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Nota______________ 

 

1. Uma partícula parte do repouso eem 5 segundos percorre 100 metros. Considerando 

o movimento retilíneo e uniformemente variado,podemos afirmar que a aceleração da partícula é de: 

a) 8 m/s² 

b) 4 m/s² 

c) 20 m/s² 

d) 4,5 m/s² 

e) Nenhuma das anteriores 

 

2. Uma partícula em movimento retilíneodesloca-se de acordo com a equação v = - 4- t, 

onde v representa a velocidade escalar em m/s e t, otempo em segundos, a partir do instante zero. 

Odeslocamento dessa partícula no intervalo (0 s, 8 s) é: 

a) 24 m  

b) zero  

c) 2 m 

d) 4 m 

e) 8 m 

 

3. Um bloco de massa 0,60kg é abandonado, a partir do repouso, no ponto A de uma pista no plano 

vertical. O ponto A está a 2,0m de altura da base da pista, onde está fixa uma mola de constante elástica 

150 N/m. São desprezíveis os efeitos do atrito e adota-se g=10m/s
2
.

 
A máxima compressão da mola vale, em metros: 

a) 0,80 

b) 0,40 

c) 0,20 

d) 0,10 

e) 0,05 
 

4. Um lápis está na posição vertical a20 cm de um espelho plano, também vertical, que 

produz uma imagem desse lápis. A imagem do lápis: 

a) é real e fica a 20 cm do espelho 
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b) é virtual e fica a 20 cm do espelho 

c) é real e fica a 10 cm do espelho 

d) é virtual e fica a 10 cm do espelho 

e) é real e fica junto ao espelho 
 

5. Um fio de cobre, reto e extenso, épercorrido por uma corrente i = 1,5 A. Qual é aintensidade do vetor 

campo magnético originadoem um ponto à distância r = 0,25 m do fio? (Dado: 

μ= 4 π 10
-7

T m/A 

 

a) B = 10
-6

T    d) B = 2,4 10
-6

T 

b) B = 0,6 10
-6

T   e)B= 2,4 10
-6

T 

c) B = 1,2 10
-6

T 

 

 

6. O conjunto abaixo, constituído defio e polia ideais, é abandonado do repouso no instantet = 0 e a 

velocidade do corpo A varia em funçãodo tempo segundo odiagrama dado. Desprezandoo atrito e 

admitindog = 10 m/s², a relação 

entre as massas de A (mA)e de B (mB) é: 

 
a) mB= 1,5 mA  d) mB= 0,5 mB 

b) mA= 1,5 mB  e) mA=mB 

c) mA= 0,5 Mb 

 

7. Uma lâmpada fluorescente contém em seu interior um gás que se ioniza após a aplicação de alta tensão 

entre seus terminais. Após a ionização, uma corrente elétrica é estabelecida e os íons negativos 

deslocam-se com uma taxa de 1,0 x 10
18 

íons / segundo para o pólo A. Os íons positivos se deslocam-se, 

com a mesma taxa, para o pólo B.    

 
Sabendo-se que a carga de cada íon positivo é de 1,6 x 10

-19 
C, pode-se dizer que a corrente elétrica na lâmpada 

será:    

a) 0,16A 

b) 0,32A 

c) 1,0 x 10
18

A 

d) nula 

e) n.d.a. 
 

8. Icebergs são blocos de gelo flutuantes que se desprendem das geleiras polares. Se apenas 10% do volume de 

um iceberg fica acima da superfície do mar e se a massa específica da água do mar vale 1,03g/cm
3
, 

podemos afirmar que a massa específica do gelo do iceberg, em g/cm
3
, vale aproximadamente 



a) 0,10 

b) 0,90 

c) 0,93 

d) 0,97 

e) 1,00 

 

9. Quando Fahrenheit definiu a escala termométrica que hoje leva o seu nome, o primeiro ponto fixo definido 

por ele, o 0ºF, correspondia à temperatura obtida ao se misturar uma porção de cloreto de amônia com três 

porções de neve, à pressão de 1 atm. Qual é esta temperatura na escala Celsius? 

a) 32ºC   b) –273ºC   c) 37,7ºC   d) 212ºC   e) –17,7ºC 

10. Independentemente da natureza de uma onda, sua propagação envolve, necessariamente:   

a) movimento de matéria; 

b) transporte de energia; 

c) transformação de energia; 

d) produção de energia; 

e) transporte de energia e de matéria.    

 


