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FÍSICA  -  QUESTÕES de 1 a 15
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.

_______________________ Questão 1
Um cachorro caminha, durante 200s, com velocidade constante de
3,0m/s no sentido de Sul para Norte, e, depois corre, durante 100s, com
velocidade constante de 8,0m/s no sentido de Leste para Oeste.

A velocidade vetorial média do cachorro neste intervalo de tempo foi de

A) 3,3m/s
B) 33m/s
C) 5,5m/s
D) 4,7m/s
E) 11m/s

_______________________ Questão 2
Observe a figura.

 

centro 

formiga 1 

formiga 2 

4,0cm 
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A figura mostra duas formigas idênticas em cima de um disco que gira,
num plano horizontal, com velocidade angular constante em torno de seu
centro. As formigas não deslizam sobre o disco, e o coeficiente de atrito
entre o disco e cada formiga vale 

É CORRETO afirmar que

A) a aceleração da formiga 1 é maior que a aceleração da formiga 2.
B) a velocidade angular da formiga 1 é menor que a velocidade angular da

formiga 2.
C) a força resultante sobre a formiga 1 é menor que a força resultante

sobre a formiga 2.
D) a velocidade tangencial da formiga 1 vale a metade da velocidade

tangencial da formiga 2.
E) a aceleração da formiga 1 vale a metade da aceleração da formiga 2.

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

A) na situação inicial M1=M2.
B) na situação inicial 4M1=M2.
C) com o passar do tempo o equilíbrio do sistema se mantém.
D) com o passar do tempo o sistema se desequilibra de modo que M1 desce

e M2 sobe.
E) com o passar do tempo o sistema se desequilibra de modo que M1 sobe

e M2 desce.

_______________________ Questão 4
Considere um bloco que desce um plano inclinado (de inclinação constante)
com velocidade constante.

É CORRETO afirmar que, enquanto o bloco desce o plano,

A) sua energia mecânica diminui.
B) uma vez que sua velocidade é constante, sua energia mecânica não se

altera.
C) o trabalho total realizado sobre o bloco não é nulo.
D) a energia cinética do bloco se transforma integralmente em energia

potencial gravitacional.
E) a energia potencial gravitacional do bloco se transforma integralmente

em energia cinética.

_______________________ Questão 5
Observe a figura.

 

m 2m 
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A figura mostra duas esferas que se deslocam, em sentidos opostos, sobre
uma pista horizontal, plana, e sem atrito.
A esfera 1 tem massa m e velocidade de módulo 3V, e a esfera 2 tem
massa 2m e velocidade de módulo V. A colisão que ocorre entre as esferas
é perfeitamente elástica.

Considere |I1| o módulo do impulso sofrido pela esfera 1 na colisão, e |I2| o
módulo do impulso sofrido pela esfera 2 na colisão.

_______________________ Questão 3
Observe a figura (que está desenhada fora de escala):
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A figura mostra a situação inicial de um sistema composto por uma haste
de massa desprezível equilibrada em um apoio, e dois blocos de gelo. Em
cada extremidade da haste há um bloco de gelo preso, e o sistema se
encontra inicialmente em equilíbrio. Com o passar do tempo os dois blocos
de gelo derretem a uma taxa constante de 10g por segundo.
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É CORRETO afirmar que

A) |I1| = |I2|
B) |I1| > |I2|
C) |I1| < |I2|
D) a quantidade de movimento do sistema vale 5mV.
E) a quantidade de movimento do sistema é nula antes e depois da colisão.

_______________________ Questão 6
Observe a figura.

A figura mostra uma balança digital sobre a qual se encontra um recipiente
com água, e uma esfera que flutua, em equilíbrio, na água. Nesta situação
a balança indica um peso de 20N, e a temperatura do recipiente, da água e
da esfera é de 20oC. Considere os coeficientes de dilatação do recipiente e
da esfera desprezíveis.

Considere as três situações de equilíbrio seguintes descritas pelas três
figuras.

 

xxx xxx xxx 

figura 1 
(esfera apoiada no 

fundo do recipiente) 

figura 2 figura 3 

Considerando que o sistema foi aquecido de modo que as temperaturas da
água e da esfera passem a ser de 40oC, qual das opções seguintes melhor
descreve o sistema nesta nova situação de equilíbrio?

A) figura 1, com valor indicado pela balança maior que 20N.
B) figura 2, com valor indicado pela balança menor que 20N.
C) figura 2, com valor indicado pela balança igual a 20N.
D) figura 3, com valor indicado pela balança menor que 20N.
E) figura 1, com valor indicado pela balança igual a 20N.

_______________________ Questão 7
Uma pessoa mergulhada em uma piscina solta uma bolha de ar quando ela
está a 2,0m de profundidade, e a bolha sobe até a superfície da água.
Considere que a temperatura do ar que forma a bolha se mantém constante
durante a subida.

Qual das opções seguintes melhor representa o gráfico da pressão do ar da
bolha em função de seu volume à medida que a bolha sobe?
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_______________________ Questão 8
Duas fontes de calor idênticas fornecem calor a dois blocos, A e B, de
massas iguais. Observa-se que a temperatura do bloco A aumenta mais
rapidamente que a temperatura do bloco B.
Considerando que os blocos absorvem a mesma quantidade de calor por
unidade de tempo, é CORRETO afirmar que

A) o calor específico do bloco A é maior que o do bloco B.
B) o bloco A absorve mais calor que o bloco B num mesmo intervalo de

tempo.
C) o calor específico do bloco A é menor que o do bloco B.
D) os dois blocos têm capacidades térmicas iguais.
E) a capacidade térmica do bloco A é maior que a do bloco B.

_______________________ Questão 9
Observe a figura.

A figura mostra um raio de luz monocromática, que se propaga no ar,
incidindo em um disco de vidro.
Sabendo que o raio penetra no disco e depois emerge para o ar novamente,
qual das opções seguintes melhor representa a trajetória do raio de acordo
com a descrição acima?

 A) B) C) D) E) 

_______________________ Questão 10
Uma pessoa observa uma árvore muito distante, e, depois passa a ler um
livro em suas mãos. Depois de observar a árvore, para focalizar a imagem
do livro em sua retina é preciso que

A) os cristalinos dos olhos da pessoa fiquem mais finos.
B) a distância focal do cristalino dos olhos da pessoa aumente.
C) a distância entre o cristalino e a retina dos olhos da pessoa diminua.
D) a distância entre o cristalino e a retina dos olhos da pessoa aumente.
E) a distância focal do cristalino dos olhos da pessoa diminua.

_______________________ Questão 11
Observe a figura.
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A figura mostra uma carga Q fixa, e uma pequena carga de prova, positiva,
q que foi abandonada nas proximidades de Q. Na situação mostrada q se
desloca para a direita sob a ação exclusiva do campo elétrico criado por Q.
A figura também mostra as superfícies equipotenciais (linhas pontilhadas)
do campo elétrico criado por Q, bem como seus valores relativos ao infinito.

Pode-se afirmar que

A) Q é positiva, e o trabalho da força de Q sobre q é positivo.
B) Q é positiva, e o trabalho da força de Q sobre q é negativo.
C) Q é negativa, e o trabalho da força de Q sobre q é positivo.
D) Q é negativa, e o trabalho da força de Q sobre q é negativo.
E) com as informações dadas não é possível determinar o sinal de Q.

_______________________ Questão 12
Observe a figura.

 

A 

B 

 
bateria 

A figura mostra um circuito composto por fios condutores ideais, 4 lâmpadas
idênticas, e uma bateria ideal. O fio AB é um condutor de cobre que pode
ser retirado do circuito.

Pode-se afirmar que

A) as lâmpadas têm brilhos idênticos, mas, com a remoção do fio AB haverá
alteração no brilho de duas delas.

B) as lâmpadas têm brilhos idênticos, que permanecem inalterados com a
remoção do fio AB.

C) as lâmpadas têm brilhos idênticos, mas, com a remoção do fio AB haverá
alteração no brilho de todas.

D) duas das lâmpadas têm brilhos idênticos e as outras duas estão apagadas;
situação que não se altera com a remoção do fio AB.

E) duas das lâmpadas têm brilhos idênticos e duas estão apagadas; com a
remoção do fio AB todas ficarão acesas.

_______________________ Questão 13
Observe a figura.
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A figura mostra duas bobinas fixas verticalmente e ligadas a uma bateria.
Os núcleos das bobinas são de ferro. Acima das bobinas há um ímã em
equilíbrio sob a ação de seu peso e das forças magnéticas criadas pelas
bobinas.

Pode-se afirmar que

A) o pólo A da bateria é negativo, o pólo B é positivo, e as bobinas se
atraem.

B) o pólo A da bateria é negativo, o pólo B é positivo, e as bobinas se
repelem.

C) o pólo A da bateria é positivo, o pólo B é negativo, e as bobinas se
atraem.

D) o pólo A da bateria é positivo, o pólo B é negativo, e as bobinas se
repelem.

E) a situação descrita é fisicamente inviável.

_______________________ Questão 14
Observe a figura.
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A figura mostra um ímã fixo e uma espira condutora que foi abandonada
acima do ímã. Os eixos da espira e do ímã coincidem. Considere que a espira
cai verticalmente sem rotação.

Enquanto a espira se aproxima do ímã, a velocidade da espira

A) aumenta e sua aceleração é maior que a da gravidade.
B) diminui e sua aceleração é maior que a da gravidade.
C) aumenta e sua aceleração é igual à da gravidade.
D) diminui e sua aceleração é menor que a da gravidade.
E) aumenta e sua aceleração é menor que a da gravidade.

_______________________ Questão 15
Ondas eletromagnéticas podem ser geradas a partir de

A) um ímã fixo.
B) uma carga elétrica em movimento harmônico simples.
C) uma corrente elétrica constante e contínua em um fio.
D) vibrações de grandes massas.
E) variações em um campo gravitacional.
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