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i t. Aprovatem a duraeao de 120 Ti:"*:-" ::T:T.]:30 

quest6es

2.Assinalecorrectamenteoseuc6digodecandidatura
3. Paracadaquestdo assinale apenas a alternativa correcta

' J. yatacaoa qucslau il)rur,'rs oPw*@ *,:'*";:- ---r^^.-.-,^^ 
/^6,mtinq de calcular. telem6veis, etc.)/-,, 4. N6o 6 permrtido o uso de qualquer dispositivo electr6nico (m6quina de calcular'
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quildmetros, a distdncia de:

A)79,2 B) 8o,o

4. O gr6fico representa a posigdo de uma puticula em 
!u1Aa3 

do tempo'

metros por segundo, "#" os instantes t=2'0 min e t=6'0 min?

D) ;s e zero
5

D) 84,0

Qual a velocidade m6dia da particula' em

Cinemdtica
L. o sr. Domingos sai de sua casa caminhando com velocidade escalar constante 9"_r,6 

kmlh, dirigindo-se para o

supermercad" q,,;;;;;i,S t*. Seu filho V.I".:l1Tl1,:1 upJ', core ao encontro do pai' levando acarteira que

ele havia esquecido. Sabendo que o rapaz encontra o pai no irt:;;;; q-ue este chega ao supermercado' podemos

;fi;. que a velocidade escalar mddia do Veloso foi iguai a: 
D) 4,0 km/h

A) 5,4 hx/h 
-- 

n1 S,O tt*lt' C) 4'5 km/h

2. Uma particula percorre uma trajet6ria circular de raio 10 m com velocidade constante em m6dulo' gastando 4'0 s

. num percurso de g0 m. Assim sendo, "';;;" 
e a aceleragao-0".r" movimento serdo' respectivamente' iguais a:

7t

A) I,s e zero,2 C)rse40mis2

3. Um carro mantdm uma velocidade escalar constante de 72,0 kmih. Em uma hora e dez minutos el'e percorre, em

u'ttt e 40m/sz

c\82,4

x {m)

8,0 x 10r

6,0 x 1d

4.0 ;( 102

2,0 x 102

A) 1,5

B)2,5
c) 3,5
D) 4,5

Din0mica

5. Um corpo de 4 kg descreve uma trajetoria rectilinea que obedece i seguinte eq1a96o hor6ria: r2+2ft4f ' 
onde x d

medido em metros e , em segundos. c#lrl;;;; Jint"nriaJJJForfu'"t'tt*te do corpo em newtons vale:

A) 8 [) ro c)32 D) 64

6. A figura abaixo mostra a forga em fungdo da acererag'o para tres diferentes corpos 1 .2 e 3 ' Sobre esses corpos 6

' torqa ffif
correto afirtnar: rorvd \r\/

I
A) O corPo 1 tem a menor in6rcia' G

B) O corpo 3 tetn a maior in6rcia'

C) O corPo 2 tem amenor indrcia' 4

.t- z
O; O corpo 1 tem amaior in6rcia. fffr X U ;U ;;**"ou"



7. O bloco Atemmassa Zkgeo B 4kg' O coeficiente de atrito

estrltico entre todas as sup-erficies de contacto 6 0,25. Se 510
m/s2, qual a forga F aplicada ao bloco B capaz de coloc6-1o na

imin6ncia de movimento?

8. Na figura, o carrinho A tem 10 kg 9 o bloco B' O'5 kg' O conjunto est6 em

movimentoeoblocoB,simplesmenteencostado,n6ocaidevidoaoatritocom
A (1r0,4).o menor m6dulo da aceleragao do conjunto, necess6rio para que isso

o"orru, e: leOote g=10 rr/s2)'

!) 25 mls2 B) 2o m/s'

cj ts m/s' D) 1o m/s2

Estdtica

9. Um menino que pesa 200 N, caminha sobre uma viga

homog0nea, Ae secaao constante, peso de 600 N e apoiada

simplesment" r^ *L,t* de dois corpos prism6ticos' Como ele

"u*i"ttu 
paa a direita, 6 possivel prever que ela rodar6 em torno

O. 
"p"i"'f. 

A distdncia-de B em que tal fato acontece' 6' em

A)sN
c) lsN

metros, igual a:

A)3
c)1

A) 60
c) 100

B) 10N
D) 20N

B) 1,5

D) 0,5

B) 80
D) 140

movirnBnto

10. o corpo Mrepresentado na figura pesa 80 N e 6 mantido em equilibrio por meio da corda

AB e pela aca'o da forga horizontal F de m6dulo 60 N. Considerando 510 m/s2' a

intensidade da tra96o na corda AB, suposta ideal' em 'A( 6:

Ilidrostdtica

11. Uma esfera oca de ferro possui uma massa de7609 e um volume total de 760 cm3' o volume da parte oca 6 de 660

cm3. Assim sendo, a massa especifica do fero 6 igual a:

A) I g/cm3 ri; t,ts g/cmi- c) 6'6 {ctrf D) 7 
'6 

glcm3

12. Um autom6ver percoffe 10 km consumindo 1 litro de 6lcool quando se movimenta a7}v'mlh' como 1 litro de 6lcool

corresponde a I dm3 e o 6lcool up."r"nO *a densidade ig""i;-0"8 gl"^t'a massa' em gfamas' consumida pelo

veiculo, por segundo, 6 igual a:
c) 3,6A) 0,8 B) 1,6

13. euatro cubos met6licos homogeneos e iguais, de aresta l0-' T, acham-se dispostos

sobre um plano. Sabe-se que apressao iplicada sobre o gonjynto sobre o plano 6

104 N/m2. eO"t 
'j" 

g =r O-rV.i podemos afrrmar que a densidade dos cubos ser6

aproximadamente de:

A) 4 103 kg/m3

B\ 2,5 ' 103kg/m3

C) 103 kg/rn3

D) 0,4 ' 103 kg/m3

Hidrodin6mica
14. Por um tubo de 10 cm de didmetro

A) 0,025 m/s

2

de 6gua em 4 s. Qual avelocidade de escoamento dadgua?
"Cl 

ZSO *lt D) 255 m/s
intemo passam 80 /

B) 20 m/s

D) 4,8



15;DoismanOmetros,AeB,s6ocolocadosnumtubohorizontal,desegoes
vari6veis, po, ora" circula 6gva it velocidade de 7'2 m/s e 1'5 m/s'

respectivarn"n ". 
o *ur-o*etro iolocad o em A registra 24 Ni cm2. calcule a

press'o registrada pelo man.metro em a (u A"ntiiuae da 6gua vale 1 g/cm3)

A) P = 239 595 N/rd
uiR = 23959,5 N/m2

Termodinimica

16.ogrSficorepresentaatransformagdodeumacertaquantidadedeg6sidealdo

"rtudo 
A patao estado B' O valor de VA 6:

A) 2st
B) 40/
c) 60/
D) s40 /

L7. Um recepiente contem 3009 de 6gua..a 20oc. Derramafam-se no interior do recepiente 200 gramas de Sgua i

60oc.Supondo que todo o calor peraiao pela 6gua quente ;J, ril; absorvido p ela 6goa fria' Determine a

o) rfry.turu.a 
final da mistura'r) 

34.C C')32. D) 30 "C

1g. Fazendo-se passar vapor de 6gua por um tubo metalico oco, verifica-se que a sua temperature sobe de 25 "c para

9g .c. verifica-se tamb.m que o comprimento do tubo purru J.-toomm para 801 mm. Pode-se concluir dal que o

coeficiente de dilatagdo linear do metalvale' em oC-l

A) 2,5 .105 
..-'"- --- 

B) 2,1. t0-5 c) 1',7' 10r D)1'2'10-5

Optica
19. Urna camara escura 6 uma caixa fechada, sendo uma de suas paredes

feita de ularo fo.i, ."t* '""t"a 
o desenho' No centro da parede

oposta, hd um p"q"*o otificio.(F)' Quando colocamos diante dele' a

certa distincla, um objeto luminoso (por exemplo' a letra P) vemos

formar-se sobre o vidro fosco uma imagem desse objeto'

CIP=2395,95N/m2
nir = 23g,5g5Nlnl

e uit"*uti"u que melhor representa essa imagem 6:

qq D)hA)p B)d

20. um l6pis estS na posigSo verticar a*o cmde um esperho prano, tamb6m vertical, que produz uma imagem desse

2l.Nafiguraestiorepresentadosumobjetoeumalentedivergentedelgada.

l6pis. A imagem do l6Pis:

Ai 6 real e fica a 20 cm do esPelho

Bi e real e fica a l0 cm do esPelho

C) 6 virtual e fica a 20 cm do esPelho

O) e vi,tuat e fica a 10 cm do esPelho

Aoroximadamente, em que Ponto do

imagem conjugada Pela lente?

A)A B)B
ci c D)D

eixo 6Ptico vai se format a

Oscilag6es e Ondas

Um bloco de massa 4,0 kg, preso d extremidade de uma mola de

constante el6stica 25nzN/m, est6 em equilibrio sobre uma

.rp"rn"i" horizontal perfeitamente lisa' no ponto O' como mostra

;;*;;". o btoco 6 
""ta" 

comprimido at6 o ponto '4' 
passando

a oscilar entre os Pontos A e B'

1)

3



24.

O periodo de oscilagSo do bloco, em segundos' vale:

A) 8,0n B) 8,0 C) 0'80n' D)0,80

23.Segundoainformagioeoesquemadoexercicioanterior,aenergiapotencialdosistema(mola-bloco)6maxima
quurrao o bloco Passa Pela Posigdo:

A),,4, somente B) O, somente C) B' somente D) '4 e pela posiqdo B

Numa corda, uma fonte de ondas rearizarrm movimento vibrat6rio com freqii.ncia de 10 Hz' o diagrama mostra'

num determinado instante, a forma da corda percorrida pela onda'

A velocidade de propagagdo da onda, em centimetros por segundo' 6 de:

A) 80 B) 40

cjzo D) 8,0

25. A posigdo de um corpo em fungio do tempo' que executa um

movimento harmdnico sirnples, 6 dada por: r = 0'L7 tot (S"t + f)'

onde x 6 dado em metros e 
' 

em segundos' A frequ6ncia do movimento 6:

A) 2,5 Hz Bl L,7 Hz clinz

Electromagnetismo

26.Duascargasel6ctricaspuntifbrmesQl-eQ2=4Qlest6ofixasnospontosAeB,distantes30cm.EmqueposigSo
(x) deve ,., 

"oto.uau 
u.u 

"u.gu 
a3 = 2ai;uru i.ar ern equilibrio sob a95o somente de forEas eldtricas?

e1 ei or A) x:2ocm

# ,.l:=I3:il
'I * 'i I o)X=5cm

I 30 clll itr->;

2,r . rJmacarga er6trica de r pc suspensa de um fio inextensivel e sem massa est6 equilibrada, na posigdo mostrada na

figura, pela aca6o de um campo .r.tro.taii* de intensidad" 
j;;'rti/c. o angulo formado entre o fio e a diregio

,J,ti"aie cle 30o' o valor da tensao no fio ser6 de:
A) 120N

//,?///{//n B) 20N

Ai c) 2N

/*'i 'E D) lN, 

-
mf 

"9V:.
i

28. Na associag6o dada, a ddp entre as armaduras do capacitor de 4pF d:

lav A) 13'5 V

D) 0,17 Hz

29. O esquema representa uma

equivaler$e entte M e N vale:

B) 6V
c) 4,5V
D) 3v

assoclagSo de quatro resistores com resist6ncias

A)
B)

c)

c) 0,4
F'IM

iguais a R. A resist€ncia el6trica

D)4
4

v = 5.10a m/s em uma regido

Ane.ulo entre a velocidade e o

forla magndtica sofrida Pela

2R
R
,R

7

30. Uma particu la elettizadacom carga eldtrica q = 2 '10'6.C.6 PT'9u 
com velocidade

onde existe u.n 
"ulnpo 

Lug"6tico"uniforme de intensidade 8 T. Sabendo-se que o

campo magn6rico 6 d; ib;:;"de-se afirmar tue a intensidade, em newtons (N), da

particula 6:

A) 0,8 B) 0,6
D) 0,2


