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Física

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

Questões de 1 a 15

Instruções

 QUESTÃO 1

Esta prova deverá ser respondida EXCLUSIVAMENTE pelos candidatos aos cursos de Ciência da Computação, Educação Física,
Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos, Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Matemática e Química.

O gráfico apresenta a variação da velocidade, em função do tempo,
de um móvel que percorre um trecho retilíneo de uma estrada.

Após análise do gráfico, conclui-se que o módulo da aceleração,
em m/s2, entre os instantes 0 e 0,4s e a distância total percorrida,
em metros, são, respectivamente, iguais a

A) 50 e 10,4 D)  20 e 3,2.
B) 40 e 5,6 E)  10 e 2,4
C) 30 e 4,8

 QUESTÃO 2

O goleiro de um time de futebol bate um “tiro de meta” e a bola sai com uma velocidade inicial de
módulo vo igual  a 100,0m/s, formando um ângulo de 37º com a horizontal, onde o módulo da aceleração
gravitacional local é igual a 10,0m/s2.

Sabendo-se que sen37º = 0,6 e cos37º = 0,8, é correto afirmar:

A) A altura máxima atingida pela bola é de 50,0m.
B) O tempo total em que a bola permanece no ar é de 8s.
C) A velocidade da bola é nula, ao atingir a altura máxima.
D) A bola chega ao solo com velocidade de módulo igual a 50,0m/s.
E) A velocidade da bola tem módulo igual a 80,0m/s, ao atingir a altura máxima.

 QUESTÃO 3
Um pêndulo com um fio de massa desprezível e comprimento L = 0,5m
possui, presa à sua extremidade, uma esfera de ferro igual a 1,0kg.
O pêndulo oscila formando um ângulo máximo de 60º com a vertical.

Nessas condições, é correto afirmar que o trabalho realizado pela força
de tração do fio que exerce sobre a esfera, entre as posições A e B
da figura, em joules, é igual a

A) zero D)  3
B) 1 E)  4
C) 2

 QUESTÃO 4
Um cubo de aresta igual a 10,0cm se encontra suspenso em um dinamômetro que registra o peso
de 40,0N. Logo em seguida, metade do cubo é imerso em um líquido e o dinamômetro registra 32,0N.

Nessas condições e considerando-se o módulo da aceleração da gravidade local igual a 10,0m/s2,
é correto afirmar que a densidade do líquido, em g/cm3, é igual a

A) 3,6 C)  1,6 E)  0,8
B) 2,0 D)  1,0

 QUESTÃO 5
Um copo plástico e um de alumínio estão dentro de uma geladeira. Eles possuem o mesmo volume
e a mesma forma. Uma pessoa pega cada copo com uma das mãos e tem a sensação de que o
copo de alumínio está mais frio que o de plástico.

Isso acontece porque

A) o copo de alumínio está mais frio, pois a capacidade térmica do plástico é maior que a do alumínio.
B) o copo de plástico está realmente mais quente, pois a capacidade térmica do plástico é maior

que a do alumínio.
C) os dois estão à mesma temperatura, possuem a mesma condutividade térmica e a sensação

diferente deve-se aos calores específicos de ambos.

Fís



9
Processo Seletivo Unicentro 2 - 2o Vestibular 2012

 QUESTÃO 6

A figura representa um mol de moléculas de um gás ideal que sofre uma transformação isotérmica
reversível A → B.

Nessas condições, a pressão PB, em atm, é igual a

A) 0,5 C)  2,0 E)  4,0
B) 1,0 D)  3,0

 QUESTÃO 7

Um raio de luz R atinge um espelho plano A, reflete-se e atinge outro
espelho plano B, perpendiculares entre si, sofrendo uma segunda
reflexão.

Nessas condições, é correto afirmar que o raio refletido em B

A) é paralelo a R.
B) é perpendicular a R.
C) é inclinado em relação a R.
D) faz um ângulo de 30º com R.
E) faz um ângulo de 60º com R.

 QUESTÃO 8
Um anteparo está a 30,0cm de uma lente convergente, de distância focal 5,0cm, e a imagem de um
objeto é formada no anteparo, que, em relação ao objeto, fica ampliada

A) duas vezes.
B) três vezes.
C) quatro vezes.
D) cinco vezes.
E) seis vezes.

D) os dois estão à mesma temperatura, e a sensação diferente que ocorre é porque a condutividade
térmica do alumínio ser maior que a do plástico.

E) os dois estão à mesma temperatura, e a sensação diferente que ocorre é devido ao fato de a
condutividade térmica do alumínio ser menor que a do plástico.

 QUESTÃO 10

Considere duas lâmpadas, uma de 25,0W e outra de 100,0W, ambas submetidas a uma d.d.p.
de 120,0V. Sabe-se que seus filamentos são constituídos por fios de tungstênio de mesmo comprimento
e com diâmetros diferentes.

Com base nessas informações, é correto afirmar que a lâmpada de 100,0W brilha mais, porque

A) a corrente elétrica que atravessa seu filamento é de 0,2A.
B) ela dissipa menos potência elétrica que a lâmpada de 25,0W.
C) seu filamento é mais fino, deixando fluir mais corrente elétrica.
D) seu filamento é mais grosso, deixando fluir a corrente elétrica de, aproximadamente, 0,8A.
E) a lâmpada de 25,0W possui o filamento mais grosso, dificultando a passagem da corrente elétrica.

 QUESTÃO 9

Uma onda propaga-se em um meio, de acordo com a função , no SI.

O módulo da velocidade, em m/s, com que essa onda se propaga é igual a

A) 8,0 C)  5,0 E)  2,0
B) 6,0 D)  2,5
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 QUESTÃO 12

 QUESTÃO 11

Para um farol de bicicleta acender, é necessário um pequeno gerador acoplado ao eixo de uma das
rodas, de maneira que, quando o eixo gira, gira também um ímã envolto em uma bobina, surgindo,
assim, uma corrente elétrica, que acende a lâmpada do farol.

A lei que explica o funcionamento de um gerador é a de

A) Oersted, pois cargas elétricas em movimento originam, na região do espaço onde ocorre o
movimento, uma corrente elétrica.

B) Faraday, pois o movimento do ímã faz variar o fluxo do campo magnético, induzindo, na bobina,
uma corrente elétrica.

C) Ampère, pois com o movimento do ímã há variação do campo elétrico que induz, na bobina, uma
corrente elétrica.

D) Ohm, pois o movimento do ímã altera a sua resistência, gerando, assim, a corrente elétrica.
E) Coulomb, pois elétrons são emitidos através da bobina, gerando uma corrente elétrica.

A figura representa um circuito constituído por um gerador
elétrico, receptores elétricos e um capacitor.

Nessas condições, é correto afirmar que a carga elétrica
armazenada no capacitor, em μC, é igual a

A) 210
B) 180
C) 100
D) 50
E) 25

 QUESTÃO 13

Um fóton é emitido por um elétron do átomo do hidrogênio e passa do primeiro estado estacionário
excitado para o estado fundamental.

Sabendo-se que níveis de energia de um elétron, em um átomo de hidrogênio, é En = –13,6/n2 eV,
a constante de Planck, h = 4,14.10−15 eV.s, e o módulo da velocidade de propagação da luz, c = 3,0.105km/s,
é correto afirmar que o comprimento da onda do fóton emitido nessa situação, em 10−7m, é

A) 3,1 C)  1,2 E)  0,1
B) 2,2 D)  1,0

 QUESTÃO 14

A figura representa as linhas de força de um campo elétrico
uniforme, de intensidade igual a 8,0.102N/C, e duas superfícies
equipotenciais nas quais estão contidos os dois pontos A e B.

Nessas condições, sendo o potencial elétrico, no ponto A, igual
a 80,0V, é correto afirmar:

A) A ddp entre os pontos A e B é igual a 80,0V.
B) A ddp entre os pontos A e B é igual a 44,0V.
C) O potencial elétrico no ponto B é igual a 180,0V.
D) O trabalho do campo elétrico, ao deslocar uma carga q = 1,0.10−6C de A até B, é igual a 44μJ.
E) O trabalho do campo elétrico, ao deslocar uma carga q = 1,0.10−6C de A até B, é igual a 24μJ.

 QUESTÃO 15

Para que um elétron seja arrancado de uma placa de prata, é necessária uma frequência mínima,
frequência de corte, com valor fc igual a 1,14.1015Hz.

Considerando-se a constante de Plank igual a 6,63.10−34J.s, a função trabalho, energia mínima, em
joule, para arrancar um elétron da placa de prata é igual a

A) 1,46.10−22 C)  7,56.10−19 E)  9,11.10−22

B) 2,56.10−20 D)  8,44.10−19

*  *  *

Fís



31
Processo Seletivo Unicentro 2 - 2o Vestibular 2012

Referências
BIOLOGIA
Questão 3
NO BRASIL, o câncer mais frequente é o de pele... Disponível em: <http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?ID=21>. Acesso em: 20 ago. 2011.
Questões 4 e 5
A  FENILCETONANÚRIA também conhecida como... Disponível em: <http://www.ciadaescola.com.brzoom/materia.asp?/materia=249>. Acesso em: 20
ago. 2011.
Questão 8
AMABIS, J.M. ; MARTHO, G. R. Biologia 2. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004.
Questão 9
__________________.__________________.
Questão 13
NEVES, David Pereira. Parasitologia dinâmica. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2006.
Questão 14
LAURENCE,J. Biologia. São Paulo: Nova Geração, 2005.v. único. Ensino Médio.
Questão 15
_________________________._____________________. Adaptado.
Filosofia
Questão 6
SAVATER, Fernando. “As verdades da razão”. em:  As perguntas da vida. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 43-44. In: ARANHA, Maria Lúcia de Arruda
e Martins; PIRES, Maria Helena. Filosofando: introdução à filosofia.4. ed. São Paulo: Moderna,  2009.
História
Questão 1
AQUINO, R.; FRANCO, D.; LOPES, O. História das sociedades: das comunidades primitivas às sociedades medievais. Rio de Janeiro: Ao Livro
Técnico, 1980.
Questão 5
SCHMIDT, M. Nova história crítica. São Paulo: Nova Geração, 2005.
Questão 9
PRADO Jr., C. História econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1969.
Questão 14
GIANINI, T. Linchado, empalado, baleado. Veja, São Paulo: Abril, ed. 2241, ano 44, n. 44, 2 nov. 2011.
Matemática
Questão 1
FEIJOADA gigante reúne... Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/agronegocios/vida-rural/>. Acesso em:  20 out. 2011.
Questões 2 e 3
BANDA de Noéis... Disponível em: <http://www.redesuldenoticias.com.br> Acesso em: 2 dez. 2011.
Questões 7 e 8
O FUNDO das Nações Unidas... Disponível em: <http//www.unicef...>. Acesso em: 2 dez. 2011.
Química
Questão 3
ARAIA, Eduardo. Iceberg no copo: projeto sustentabilidade. Planeta. ano 39, ed. 468, São Paulo. Três. set. 2011.
Questão 15
HARFENIST, Luciana. Dieta brasileira. Planeta. ano 39, ed. 468, São Paulo. Três. set. 2011.
Sociologia
Questão 8
COMO a lei limitou a vida dos mulçumanos no Irã: tortura cotidiana. Veja, São Paulo: Abril, ed. 1240, ano 34, n. 42, 10 out. 2011. Adaptado.
Questão 11
COELHO, Teixiera. O que é indústria cultural. São Paulo: Brasiliense, 1980.

Fontes das ilustrações
Biologia
Questão 1
Disponível em: <http:// www.gatorade.com.br> . Acesso em: 20  ago.  2011.
Questão 2
LODISH, H. et al.  Biologia celular e molecular. 4. ed. São Paulo:  Revinter, 2002. p. 37. Adaptado.
Questão 11
Disponível em: <http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/filo-platelmintos/filo-platelmintos-13.php>. Acesso em: 19 out. 2011.
Questão 14
A GRAÇA da química. Disponível em: <http://www.agraca daq uim ica. com.br/index.php?acao=quimica/ms2&i=19&id=511>. Acesso em: 19 out. 2011.
Geografia
Questão 1
MAPA Mundi. Disponível em: <http://dirceurabelo.wordpress.com/2011/06/21/mapa-mundi-cultural-digital-i/>. Acesso em: 8 ago. 2011.
Questão 3
BARBOSA, Marcos P. Atualidades. Salvador: Vento Leste, Fundação Pedro Calmon, 2011, p.79.
Questão 11
REGIÃO Sul. Almanaque Abril  2011. São Paulo: Abril, ano 37, 2011,  p. 663. Regiões.
Questão 12
PERFIL da Região Sul. Almanaque Abril 2011. São Paulo: Abril, 2011, ano 37, p. 664. Regiões.
Questão 14
BARBOSA, Marcos P. Atualidades. Salvador: Vento Leste, Fundação Pedro Calmon, 2011. p. 9. Adaptado.
Matemática
Questões 2 e 3
BANDA de Noeis... Disponível em: <http://www.redesuldenoticias.com.br> Acesso em: 2 dez. 2011.
Questões 7 e 8
O FUNDO das Nações Unidas... Disponível em: <http//www.unicef...>. Acesso em: 2 dez. 2011. IBGE / curso demografico. 2010 (Resultados Preliminares
do universo)


