vezes igual a

A) 1,25 C) 1,50 E)  1,75
B) 1,35 D) 1,60

De acordo com a figura e as informações, analise as seguintes proposições.
I. A imagem da estrela é formada no foco do espelho côncavo.
II. A estrela é um objeto virtual para o espelho côncavo.
III. A imagem da estrela comporta-se como um objeto virtual em relação ao espelho

plano.
IV. A ocular fornece uma imagem real, direita e menor.

A alternativa em que todas  as proposições são verdadeiras é a
A) I e II. C) I e III. E) III e IV.
B) II e IV. D)  I e IV.

Questão 13
Um telefone celular funciona com uma bateria de 6,0V que tem carga elétrica de
1,0Ah e potência média de 2,4W.
O tempo para descarregar essa bateria, estimado em minutos, é igual a

A) 150 C) 200 E) 240
B) 180 D) 210

Questão 14
Um ampère é definido como sendo a intensidade de corrente elétrica constante
que, mantida entre dois fios condutores de seção transversal desprezível, extensos,
paralelos e afastados de 1,0m, origina uma força a cada metro de comprimento do
fio.
Sabendo-se que o valor da permeabilidade magnética do meio é 4π.10−7T.m/A, a
intensidade da força aplicada nos fios por metro de comprimento, em N, é igual a

A) 1,0.10−7 C)  3,0.10−7 E) 5,0.10−7

B) 2,0.10−7 D)  4,0.10−7

Questão 15
Uma barra metálica AB, com 25,0cm de comprimento e resistência elétrica de
1,0Ω, desliza, sem atrito, sobre um fio condutor ideal dobrado convenientemente e
submetido a um campo magnético uniforme perpendicular ao plano do circuito
ABCDA, como mostra a figura. Observa-se que o deslocamento da barra para a
direita, com velocidade constante de 5,0m/s, induz no circuito corrente elétrica de
intensidade 500mA.

Nessas condições, o módulo do campo magnético, medido em tesla, é de
A) 0,30
B) 0,35
C) 0,40
D) 0,45
E) 0,50
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