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FRENTE 1 – MECÂNICA

1. (UNESP) – Os movimentos de dois veículos, I e II, estão regis -
trados nos gráficos da figura. 

Admita que o gráfico II seja um arco de parábola com vértice no
instante t = 0.
Sendo os movimentos retilíneos, a velocidade escalar do veículo II
no instante em que alcança I é 
a) 15 m/s     b) 20 m/s     c) 25 m/s     d) 30 m/s     e) 35 m/s 

2. (OBF) – A figura representa a velocidade escalar de um móvel em
função do tempo.

a) Qual a aceleração escalar do móvel?
b) Calcule o deslocamento escalar sofrido pelo móvel entre os ins -

tantes t = 0 e t = 4,0s.
c) Determine a velocidade escalar média do móvel entre os

instantes t = 0 e t = 4,0s.

3. (UERJ) – A velocidade escalar de um corpo que se desloca ao
longo de uma reta, em função do tempo, é representada pelo
seguinte grá fico:

Calcule a velocidade escalar média desse corpo no intervalo entre
0 e 30 segundos.

4. (UESPI) – A velocidade escalar de uma partícula em mo vimento
retilíneo em função do tempo é dada pelo gráfico abaixo. 

Determine, entre os instantes t1 = 0 e t2 = 9,0s,
a) o deslocamento escalar;
b) a distância percorrida.

5. (UFES) – Um predador, partindo do repouso, alcança sua veloci -
dade escalar máxima de 54 km/h em 4,0s e mantém essa veloci -
dade escalar durante 10,0s. Se não alcançar sua presa nesses
14,0s, o pre dador desiste da caçada. A presa, partindo do re pou so,
alcança sua velocidade escalar  máxima, que é 4/5 da veloci dade
escalar máxima do predador, em 5,0s e consegue mantê-la por
mais tempo que o pre dador. Admite-se que as acele rações são
cons tantes, que o início do ataque e da fuga são simul tâneos e que
predador e presa partem do repouso descrevendo uma mesma
trajetória retilínea. Para o predador obter sucesso em sua caçada,
a distância inicial máxima entre ele e a presa é de
a) 21m b) 30m c) 42m d) 72m e) 80m

MÓDULO 5

INTERPRETAÇÕES GRÁFICAS
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6. (UNICAMP-SP) – O gráfico abaixo representa, aproximadamente,
a velocidade escalar de um atleta em função do tempo, em uma
competição olímpica.

a) Em que intervalo de tempo o módulo da aceleração escalar tem
o menor valor?

b) Em que intervalo de tempo o módulo da aceleração escalar é
máximo?

c) Qual é a distância percorrida pelo atleta durante os 20s?
d) Qual a velocidade escalar média do atleta durante a com -

petição?

7. Em uma corrida olímpica de 200m, um atleta fez o percurso total
em 25s.
O gráfico a seguir representa a velocidade escalar do atleta  du rante
esta corrida.

Pedem-se:
a) a velocidade escalar média do atleta, neste percurso de 200m;
b) a velocidade escalar (em km/h) com que o atleta cruza a linha de

chegada;
c) a aceleração escalar do atleta no instante t = 5,0s.

8. Considere dois atletas, A e B, disputando uma corrida de 100 me -
tros rasos, em uma pista retilínea.
O desempenho dos atletas é traduzido pelos gráficos velocidade
escalar x tempo.

Considere as proposições que se seguem:
I. No percurso dos 100m, a velocidade escalar média dos dois

atletas foi de 10,0m/s.
II. Os dois atletas cruzam a linha de chegada no mesmo instante.
III. Os dois atletas cruzam a linha de chegada com velocidades

escalares iguais.
IV. No instante t = 1,0s, a aceleração escalar de A é maior que a de

B.
Estão corretas apenas:
a) I, II e III b) I, II e IV
c) I e II d) I e IV
e) II e III

9. Um automóvel está com velocidade escalar de 180km/h quando o
motorista vê um obstáculo à sua frente, no instante t = 0. O
intervalo de tempo entre a visão do perigo e o ato de acionar o freio
é o tempo de reação do motorista, que corresponde ao in tervalo de
tempo para que a ordem emanada do cérebro chegue ao seu pé.
Para uma pessoa jovem, com saúde perfeita, esse tem po é da
ordem de 0,7s.
Contudo, o motorista está embriagado e o seu tempo de reação é
maior.
Sabe-se que o carro percorreu 250m desde que o motorista viu o
perigo até a imobilização do carro. O gráfico a seguir representa a
velocidade escalar do carro em função do tempo.

O tempo de reação do motorista foi de:
a) 0,8s b) 0,9s c) 1,0s d) 1,2s e) 1,4s

10. (AMAN) – O gráfico da aceleração escalar de um móvel em movi -
mento retilíneo, em função do tempo, é representado na figura. 

A aceleração escalar média no intervalo de 0 a 30 segundos vale:

a) – m/s2 b) – m/s2 c) – m/s2

d) m/s2 e) m/s2

1
––
3

7
––
3

5
––
2

1
––
2

1
––
3
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11. O gráfico a seguir representa a velocidade escalar em função do
tempo para o movimento de uma partícula que parte da origem
das coordenadas, no instante t = 0, e percorre o eixo 0x.

Determine
a) a distância total percorrida pela partícula no inter valo de tempo

entre t0 = 0 e t1 = 12,0s.
b) a coordenada de posição x no instante t1 = 12,0s.
c) o instante t2 em que a partícula retorna à origem das

coordenadas.

12. (FUVEST-MODELO ENEM) – As velocidades de crescimento ver -
tical de duas plan tas, A e B, de espécies diferentes, variaram, em
função do tem po de corrido após o plantio de suas sementes, como
mostra o grá fico.

É possível afirmar que
a) A atinge uma altura final maior do que B.
b) B atinge uma altura final maior do que A.
c) A e B atingem a mesma altura final.
d) A e B atingem a mesma altura no instante t0.
e) A e B mantêm altura constante entre os instantes t1 e t2.

13. (MODELO ENEM) – Quando um carro sofre uma colisão traseira
o ocupante do veículo pode ter lesões do pescoço provocada pelo
chamado efeito chicote. Quando o carro é bruscamente acelerado
para frente, por causa de sua inércia a cabeça do ocupante é
projetada para trás, por cima do banco.
O gráfico a seguir representa a aceleração do tronco e da cabeça de
uma pessoa durante uma colisão que começa no instante t = 0.

Quando a cabeça começou a acelerar (t = 110s) a velocidade do
tronco tinha módulo igual a:
a) 3,6km/h b) 7,2km/h c) 10,5km/h d) 11km/h e) 12km/h
Dados: admita que o tronco e a cabeça estão inicialmente em
repouso e que a variação de velocidade é medida pela área sob o
gráfico aceleração x tempo

14. Um carro descreve uma trajetória retilínea e sua coordenada de
posição varia com o tempo, conforme o gráfico a seguir.

Os trechos OA, BCD e EF são ramos de parábolas com eixos de
simetria na direção do eixo dos espaços e AB e DE são segmentos
de reta.
a) No local indicado na folha de respostas, construa o gráfico da

velocidade escalar em função do tempo.

b) Preencha a tabela com a classificação do movimento nos di -
versos intervalos de tempo citados.

MU = movimento uniforme
MUV = movimento uniformemente variado
V = velocidade escalar
� = aceleração escalar

15. O gráfico a seguir representa a coordenada de posi ção em função do
tempo para uma partícula que se move ao longo de um eixo Ox.

Intervalo

de tempo

MU ou

MUV

Sinal 

de V

Sinal 

de �

Progressivo 

ou retrógrado

Acelerado 

ou retardado

0 → t1

t1 → t2

t2 → t3

t3 → t4

t4 → t5

t5 → t6
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O gráfico é constituído por três arcos de parábola distintos: ABC,
CDE e EF, com vértices em B, D e F, respectivamente.
Pede-se:
a) Construir, no local indicado, o gráfico da veloci dade escalar da

partícula, em função do tempo.
b) Classifique o movimento como progressivo ou retrógrado,

acele ra do ou retardado, nas secções BC e EF.

16. (OBF) – Um motorista espera o sinal de trânsito abrir. Quando a
luz verde acende, o carro é acelerado uniformemente durante 6,0s
na razão de 2,0m/s2, após o que ele passa a ter velocidade escalar
constante. No instante em que o carro começou a se mover, ele foi
ultrapassado por um caminhão movendo-se no mesmo sentido
com velocidade escalar constante de 10,0 m/s. Após quanto tempo
e a que distância da posição de partida do carro os dois veículos se
encontrarão novamente? 

17. Uma partícula desloca-se em trajetória retilínea de tal modo que sua
velocidade escalar varia com o tempo de acordo com a relação:

V = 20,0 – 2,0t (SI)
A distância total percorrida pela partícula, entre os ins tan tes t1= 0
e t2= 20s, vale:
a) 25m b) 50m c) 75m d) 100m e) 200m

18. (UFRJ) – Um móvel parte do repouso e descreve uma trajetória
retilínea durante um intervalo de tempo de 50s, com a aceleração
escalar indicada no gráfico a seguir.

a) Faça um gráfico da velocidade escalar do móvel no intervalo de
0 até 50s.

b) Calcule a distância percorrida pelo móvel nesse intervalo.

19. (FUVEST-MODELO ENEM) – Na figura, estão representadas as
velocidades esca lares, em função do tempo, desenvolvidas por um
atleta, em dois treinos, A e B, para uma corrida de 100m rasos.

Com relação aos tempos gastos pelo atleta para percorrer os
100m, podemos afirmar que, aproximadamente,
a) no B levou 0,4s a menos que no A.
b) no A levou 0,4s a menos que no B.
c) no B levou 1,0s a menos que no A.
d) no A levou 1,0s a menos que no B.
e) no A e no B levou o mesmo tempo.

20. (FUVEST-MODELO ENEM) – Dois trens, A e B, fazem manobra
em uma estação ferroviária deslocando-se paralelamente sobre
trilhos retilíneos. No instante t = 0, eles estão lado a lado. O gráfico
representa as velocidades escalares dos dois trens a partir do
instante t = 0 até t = 150s, quando termina a manobra. 

A distância entre os dois trens no final da manobra é:
a) 0m b) 50m c) 100m d) 250m e) 500m

21. (FUVEST-MODELO ENEM) – Um carro se desloca numa trajetória
retilínea e sua ve lo cidade  escalar,  em  função  do  tempo,  a  partir
do  instante t = 10,0s, está representada no gráfico. 

Se o carro partiu do re pou so e manteve uma aceleração escalar
constante até t = 15,0s, a distância percorrida, desde sua partida
até atingir a velocidade escalar de 6,0m/s, vale:
a) 12,5m b) 18,0m c) 24,5m d) 38,0m e) 84,5m

1. (VUNESP) – Certas cargas transportadas por caminhões devem

ser muito bem amarradas na carroceria, para evitar aci dentes ou,

mesmo, para proteger a vida do motorista, quando precisar frear

abruptamente o seu veículo. Esta precaução pode ser explicada

pela

a) Lei das malhas de Kirchhoff.

b) Lei de Lenz.

c) Lei da inércia (primeira Lei de Newton).

d) Lei das áreas (segunda Lei de Kepler).

e) Lei da gravitação universal de Newton.

MÓDULO 6

1.a E 2.a LEIS DE NEWTON
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2. (VUNESP) – Um observador, num referen cial inercial, observa o

corpo I, que descreve uma trajetória circular com ve locidade
→
V de

módulo constante; o corpo II, que des cre ve uma trajetória retilí nea

sobre um plano hori zontal com aceleração 
→
a constante e não nula

e o corpo III, que des creve uma trajetória retilínea com velocidade
→
V cons tante, des cendo um plano inclinado.

Nestas condições, podemos afirmar que o módulo da resultante

das forças atuando em cada corpo é di fe rente de zero

a) no corpo I, somente. b) no corpo II, somente.

c) no corpo III, somente. d) nos corpos I e II, somente.

e) nos corpos I e III, somente.

3. (AFA) – Uma criança desliza com velocidade constante sobre um

escorregador, conforme indica a figura. 

A força total que o escorre gador exer ce sobre a crian ça no trecho

retilíneo é mais bem representada por

a)
→
F1 b)

→
F2 c)

→
F3 d)

→
F4

4. (VUNESP) – A figura representa, em escala, as únicas forças que

atuam sobre um objeto de massa m = 1,2kg.

Calcule

a) a intensidade da força resultante que age no objeto;

b) o módulo da aceleração adquirida pelo objeto.

5. (UFPI) – O carrinho da figura abaixo tem mas sa M = 15,0kg e es tá

acelera do pela força 
→
F0. O bloco de massa m = 5,0kg está em repouso

em relação ao carrinho. Não há atrito entre o carrinho e o bloco. 

A força horizontal exercida pelo carrinho sobre o bloco é o vetor

a) 
→
F0/4 b) 

→
F0/2 c) 

→
F0 d) 

→
F0/3 e) 2

→
F0/3 

6. (UFPE) – A figura mostra um gráfico da velocidade escalar de uma

partícula de massa m = 0,5kg em função do tempo. Calcule o mó -

dulo da força resultante sobre a partícula, no instante t = 4,0s, em

newtons. Admita que a partícula descreve uma trajetória retilínea.

7. Um automóvel de massa m = 1,0t move-se em uma tra je -

tória retilínea com velocidade escalar V0 = 20m/s.
A partir de um instante t0, o carro é freado unifor memente,
percorrendo 25m até parar.
Determine
a) o intervalo de tempo desde o início da freada até o instante em

que o carro para;
b) o módulo da força resultante no carro durante a freada.

8. Um atleta de massa 80kg disputa uma corrida olímpica, des cre -

vendo uma trajetória retilínea, e sua velocidade escalar varia com

o tempo conforme o gráfico a seguir. 

O atleta completou a corrida em um intervalo de tempo de 22,5s.

Determine

a) a velocidade escalar, em km/h, com que o atleta cruzou a linha

de chegada;

b) a extensão da corrida;

c) o módulo da aceleração do atleta no instante t = 3,0s.

d) a intensidade da força resultante no atleta no instante 

t = 2,0s.

9. Um corpo de massa m tem uma aceleração de mó dulo 12,0m/s2,

quando a resultante das forças que atuam sobre ele possui módulo

F. No entanto, a mesma força resultante produz, em um corpo de

massa M, uma aceleração de módulo 3,0m/s2. A aceleração que a

mesma força resultante produz em um corpo de mas sa M + m

tem módulo igual a:

a) 0,40m/s2 b) 1,0m/s2 c) 2,4m/s2

d) 4,0m/s2 e) 15,0m/s2
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10. (UFJF-MG) – Na figura a seguir, um bloco de gelo, de massa 3,0t,
é colocado sobre o reboque de um cami nhão que inicialmente está
em repouso.

No instante t = 0, o caminhão arranca, recebendo do chão uma
força total de atrito de intensidade 10kN.
A massa do caminhão é de 3,0t, a massa do reboque é de 1,0t e o
engate tem massa desprezível.
O atrito entre o bloco de gelo e o reboque é desprezí vel. Não
considere a força de resistência do ar.
Calcule
a) os módulos das acelerações do caminhão, do re boque e do

bloco de gelo, imediatamente após o instante t = 0.
b) a intensidade da força no engate.

1. (UFRJ) – Um jogador de basquete cobra um lance livre. A tra je -
tória da bola, supondo desprezível a resistência do ar, está mos -
trada na figura.

Determine a direção e o sentido da resultante das forças que atuam
sobre a bola, no instante em que ela se encontra na posição
indicada na figura, e calcule seu módulo, sabendo-se que a massa

da bola é igual a 0,65kg e que, no local, a aceleração da gravidade
tem módulo igual a 10m/s2.
Justifique sua resposta.

2. (UFSC) – No livro  Viagem ao Céu, Monteiro Lobato afirma que
quando jogamos uma laranja para cima, ela sobe enquanto a força
que produziu o movimento for maior que a força da gravidade.
Quando a força da gravidade se tornar maior, a laranja cai.
Assinale a(s) proposição(ões) correta(s).
01.Realmente na subida, após ser lançada pela mão de alguém,

haverá uma força maior do que o peso, para cima, de modo a
conduzir a laranja até uma altura máxima.

02.Quando a laranja atinge sua altura máxima, a velocidade é nula
e todas as forças também se anulam.

04.Supondo-se nula a resistência do ar, após a laranja ser lançada
para cima, somente a força peso atuará sobre ela.

08.Para que a laranja cesse sua subida e inicie sua descida, é
necessário que a força da gravidade seja maior que a
mencionada força para cima. 

16.Supondo-se nula a resistência do ar, a aceleração da laranja
independe de sua massa

Dê como resposta a soma dos números associados às pro posições
corretas.

3. (OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA) –  Um ob jeto de peso P é
preso, por uma corda, ao eixo de uma roldana móvel, de massa
desprezível, como mostra a figura. Considere todas as cordas e
roldanas do sistema como ideais.
a) Qual a intensidade F da força que deve ser aplicada, à extre -

midade livre da corda, de modo que o sistema se mova com
aceleração constante de módulo a e dirigida para cima? A
aceleração da gravidade tem módulo g.

b) Determine a intensidade da força 
→
F para que o corpo fique em

equilíbrio estático.

4. (UFRJ) – A figura mostra um helicóptero que se move vertical -
mente, em relação à Terra, transpor tando um bloco de massa
100kg, por meio de um cabo de aço. O cabo pode ser considerado
inexten sível e de massa desprezível quando compa rada à do bloco.
Con sidere g = 10m/s2.

MÓDULO 7

PESO DE UM CORPO E 3.a LEI DE NEWTON
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Suponha que, num de termi nado instante, a for ça tensora no cabo
de aço tenha intensidade igual a 1,2kN. Despreze a força de resis -
tência do ar que age no bloco.
a) Determine, neste ins tante, o sentido da ace leração vetorial do

bloco e calcule o seu módulo.
b) É possível saber se, nesse instante, o helicóptero es tá subindo

ou descendo? Justifique a sua resposta.

5. Um paraquedista está caindo verticalmente sujeito a uma força de
resistência do ar de intensidade F dada, em unidades do SI, por 
F = 50V2, em que V é o módulo de sua velocidade. O paraque dis -
ta com o seu equi pamento tem massa total de 80kg e adota-se 
g = 10m/s2.
Em um instante t1, temos que F = 200N.
Determine
a) os módulos da velocidade e da aceleração no instante t1;
b) o módulo da velocidade final atingida pelo paraquedista.

6. (UNIP-MODELO ENEM) – A tabela a seguir indica o valor aproxi -
mado da inten sidade da aceleração da gravidade na superfície de
alguns pla netas que compõem o nosso sistema solar.
Na Terra, um corpo A tem massa de 1,0kg e um corpo B tem mas -
sa de 2,5kg.

Assinale a opção correta:
a) O corpo A terá peso igual ao do corpo B nos planetas Vênus e

Urano.
b) Somente em Saturno a massa do corpo A continua sendo igual

a 1,0kg.
c) A massa do corpo A é máxima em Júpiter.
d) O peso do corpo A é o mesmo em todos os planetas.
e) O peso do corpo B em Marte é igual ao peso do corpo A na

Terra.

7. (UFRJ) – O desenho repre sen ta uma saladeira com a forma de um
hemisfério; em seu in terior há um morango em re pou so na posição
indicada.

a) Determine a direção e o sentido da força 
→
F exer cida pela sala -

deira so bre o morango e calcule seu mó dulo em função do
módulo do peso 

→
P do mo rango.

b) Informe em que corpos estão atuando as reações à força 
→
F e ao

peso 
→
P.

8. (PUC-SP) – A figura mostra um corpo de massa m, em equilíbrio,
apoiado sobre uma superfície plana e horizontal. Considere 

→
P co mo

sendo o peso do cor po e 
→
N como a reação normal da super fície de

apoio à compressão.

I. Estando o corpo em equilíbrio, ele certamente estará em repou -
so.

II. A força 
→
P e a força 

→
N anulam-se, pois cons tituem um par ação-rea -

 ção.
III. O corpo exerce uma força gravitacional sobre o planeta Terra de

inten sidade igual à do seu peso 
→
P.

IV. A intensidade da força com que o corpo com prime a superfície
de apoio é maior do que a in ten sidade da reação 

→
N da superfície

sobre ele.
Das afirmações feitas, é(são) correta(s) somente
a) IV b) III c) II e III
d) I e II e) I, II e III

9. (UFSCar) –  Uma estudante encontrou uma corda
pre sa a uma roldana e resolveu tentar elevar-se. Pa -
ra fazer isso, ela amarrou um dos pés na corda e com
as mãos puxou a outra extremidade, conforme está
mostrado na figura. Se a massa da estudante é 60kg
e ela conseguiu elevar-se com velocidade cons tan te,
qual foi a inten sidade da força com que ela puxou a
corda com as mãos? 
(Adote g = 10m/s2)

10. A massa da Terra é da ordem de 6,0 . 1024kg. Considere uma
esfera de massa 24kg abandonada, em queda livre, nas proxi -
midades da Terra.
Considere apenas a interação entre a Terra e a esfera e adote 
g = 10m/s2.
a) Qual a intensidade da força que a esfera aplica sobre a Terra

durante a sua queda livre?
b) Calcule a ordem de grandeza do módulo da aceleração ad quirida

pela Terra, em m/s2, em virtude de sua interação com a esfera.

11. Um livro de massa 1,0kg está
apoiado na palma da mão de
uma pessoa e está sendo
movimentado com aceleração
ver tical dirigida para cima e de
módulo igual a 2,0m/s2.
A aceleração da gravidade local
tem módulo g = 10,0m/s2 e
des pre za-se o efeito do ar.
Seja 

→
F a força que a palma da

mão exerce sobre o livro.

Planeta g(m/s2)

Mercúrio 3,0

Vênus 8,0

Terra 10

Marte 4,0

Júpiter 25

Saturno 10

Urano 8,0

Netuno 11
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Considere as proposições a seguir.
(1) A intensidade de 

→
F é igual a 12,0N.

(2) O peso do livro tem intensidade igual a 10,0N.
(3) A força que o livro aplica na mão da pessoa tem intensidade

igual a 12,0N.
(4) A força que o livro aplica na mão da pessoa tem intensidade

igual a 10,0N.
Estão corretas apenas
a) (2) e (4). b) (1), (2) e (3). c) (1), (2) e (4).
d) (2) e (3). e) (1) e (2).

12. (AFA-Modificado) – Dois blocos, A e B, de massas respecti va men -
te iguais a 8,0kg e 6,0kg, estão apoiados em uma superfície horizontal
e perfeitamente lisa. Uma força horizontal, constante e de intensidade
F = 7,0N, é aplicada no bloco A, conforme a figura abaixo.

A força que B aplica em A tem intensidade igual a
a) zero b) 3,0N c) 4,0N d) 6,0N e) 7,0N

13. (PUC-MG) – Na figura abaixo, estão represen tados dois blocos, A
e B, de mas sas, respectivamente, iguais a 1,0kg e 2,0kg, sobre
uma superfície horizontal. O atrito é desprezível. Os dois blocos
es tão ligados por um fio de massa desprezível. Sobre o segundo
bloco, age uma força horizontal constante de intensidade 
F = 6,0N. O módulo da aceleração do sistema e a intensidade da
força de tração no fio valerão, respectivamente,
a) 2,0m/s2 e 2,0N b) 3,0m/s2 e 6,0N
c) 6,0m/s2 e 6,0N d) 3,0m/s2 e 2,0N
e) 2,0m/s2 e 6,0N

14. A figura abaixo representa o conjunto de dois blocos, A e B, de
massas, respectivamente, mA = 6,0kg e mB = 5,0kg que deslizam
sem atrito sobre uma super fície horizontal, sob ação de uma força
hori zon tal cons tante e de intensidade F. O dinamômetro ideal D in -
dica 20,0N.
a) Calcule a intensidade da aceleração dos blocos.
b) Calcule o valor de F.

15. (UNIFOR-CE) – Três blocos estão colocados num pla no hori zontal,
sem atrito, sendo acelerados pela força constante 

→
F, também

horizontal e de módulo 30,0N.

Sendo mA = 4,0kg, mB = 6,0kg e mC = 2,0kg, deter mine
a) o módulo da aceleração dos blocos;
b) a intensidade da força que A aplica em B;
c) a intensidade da força que C aplica em B.

16. Considere uma locomotiva A de massa 30t puxando dois vagões, B
e C, de massas respectivamente iguais a 5t e 25t, deslocando-se ao
longo de trilhos retilíneos e horizontais.

As rodas motrizes da locomotiva exercem sobre os trilhos uma
força com componente horizontal de in ten sidade igual a 30kN.
Despreze o efeito do ar e a força de atrito nas rodas não motrizes.
Determine
a) o módulo da aceleração do trem;
b) a intensidade da força que a locomotiva A aplica no vagão B;
c) a intensidade da força que o vagão B aplica no va gão C.

17. Na figura, temos três blocos, A, B e C, de massas mA = 4,0kg,
mB = 2,0 kg e mC = 2,0kg em um plano horizontal sem atrito e
solicitados por duas forças horizontais constantes e de
intensidades F1 = 36,0N e F2 = 12,0N. Despreze o efeito do ar.

Determine
a) o módulo da aceleração do sistema;
b) a intensidade da força de contato entre A e B;
c) a intensidade da força de contato entre B e C.

18. Considere três blocos, A, B e C, unidos por fios ideais f1 e f2 em um
plano horizontal sem atrito e solicitados por uma força hori zontal
constante de intensidade F, conforme ilustra a figura. Os blo   cos A,
B e C têm massas respectivamente iguais a mA, mB e mC.

As forças tensoras nos fios f1 e f2 têm intensidades res pecti va -
mente iguais a T1 e T2.
A relação F = T1 + T2 é válida
a) quaisquer que sejam as massas de A, B e C.
b) somente se mA = mB = mC.
c) se mA = mC e mB qualquer.
d) se mA = mB e mC qualquer.
e) se mB = mC e mA qualquer.

19. (UNESP) – Um bloco A de massa 2,0kg re pousa sobre outro, B, de
massa 3,0kg, que pode des li zar sem atrito sobre uma super fície
plana e hori zon tal. Quando uma força de intensidade 2,0N, agin do
na direção horizontal, é aplicada ao bloco inferior, como mostra a
figura, o conjunto passa a se movi men  tar sem que o bloco superior
escorre gue sobre o inferior.

Nessas condições, determine
a) o módulo da aceleração do conjunto;
b) a intensidade da força de atrito entre os dois blocos.

FÍS
IC

A
 D

E

48 –

C2_TAR_DE_FIS_Keli_2015  30/06/15  12:35  Página 48



20. Considere dois blocos, A e B, de massas mA = 3,0kg e mB = 2,0kg
ligados por uma corda homogênea de massa mC = 1,0kg em um
plano horizontal sem atrito. O bloco é puxado por uma força
horizontal constante de intensidade F = 12,0N.

Admita que a corda fique esticada horizontalmente (cur vatura des -
pre zível).
A intensidade da força tensora no meio da corda é igual a
a) zero b) 4,0N c) 5,0N d) 6,0N e) 12,0N 

21. Em um plano horizontal sem atrito, dois blocos, A e B, de massas
M e 2M, respectivamente, estão submetidos às forças constan tes
→
F1 e  

→
F2, conforme indica a figura. Os blocos estão conectados por

uma haste rígida de massa desprezível.

A respeito da haste, podemos afirmar que
a) está isenta de forças.
b) está comprimida por uma força de intensidade 21,0N.
c) está tracionada por uma força de intensidade 21,0N.
d) a força resultante não é nula.
e) está tracionada por uma força de intensidade 24,0N.

22. (VUNESP) – Dois blocos, A e B, estão suspen sos
em um campo gravitacional de intensidade 
g = 10,0m/s2, conecta dos por um fio de massa des -
prezível e subme tidos a uma força constante 

→
F, ver -

tical e dirigida para cima.
Os blocos A e B têm massas respec tivamente iguais
a 2,0 kg e 4,0 kg e a aceleração do sistema é dirigida
para cima e de módulo igual a 2,0 m/s2.
Determine
a) a intensidade de 

→
F;

b) a intensidade da força tensora no fio.

23. (UFMG) – A figura mostra uma corrente for ma da por
três elos. A mas sa de cada elo é de 100g e uma for ça
ver tical constante

→
F pu xa essa cor rente para cima. A

corrente sobe com uma ace leração de módulo igual a
3,0m/s2. Adote g = 10,0m/s2 e despreze o efeito do ar.
Con si de ran  do-se essas in for ma ções, calcule

a) o módulo da força
→
F que puxa a cor rente;

b) o módulo da força resultante que atua sobre o elo
do meio;

c) o módulo da força que o elo do meio faz sobre o
elo de baixo.

24. Na figura, temos dois blocos, A e B, conectados por um fio ideal
que passa por uma polia sem atrito e de inércia desprezível. O
bloco A pode mover-se sem atrito sobre uma mesa horizontal e o
bloco B se movimenta verticalmente.
O bloco A tem massa M, o bloco B tem massa m e a aceleração
da gravidade tem módulo g. Despreze o efeito do ar.

a) Faça um esquema de forças em cada bloco.
b) Qual a relação entre as massas de A e B para que o sistema

seja acelerado?
c) Calcule o módulo a1 da aceleração dos blocos.
d) Calcule a intensidade T1 da força que traciona o fio.
e) Se invertermos as posições de A e B, quais os novos valores do

módulo da aceleração a2 e da intensidade da força T2 que
traciona o fio?

25. (UFG) – No arranjo esquematizado na figura adiante, o corpo de
massa m1 é ligado por um fio inextensível a uma bandeja, pas sando
por uma polia. Sobre a bandeja, há um corpo de massa m2.

O gráfico da velocidade escalar do corpo de massa m2, em função
do tempo, é

Despreze as forças de atrito e as massas da bandeja, do fio e da
polia. Considere m2 = 1,0kg, g = 10,0m/s2 e determine
a) a massa m1;
b) a intensidade da força que a bandeja exerce sobre o corpo de

massa m2.

26. (UFLA-MG) – Na configuração mostrada abai  xo, os corpos A, B e
C têm massas iguais a 3,0kg, 2,0kg e 5,0kg, respectivamente.
Conside ran do-se o sistema isento de atrito, g = 10,0 m/s2 e o fio
inex tensível e sem massa, determine
a) o módulo da aceleração dos blocos;
b) a intensidade da força que B aplica em A;
c) a intensidade da força que traciona o fio.
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27. No esquema da figura, não há atrito entre o bloco B e o plano
horizontal de apoio.

Os blocos A, B e C têm massas respectivamente iguais a 
mA = 4,0kg, mB = 3,0kg e mC = 1,0kg.
A aceleração da gravidade tem módulo g = 10,0m/s2 e despreza-
se o efeito do ar.
Existe atrito entre B e C, e o bloco C, durante o movimento do
sistema, não escorrega em relação a B.
Determine
a) o módulo da aceleração dos blocos;
b) a intensidade da força que traciona o fio;
c) a intensidade da força de atrito que o bloco B aplica em C.

28. Um bloco A de massa 20,0kg, acoplado a uma polia ideal, desliza
so bre um plano horizontal sem atrito. O bloco está ligado por um
fio ideal a outro bloco, B, de massa 5,0kg, conforme indica a figura.
Sendo g = 10,0m/s2 e desprezando-se o efeito do ar, de termine
a) a razão entre os módulos das acelerações dos blocos;
b) o módulo da aceleração de cada bloco;
c) a intensidade da força que traciona o fio;
d) a força resultante que o fio aplica em cada polia.

29. O sistema mecânico representado na figura é cons tituído por três
blo cos, A, B e C, de massas, respec tivamente, iguais a mA = 0,3kg,
mB = 0,2kg e mC = 1,5kg.

Despreze o efeito do ar e todos os atritos. 

Adote g = 10m/s2.
Uma força horizontal constante 

→
F é aplicada ao blo co C, de modo

que B e A fiquem em repouso em relação a C, isto é, que os três
blocos tenham a mes ma ace leração.
Determine
a) a intensidade da força que traciona o fio ideal que li ga A com

B;
b) o módulo da aceleração dos blocos;
c) a intensidade da força  

→
F.

30. Do teto de um elevador, pende um dinamômetro que sustenta um
corpo. Quando o elevador está em re pou so, o dinamômetro indi ca
20N. Durante um movi mento vertical do elevador, a indicação do
dinamô metro é 15N. Sendo g = 10m/s2, responda às ques tões a
seguir:
a) Qual a intensidade e o sentido da aceleração do eleva dor?
b) O elevador está subindo ou descendo? O movi mento é acele -

rado ou retardado?
c) Qual o valor da gravidade aparente no interior do elevador?

31. Um corpo de massa m = 10,0kg é suspenso em uma balança de
mo la (dinamômetro) presa ao teto de um elevador.
Adote g = 10,0m/s2.

a) Qual a indicação do dinamô metro se o elevador tem acele ração
dirigida para baixo e de intensida de 2,0m/s2?

b) Nas condições do item (a), o ele vador está subindo ou des -
cendo?

c) Quanto indicaria o dina mô metro (calibrado em new tons) se o
elevador estivesse em que da livre?

32. Considere um elevador que se movimenta verticalmente. No teto
do elevador, está preso um dinamômetro ideal que sustenta em
sua extremidade um bloco de massa m = 2,0kg. A aceleração da
gravidade tem módulo g = 10,0m/s2. O elevador tem aceleração
dirigida para cima com módulo a = 2,0m/s2.

Determine
a) a indicação do dinamômetro (peso aparente do bloco);
b) a gravidade aparente dentro do elevador;
c) se o elevador está subindo ou descendo;
d) se o fio que prende o bloco ao dinamômetro rebentar, o tempo

para que o bloco chegue ao piso do elevador.
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33. (FUND. CARLOS CHAGAS) – No esquema abai xo, considere:
R – roldana fixa, de massa

desprezível, na qual não ocor re
ne nhum atrito;

F – fio inextensível com massa
desprezível e per fei tamente
flexível;

A – corpo de massa mA = 2,0kg;

B – corpo de massa mB = 3,0kg;

g = intensidade da aceleração da
gravidade = 10,0m/s2.

Calcule
a) a intensidade da aceleração dos blocos;
b) a intensidade da força que traciona o fio.

34. Na figura, representamos uma polia móvel de massa desprezível 
e isenta de atrito, envolta por um fio ideal (inex tensível e de massa
despre zí vel) que liga dois blocos, A e B, com massas
respectivamente iguais a mA = 1,0kg e mB = 2,0kg.
Adote g = 10,0m/s2.

No eixo da polia móvel, aplicamos uma
força constante 

→
F, vertical, dirigida para

cima e de intensidade 60,0N. O módulo da
acelera ção da polia é igual a:
a)  zero
b) 5,0 m/s2

c) 12,5m/s2

d) 15,0m/s2

e)  20,0m/s2

35. (UFU-MG) – O bloco A de massa 3,0 kg está 16,0 m acima do solo,
impedido de descer em virtude de um anteparo. O bloco B, sobre
o solo, tem massa 2,0 kg. Desprezam-se quaisquer atritos e os
pesos do fio e da polia. 

Retirando-se o anteparo e admitindo-se g = 10,0m/s2, pedem-se:
a) o tempo necessário para A atingir o solo;
b) a altura máxima que B atinge acima do solo.

36. Uma pessoa de massa 70kg está sobre uma balança de mola no
interior de um elevador que se move verticalmente. Se a pessoa
abandonar uma bolinha de gude, de uma altura H = 1,6m acima do
piso, o tempo de queda até o chão será de 0,8s.
Adote g = 10,0m/s2 e despreze o efeito do ar.
Determine
a) o módulo e o sentido da aceleração do elevador;
b) a indicação da balança, que está calibrada em newtons;

c) o módulo da velocidade com que a bolinha atinge o piso do
elevador para um referencial fixo no elevador;

d) o módulo da velocidade da bolinha, em relação ao solo terres -
tre, no instante em que está chegando ao piso do elevador,
supondo-se que nesse instante o elevador esteja subindo com
uma velocidade de módulo 4,0m/s.

37. (FUVEST-MODELO ENEM) – Um sistema mecâ nico é formado
por duas po lias ideais que supor tam três cor pos, A, B e C, de
mesma massa m, sus pensos por fios ideais, como repre sen  tado
na figura. O corpo B está sus pen so simultanea men te por dois fios,
um ligado a A e outro a C. 

Podemos afirmar que a
aceleração do corpo B terá
módulo igual a
a) zero.
b) (g/3) e orientação para baixo.
c) (g/3) e orientação para cima.
d) (2g/3) e orientação para baixo.
e) (2g/3) e orientação para cima.

38. (FUVEST-MODELO ENEM) –  Um elevador E está co nec tado a
um contrapeso CP por meio de um cabo de sustentação A e de
duas polias. O contrapeso, por sua vez, está conectado a um mo -
tor M, por meio de um cabo B, conforme ilustrado na figura. As
massas do elevador e do contrapeso são iguais a m = 5,0 . 102kg.
Suponha que o elevador esteja subindo com movimento acelerado
com uma aceleração de magnitude a =1,0 m/s2.

Desprezando-se as forças de atrito e
con siderando-se os cabos e as polias
como sendo ideais, a intensidade da
tração TB exercida pelo cabo B sobre
o contrapeso vale:
a) 1,0 . 103N b) 1,5 . 103N
c) 2,0 . 103N d) 2,5 . 103N
e) 3,0 . 103N

39. (MODELO ENEM) – Um lavador de janelas, no interior de um
andaime, acelera-o verti calmente para cima usando um sistema de
duas polias, conforme indicado na figura.

A massa total do andaime com o trabalhador é de 160 kg e o mó -
dulo da aceleração adquirida pelo sistema é de 0,5 m/s2.
O módulo da aceleração da gra vi dade local vale 10,0 m/s2 e o efeito
do ar é desprezível. O la va dor puxa verticalmente a corda (cuja
massa é desprezível) para baixo com uma força de inten sidade:
a) 500N         b) 520N         c) 540N         d) 560N         e) 580N
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1. Considere um bloco de massa 2,0kg em um plano horizontal, ini -
cialmente em repouso. Uma força horizontal constante de in ten -
sidade F é aplicada ao bloco.

Os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre o bloco e o pla -
no valem, respectivamente, 0,50 e 0,40. Adote g = 10,0m/s2.
Calcule a intensidade da força de atrito entre o plano e o bloco e o
módulo da aceleração do bloco nos seguintes casos:
a) F = 9,0N
b) F = 12,0N

2. (PUC-PR) – Um rapaz puxa um caixote de 40 kg com uma força
ho rizontal constante, de intensidade 200N. O caixote move-se com
velocidade constante sobre uma superfície horizontal. Cal cule o
coefi ciente de atrito dinâmico entre a superfície e o cai xote Adote
g = 10m/s2 e despreze o efeito do ar.

3. Um bloco é lançado em um plano horizontal com velocidade de
módulo V0. Sendo � o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano
(suposto constante) e g o módulo da aceleração da gravidade,
determine
a) o módulo da aceleração do bloco;
b) a distância percorrida pelo bloco, desde o lançamento até pa rar.

4. (MODELO ENEM) – Um caminhão está-se movendo em linha reta
em um plano hori zontal, com velocidade 

→
V0.

Na carroceria do caminhão, temos uma caixa apoiada. Os coe fi -
cien tes de atrito estático e dinâmico entre a caixa e o apoio valem
respectivamente �E = 0,60 e �D = 0,40.
A aceleração da gravidade tem módulo g = 10,0m/s2 e o efeito do
ar é desprezível.

Determine o módulo da máxima aceleração que o caminhão pode
ter, acelerando ou freando, para que a caixa não escorregue.
a) 2,0m/s2 b) 4,0m/s2 c) 6,0m/s2

d) 8,0m/s2 e) 10,0m/s2

5. (UFPB-MODELO ENEM) – Dois blocos, A e B, de massas 
mA = 6,0kg e mB = 4,0kg, respectivamente, estão apoiados sobre
uma mesa hori zon tal e movem-se sob a ação de uma força F de
módulo 60,0N, conforme representação na figura a seguir. Adote 
g = 10,0m/s2 e des preze o efeito do ar.

Considere que o coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo A e a
mesa é �A = 0,20 e que o coeficiente entre o corpo B e a mesa é
�B = 0,30. Com base nesses dados, o módulo da força exercida
pelo bloco A sobre o bloco B é
a) 26,4N b) 28,5N c) 32,4N d) 39,2N e) 48,4N

6. Considere uma caixa em repouso sobre um plano horizontal. A cai -
xa pesa 40,0N e os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre
a caixa e a superfície horizontal valem respectivamente 
�E = 0,40 e �D = 0,20. Adote g = 10,0m/s2.

a) Quais as intensidades da força de atrito de destaque e da força
de atrito dinâmica entre a caixa e a superfície horizontal de
apoio?

b) Qual a intensidade da força de atrito aplicada pelo apoio quan -
do aplicamos à caixa uma força horizontal 

→
F de intensidade 

F = 10,0N?
c) Qual a intensidade da força de atrito aplicada pelo apoio quando

aplicamos à caixa uma força horizontal 
→
F de inten sidade F =

20,0N? Em caso de movimento da caixa, calcule o módulo de
sua aceleração.

d) Com a caixa em movimento, qual a intensidade da força hori -
zonal 

→
F  para mantê-la com velocidade constante?

e) Faça um gráfico da intensidade da força de atrito aplicada pelo
apoio em função da intensidade da força horizontal aplicada.

7. (UDESC) – O gráfico a seguir representa a intensidade da força de
atri to entre um cubo de borracha de 100g e uma superfície hori -
zontal de concreto, quando uma força horizontal externa é apli cada
ao cubo de borracha. Adote g = 10,0 m/s2.

Assinale a alternativa correta em relação à situação descrita pelo
gráfico.
a) O coeficiente de atrito cinético é 0,6.
b) Só haverá movimento relativo entre o cubo e a superfície

quando a força externa aplicada tiver intensidade maior que
1,0N.

c) O coeficiente de atrito estático é 0,8.
d) O coeficiente de atrito cinético é 1,0.
e) Há movimento relativo entre o cubo e a superfície para qualquer

intensidade da força de atrito.

MÓDULO 8

ATRITO
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8. Considere dois blocos, A e B, em um plano horizontal e sob ação
de uma força horizontal constante F

→
, de intensidade F = 125N,

conforme sugere a figura.

A massa de B vale 4,0kg e a massa de A vale 6,0kg. O coeficiente
de atrito entre A e o apoio vale 0,50 e sabe-se que o bloco B está
na iminência de escorregar sobre o blo co A. O efeito do ar é
desprezível e adota-se g = 10m/s2.
Determine
a) o módulo da aceleração dos blocos A e B;
b) a intensidade da força resultante que o bloco A aplica no bloco

B;
c) o coeficiente de atrito estático entre A e B.

9. Um livro de massa M está apoiado em uma folha de papel de
massa m e o conjunto apoiado em uma mesa.

O coeficiente de atrito entre todas as superfícies vale � (o coefi -
ciente de atrito estático é suposto igual ao dinâmico). O papel é
solicitado horizontalmente por uma força constante de intensi da de
F.
Determine
a) a máxima aceleração que o livro pode ter;
b) o máximo valor de F para que o livro não escorregue em rela -

ção ao papel.

10. Sobre uma superfície horizontal, movem-se dois blocos, X e Y, de
massas respecti va mente iguais a 2,0kg e 3,0kg.
O coeficiente de atrito entre os blocos e o plano de apoio vale 0,20.
Adote g = 10,0m/s2.
Aplicamos aos blocos duas forças horizontais constantes, 

→
F1 e 

→
F2,

com os sentidos indicados na figura e intensidades F1 = 40,0N  e
F2 = 6,0N.

Determine
a) as intensidades das forças de atrito nos blocos X e Y;
b) o módulo da aceleração dos blocos;
c) a intensidade da força trocada entre X e Y.

11. (UFMG) – Durante uma aula de Física, o professor Domin gos Sávio
faz, para seus alunos, a demonstração que se descreve a seguir.
Inicialmente, dois blocos – I e II – são colocados, um sobre o outro,
no ponto P, no alto de uma rampa, como representado nesta figura:

Em seguida, solta-se o conjunto formado por esses dois blocos.
Despreze a resistência do ar e o atrito entre as superfícies envolvi -
das.

Assinale a alternativa cuja figura melhor representa a posição de
cada um desses dois blocos, quando o bloco I estiver passando
pelo ponto Q da rampa.

12. (FATEC-SP) – Dois blocos, um de massa m e outro de mas   sa 

deslizam sem atrito sobre uma superfície inclinada de 30° com a
horizontal.

Dados: 
sen 30° = 0,50; 
cos 30° = 0,87; m = 20kg

Sendo
→
f1a força que o corpo  (1)

exer ce em  (2)  e 
→
f2 a for ça que

o corpo  (2)  exerce em (1), é cor   -
 re to afir mar que:

a) �
→
f1 � = �

→
f2 � = 0 b) �

→
f1 � = �

→
f2 � ≠ 0 c) �

→
f1 � > �

→
f2 �

d) �
→
f1 � < �

→
f2 � e)

→
f1 + 

→
f2 = m

→
g

13. Roupas e acessórios de al ta tecnologia, que minimizam os efeitos
de resistên cia do ar e do atrito com a neve, permitem aos es -
quiadores em descidas de montanha atingir velo cidades
equivalentes às dos carros de Fórmula 1. Um esquiador que utiliza
tais equipamentos parte do re pouso no topo de uma pista de
competição e atinge a velocidade escalar de 288km/h no seu final.
Deter mine o comprimento dessa pista, considerando-a reti línea e
formando um ângulo de 53° com o plano hori zon tal.
Considere: g = 10m/s2; sen 53° = 0,80; cos 53° = 0,60

14. (UFRJ) – Duas pequenas esferas de aço são abandonadas a uma
mesma altura h do solo. A esfera (1) cai verticalmente. A esfera (2)
desce uma rampa in clinada de 30° com a horizontal, como mostra
a fi gu ra.

Considerando-se os atritos desprezíveis, calcule a razão t1/t2 entre
os tempos gastos pelas esferas (1) e (2), respectivamente, para
chegarem ao solo.

m
–––
2
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15. (UFV-MG) – Um bloco de massa M é solto com velocidade inicial
nula na parte superior de um plano inclinado, conforme a figura
abaixo.

O coeficiente de atrito cinético entre o plano e o bloco é �. Sendo
g o módulo da aceleração gravitacional, após percorrer uma
distância L, o módulo da velocidade do bloco será:

a) �����2gLsen � b) �������� g(sen � – �cos �)

c) ��������� 2gL(sen � – �cos �) d) ���������gL(sen � + �cos �)

16. Considere um plano inclinado de 30o em relação à horizontal e um
bloco abandonado do repouso de um ponto A.
O bloco escorrega livremente sem atrito de A para B e a partir
desse ponto penetra em uma região onde o coeficiente de atrito �
é constante e para em um ponto C.
Sabe-se que os tempos gastos entre A e B e entre B e C são iguais
e valem 1,0s.
Adote g = 10m/s2 e despreze o efeito do ar.
Pedem-se:
a) o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano inclinado no tre -

cho AB;
b) o módulo da velocidade do bloco no ponto B;
c) construir o gráfico da velocidade escalar do bloco em função

do tempo no deslocamento de A para C.

17. A
figura abaixo mostra um corpo de massa 50kg sobre um plano
inclinado sem atrito, que forma um ângulo � com a horizontal. A
inten si da de da força

→
F que fará o corpo subir o plano com acele -

ração constante de módulo 2,0m/s2 e dirigida para cima é:
a) 400N b) 300N c) 200N d) 100N e) 50N

Dados: g = 10m/s2; sen � = 0,60

18. Um bloco de massa 5,0kg é arrastado para cima, ao longo de um
plano inclinado, por uma força

→
F, constante, paralela ao plano e de

intensida de 50N, como mostra a figura abaixo.

O coeficiente de atrito dinâmico en tre o bloco e o pla no va le 0,40
e a acele ração da gra   vidade tem mó dulo igual a 10m/s2. A
aceleração do bloco tem mó dulo, em m/s2, igual a
a) 0,68 b) 0,80 c) 1,0 d) 2,5 e) 6,0

FRENTE 2 – TERMOLOGIA E ÓPTICA

1. (UNIVALI-SC) – O comportamento de um gás real aproxima-se do
comportamento de gás ideal quando submetido a
a) baixas temperaturas e baixas pressões.
b) altas temperaturas e altas pressões.
c) baixas temperaturas independentemente da pressão.
d) altas temperaturas e baixas pressões.
e) baixas temperaturas e altas pressões.

2. (MACKENZIE-SP) – Se a pressão de um gás confinado é duplica -
da à temperatura constante, a grandeza do gás que duplicará será
a) a massa.
b) a massa específica.
c) o volume.
d) o peso.
e) a energia cinética.

3. (UEPB) – O estudo dos gases criou um modelo teórico, deno -
minado gás perfeito ou ideal. Vários cientistas contribuíram para
este estudo, dentre eles Boyle (1627-1691), Mariotte (1620-1684),
Gay-Lussac (1778-1850) e Charles (1746-1823). As situações abai -
xo descritas referem-se a alguns fenômenos e teorias existentes
acerca do gás ideal.
Situação I – Ao introduzir ar num pneu vazio, os choques das
moléculas dos gases que compõem o ar com as paredes internas
do pneu fazem com que ele se encha.
Situação II – Dentro de um botijão, existe uma determinada massa
de gás a 300 K e sob pressão de 6 atm. Sendo o seu volume
invariável, ao esfriá-lo até 200 K, sua pressão passa a ser de 3 atm.
Situação III – Ao emborcar uma lata vazia de refrigerante, depois
de aquecida, num recipiente com água fria, ela é amassada pela
pressão atmosférica, devido ao aumento de pressão em seu
interior, resultado do resfriamento do ar rarefeito que foi
aprisionado.
Para as situações supracitadas, é (são) verdadeira(s):
a) Somente II e III 
b) Somente I e II 
c) Somente I
d) Somente I e III
e) I, II e III

MÓDULO 5
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4. (UFU-MG) – Um recipiente rígido de volume 4,1 litros é dotado de
uma válvula de segurança, cuja abertura ocorre quando a pressão
interna atinge 40atm. Se o recipiente contém 5 mols de um gás
perfeito, a máxima temperatura no seu interior é:
a) 127°C b) 277°C c) 473°C
d) 527°C e) 649°C

atm �
Dado: R = 0,082 ––––––

mol K

5. (UNISA-SP) – Um volume de 8,2 litros é ocupado por 64g de gás
oxigênio à temperatura de 27°C. Qual é a pressão no interior do
recipiente? Considere o oxigênio um gás perfeito.
(1 mol de O2 = 32g)

atm . ��R = 0,082 ––––––– �
mol K

a) 2,0atm b) 3,0atm c) 4,0atm
d) 6,0atm e) 8,0atm

6. 4,0 mols de oxigênio estão num balão de gás. Há um vazamento
e escapam 8,0 x 1012 moléculas de oxigênio. Considerando-se que
o número de Avogadro é 6,02 x 1023, a ordem de grandeza do
número de moléculas que restam no balão é:
a) 1010 b) 1011 c) 1012 d) 1024 e) 1025

7. (UNIP-SP) – Considerando-se um gás de massa molar M, à pressão
P e temperatura absoluta T, a sua densidade é dada pela fórmula:

P PM MRT
a) –––––– b) –––––– c) ––––––

MRT RT P

RT PR
d) –––––– e) ––––––

PM MT

R = constante universal dos gases.

8. Dois balões esféricos, A e B, contêm massas iguais de um mesmo
gás ideal e à mesma temperatura. O raio do balão A é duas vezes
maior do que o raio do balão B. Sendo pA e pB as pressões dos
gases nos balões A e B, pode-se afirmar que

pA
–––– é igual a:
pB

1 1 1 1
a) ––– b) ––– c) ––– d) ––– e) 2

4 2 8 16

9. Os pontos A, B, C, D, E e F do diagrama pressão x volume, dado a
seguir, indicam seis situações diferentes de uma mesma massa
de gás perfeito.

Em que pontos a temperatura do gás assumiu o mesmo va lor?
a)  A e C b)  B e E c)  D e F
d)  A e E e)  B e F

10. (UFLA-MG) – Um botijão de oxigênio de 20 Iitros contém n mols do
gás a uma pressão de 10atm e temperatura de 27°C. Utilizou-se de
parte do gás, com o que a pressão caiu para 6atm (à mesma
temperatura). Quantos gramas do gás foram utilizados? 

Dados:
atm �

R = 0,082 –––––––; M (O2) = 32g.
mol K

a) 3,2g b) 52,1g c) 104,1g
d) 156,1g e) 1156,3g

11. (UNICAMP) – Um cilindro de 2,0 litros é dividido em duas partes
por uma pa rede móvel fina, conforme o esque ma abaixo. O lado
esquerdo do cilin dro contém 1,0 mol de um gás ideal. O outro lado
contém 2,0 mols, do mesmo gás. O conjunto está à tempera tura
de 300K.   Adote R = 0,080atm . �/mol.K.

a) Qual será o volu me do lado es quer do quando a pa rede móvel es -
tiver equilibrada?

b) Qual é a pressão nos dois lados, na situação de equi líbrio?

12. (UFRN-MODELO ENEM) – O departamento de Física da UFRN
possui um laboratório de pesquisa em criogenia, ciência que estuda
a produção e manutenção de temperaturas muito baixas,
contribuindo para o entendimento das propriedades físicas e
químicas de sistemas nessas temperaturas pouco comuns. Nesse
laboratório, uma máquina retira o gás nitrogênio do ar e o liquefaz
a uma temperatura de 77,0 Kelvin (K), que corresponde a -196
graus Celsius (°C). Nessa temperatura, o nitrogênio é usado cotidia -
namente pelos departamentos de Física, Química e Biologia da
UFRN, como também por pecuaristas no congela mento de sêmen
para reprodução animal.
O nitrogênio líquido, em virtude de suas características, necessita ser
manuseado adequadamente, pois pessoas não habilitadas poderão
sofrer acidentes e serem vítimas de explosões. Imagine uma pessoa
desavisada transportando, num dia quente de verão, uma porção de
nitrogênio líquido numa garrafa plástica fechada. Como o nitrogênio
líquido tende a entrar em equilíbrio térmico com o ambiente, mudará
de estado físico, transformando-se em um gás. A tendência desse gás
é se expandir, podendo provocar uma explosão.
Admita que
I. o nitrogênio rapidamente se transforma em gás ideal, ou seja,

obedece à equação pV = nRT.

Em que R é a constante universal dos gases e p, V, T, n são,
respectivamente: a pressão, o volume, a temperatura e o
número de moIs do gás;

II. a pressão interna e a temperatura iniciais desse gás são,
respec tivamente, 2,00 . 105 pascal (Pa) e 78,0K;

III. a garrafa utilizada pode suportar uma pressão máxima de 
4,00 . 105 Pa e o volume dessa garrafa não varia até que a
explo são ocorra.

Diante dessas considerações, é correto dizer que a temperatura
limite (do gás nitrogênio) que a garrafa suporta sem explodir é

a) 273K  b) 156K c) 234K d) 128K e) 96K
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13. (PUCCAMP) – Um gás perfeito é mantido em um cilindro fe  cha do
por um pistão. Em um estado A, as suas variáveis são:                pA
= 2,0atm; VA = 0,90 litros; �A = 27°C. Em outro estado, B, a
temperatura é �B = 127°C e a pressão é pB = 1,5atm. Nessas
condições, o volume VB, em litros, deve ser:
a) 0,90 b) 1,2 c) 1,6 d) 2,0 e) 2,4

14. (FUVEST-SP) – Um extintor de incêndio ci lín  drico, contendo CO2,
pos sui um medidor de pres são interna que, inicialmente, indica 200
atm. Com o tempo, parte do gás escapa, o extintor perde pressão
e precisa ser recarregado. Quan do a pressão interna for igual a 160
atm, a porcen tagem da massa inicial de gás que terá escapado
corresponderá a

a) 10% b) 20% c) 40% d) 60% e) 75%

15. (FUVEST-SP) –  Em algumas situações de resgate, bom beiros
utiliza m cilindros de ar comprimido para assegurar condições
normais de respiração em ambientes com gases tóxicos. Esses
cilindros, cujas características estão indicadas na tabela, ali men -
tam máscaras que se acoplam ao nariz. Quando acionados, os ci -
lin dros fornecem para respi ração, a cada minuto, cerca de 40 litros
de ar, à pressão atmosférica e temperatura ambiente. Neste caso,
a duração do ar de um desses cilindros seria de aproxi madamente
a) 20 minutos. b) 30 minutos. c) 45 minutos. 
d) 60 minutos. e) 90 minutos. 

CILINDRO PARA RESPIRAÇÃO 

16. (FUVEST-SP) – Um congelador doméstico (“freezer”) está regu la -
do para manter a temperatura de seu interior a –18°C. Sendo a
temperatura ambiente igual a 27°C (ou seja, 300 K), o congelador
é aber to e, pouco depois, fechado novamente. Suponha que o
“freezer” tenha boa vedação e que tenha ficado aberto o tempo
necessário para o ar em seu interior ser trocado por ar ambiente.
Quando a temperatura do ar no “freezer” voltar a atingir –18°C, a
pressão em seu interior será
a) cerca de 150% da pressão atmosférica.
b) cerca de 118% da pressão atmosférica.
c) igual à pressão atmosférica.
d) cerca de 85% da pressão atmosférica.
e) cerca de 67% da pressão atmosférica.

17. (EEM-SP) – Um recipiente cilín drico é hermeticamente fechado por
uma tam pa circular capaz de se des locar sem atri to ao longo das pa -
re des. Contém no seu in terior um gás que, à tempera tura 
T = 250K, man tém a tampa à altura h = 0,800m. Baixando-se a
temperatura ao valor T’ = 125K, a tampa passa a ficar à altura h’.
Calcule essa altura h’.

18. (FUVEST-SP) – O cilindro da fi gura é fe chado por um êmbolo que
pode des lizar sem atrito e está preen chido por uma certa quan -
tidade de gás que pode ser considerado co mo ideal. À tem peratura
de 30°C, a al tura h, na qual o êm bolo se en con tra em equilí brio,
vale 20cm (ver figura; h re fere-se à super fície inferior do êmbolo). 

Se, manti das as demais caracte rísticas do siste ma, a temperatu -
ra passar a ser 60°C, o valor de h variará de, apro ximadamente,
a) 5% b) 10% c) 20% d) 50% e) 100%

19. (MACKENZIE-SP) – Certa massa de um gás ideal sofre uma trans -
formação na qual a sua temperatura em graus Celsius é duplicada,
a sua pressão é triplicada e seu volume é reduzido à metade. A
tem pera tura do gás no seu estado inicial era de:
a) 127K b) 227K c) 273K d) 546K e) 818K

20. O gráfico volume x tem pe ratura mostra três transfor mações
sofridas por um gás ideal. Consi dere todas as tem peratu ras na
escala Kelvin.

Qual das alternativas seguintes melhor repre sen ta as três trans for -
mações em um gráfico pressão x volume?

21. (MACKENZIE-SP) – Certa massa de gás perfeito, que se en contra
ini cialmen te no estado A, sofre compressão isotérmica até o es -
tado B, e a seguir uma expansão isobárica até o estado C. Num
dia grama p x V, o gráfico que melhor representa estas transforma -
ções é:

Gás ar comprimido

Volume 9 litros

Pressão interna 200 atm

Pressão atmosférica local = 1 atm
A temperatura durante todo o processo permanece constante. 

Considere que a temperatura permanece constante e o CO2,
nessas condições, comporta-se como um gás perfeito.

1 atm = 105 N/m2
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22. (UNIMEP-SP) – O diagrama abaixo representa hipérboles equi -
láteras de um gás perfeito que sofre as transformações AB e BC
indicadas.

Sabe-se que:

VB = 2 VA pA = 4,0 . 103 Pa

T3 = 1,5 T1 TA = 400K

VA = 2,0m3

Pode-se afirmar que a pressão no ponto B e a temperatura no
ponto C são, respectivamente:
a) 2,0 . 103 Pa e 400K
b) 4,0 . 103 Pa e 500K
c) 2,0 . 103 Pa e 500K
d) 4,0 . 103 Pa e 600K
e) 2,0 . 103 Pa e 600K

23. (UNIRIO-RJ) – Com ba se no gráfico abaixo, que re pre sen ta uma
trans for ma ção iso vo lumétrica de um gás ideal, po de mos afir  mar
que no estado B a tempe ra  tura é de:
a) 273K     b)  293K c)  313K     d)  586K e)  595K

24. Na figura, encon tra mos três reci pientes que contêm gases perfei -
tos a uma mes ma tem pe ratura. As pressões e os volu mes estão
indicados.

Abrindo-se as válvu las I e II, os gases mis turam-se, sem rea ções
quí m i cas, man ten do a tem      peratura constan te. Qual a pres são final
da mis tura?

25. Na figura, encontra mos esquema tiza dos dois recipientes co nec  ta -
dos e sepa rados por uma vál vula, inicial  mente fechada. Um mes   -
mo gás ideal ocupa ambos os recipien tes, conforme a indica ção.
Se abrirmos a válvula, a que temperatura deve ser elevada a
mistura para que no final tenhamos uma pressão de 10atm?

26. Um balão de vidro indilatável contém 10g de oxi gênio a 77°C. Este
balão poderá suportar, no máximo, uma pres são interna três vezes
superior à que está submetido. Se a tem peratura do gás for
reduzida a 27°C, a máxima quantidade de oxigênio que ainda pode
ser introduzida no balão, nesta tempera tura, é de:
a) 25g b) 30g c) 40g d) 60g e) 90g

27. (UNIFESP-MODELO ENEM) – Um estudante contou ao seu profes -
 sor de Física que colocou uma garrafa PET vazia, fechada, no freezer
de sua casa. Depois de algum tempo, abriu o freezer e verificou que
a garrafa estava amassada. Na primeira versão do estudante, o
volume ter-se-ia reduzido de apenas 10% do volume inicial; em uma
segunda versão, a redução do volume teria sido bem maior, de 50%.
Para avaliar a veracidade dessa história, o profes sor aplicou à
situação descrita a lei geral dos gases perfeitos, fazendo as seguintes
hipóteses, que admitiu verdadeiras:
– a garrafa foi bem fechada, à temperatura ambiente de 27°C, e

não houve vazamento de ar;
– a temperatura do freezer era de –18°C;
– houve tempo suficiente para o equilíbrio térmico;
– a pressão interna do freezer tem de ser menor do que a pressão

am biente (pressão atmosférica).
Assim, o professor pôde concluir que o estudante
a) falou a verdade na primeira versão, pois só essa redução do

volume é compatível com a condição de que a pressão interna
do freezer seja menor do que a pressão ambiente.
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b) falou a verdade na segunda versão, pois só essa redução do
volume é compatível com a condição de que a pressão interna
do freezer seja menor do que a pressão ambiente.

c) mentiu nas duas versões, pois ambas implicariam uma pres são
interna do freezer maior do que a pressão ambiente.

d) mentiu nas duas versões, pois é impossível a di mi nuição do
volume da garrafa, qualquer que seja a relação entre a pressão
interna do freezer e a pres são ambiente.

e) mentiu nas duas versões, pois nessas condições a garrafa teria
estufado ou até mesmo explodido, ten do em vista que a
pressão inter na do freezer é muito menor do que a pressão
ambiente.

1. (UFES) – Um gás é sub  metido ao pro ces so ABC in di  cado no gráfico
p x V. 
O traba lho total realizado pelo gás, nes se pro cesso, é:
a) 4 p0 V0 b) 6 p0 V0 c) 9 p0 V0
d) – 4 p0 V0 e) – 9 p0 V0

2. (UPF-RS) – O gráfico mos tra co mo a pressão p varia com o volu -
me V, quando a temperatura de uma dada massa de gás perfeito
é alterada.

Se a temperatura abso luta inicial é T, então o tra ba lho rea li za do pe -
 lo gás, du rante o proces so, é:
a) pV/2 b) 3 pV/2 c) 2 pV d) 4 pV e) 9 pV

3. (FATEC-SP) – Um gás ideal, inicialmente no es ta do A 
(pA = 1,0 x 105N/m2; VA = 2,0 x 10–3m3; TA = 300K), sofre uma
trans for mação isobárica até o estado B (pB; VB; TB = 600K). Essa
trans formação está repre sentada no grá fi co pressão x volu me a
seguir.

Quan to vale o traba lho realizado pelo gás na expansão de A para B?

4. (ESAPP-SP) – Um gás ideal a uma pressão de 20N/m2 sofre uma
trans        formação isobári ca, confor me o gráfico.

a) Qual o valor do volu me VB?
b) Qual o valor do tra balho rea li zado pelo gás?

5. (UFV-MG) – Um gás perfeito sofre as trans    for mações AB, BC e
CA.

Determine
a) o trabalho reali za  do pelo gás na trans  for ma ção AB;
b) o trabalho reali za do pelo gás na trans for ma ção BC;
c) a relação entre pres      são e volume do gás no estado A.

6. (UNIRIO) – O gráfico mos  tra uma transfor ma ção ABC so frida por
certa massa de gás ideal (ou perfeito), par tindo da tem pe ra tura
inicial 300K.

Determine
a) a temperatura do gás no esta do C.
b) o trabalho realizado pe lo gás na trans   for    ma ção AB.

MÓDULO 6
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7. (UFES) – Dois mols de um gás ideal, inicial mente no estado A, são
levados ao estado B por meio da trans formação mos tra      da na fi -
gura. 

A tem peratura no es tado A, a tempe ra tura no es tado B e o trabalho
rea lizado na trans  for ma ção valem, res  pec  tiva men   te: 
(R é a constante universal dos gases)

p0 V0
a) TA = ––––––; TB = 3 TA; WAB = 2 R TA.

R

b) TA = R p0 V0; TB = 3 TA; WAB = 2 R TA.

p0 V0
c) TA = ––––––; TB = 3 TA; WAB = 4 R TA.

2 R

3 TA
d) TA = 2 R p0 V0; TB = –––––; WAB = 2 R TA.

2

p0 V0 3 TA
e) TA = ––––––; TB = –––––; WAB = 4 R TA.

2 R 2

8. (UFSC) – Assinale a(s) afirmativa(s) cor reta(s), some os va lo res
respectivos e marque o resultado.
O diagrama abaixo re presenta as trans for  mações sofridas por um
gás perfeito, no sentido indicado, indo de um estado inicial A até o
estado final D.

01)Na transformação de A para B, o sistema recebe trabalho.

02)Na transformação de A para B, o sistema realiza trabalho.

04)Na transformação de C para D, o sistema recebe trabalho.

08)Na transformação de C para D, o sistema realiza trabalho.

16)Nas transformações de A para B e de B para C, o sistema não
rea liza trabalho.

32)Na transformação de B para C, o trabalho é nulo.

64)O trabalho total posto em jogo na transformação de A até D é
igual a 150 joules.

9. (UERJ) – Um gás ideal, inicial men te sob pres  são p0 e vo lume V0,
expe rimenta uma evo  lu ção cí clica ABCDA, co mo ilus          trado na figu -
ra abaixo.

Calculando-se o traba lho rea li za do pelo gás no ciclo ABCDA, en -
con   tra-se o valor:
a)  2 p0V0 b) 4 p0V0 c)  6 p0V0 d) 9 p0V0

10. (ACAFE-SC) – O dia gra ma a seguir representa uma trans formação
ABCDA, rea li zada por 2 mols de um gás ideal. As uni dades de pres -
são e volume são, res pec tiva men te, N/m2 e m3. Se a tempe ratura
do gás, no esta do A, é 77°C, qual o trabalho reali zado no ciclo?
Dado: R = 8,3J/molK

11. (PUC-SP) – O dia grama a seguir re pre senta uma trans for mação cí -
clica de um gás perfeito. Uma máqui na tér mi ca ope ra segundo este
ciclo à taxa de 50 ciclos por minuto.

A potência des ta máquina se rá igual a:
a) 1,0 . 104W
b) 5,0 . 104W
c) 1,0 . 103W
d) 5,0 . 103W
e) 5,0 . 102W
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12. (PUC-SP-MODELO ENEM) – A figura representa dois modos di fe -
rentes de um homem soprar uma de suas mãos.

Considerando a segunda situação, o diagrama pressão (p) x vo lume
(V) que melhor descreve a transformação AB que o ar soprado pelo
homem sofre é

13. (UFCG-PB-MODELO ENEM) – A atmosfera pode ser modelada
como uma máquina térmica. O trabalho realizado está presente na
movimentação das gran des massas de ar, os ventos. A
transferência de energia por calor ocorre entre a atmosfera e a
superfície da Terra e o espaço exterior. O trabalho realizado é
avaliado em 0,5% da energia total transferida pelo Sol para o
planeta. A energia emitida pela Terra na região do infravermelho a
partir da água, do ar, do dióxido de carbono e do metano é avaliada
em 64% do total transferido pelo Sol para a Terra. A absorção da
radiação oriunda da superfície da Terra depende das moléculas na
atmosfera. O rendimento da máquina térmica é determinado por:

τ
h = –––––––––––––

Qfonte quente

Assim, considerando o aumento da concentração de dióxido de
car bono e de metano na atmosfera provocado por atividades
antrópicas, pode-se afirmar que

a) o aumento da temperatura média da superfície da Terra
possibilitará uma considerável diminuição do rendimento da
máquina térmica como modelo da atmosfera.

b) o rendimento da máquina térmica como modelo da atmosfera,
que é de 0,8%, deverá aumentar.

c) o trabalho realizado pela máquina térmica como modelo da
atmosfera deverá sofrer uma diminuição significativa com o
aumento da temperatura da superfície da Terra.

d) o aumento da temperatura global do planeta acarretará uma
maior quantidade de energia transferida para o espaço por calor.

e) com a variação do rendimento da máquina térmica como
modelo da atmosfera, podem-se esperar ventos com energias
cinéticas cada vez menores.

14. (VUNESP) – Um dos experimentos que contribuíram para provar
que calor é uma forma de energia foi realizado por James Joule
por  meio do dispositivo apresentado na figura.

Com a experiência de Joule, na qual um certo corpo, caindo de
uma altura, faz girar uma hélice no interior de um líquido e, com
isso, aumenta a temperatura do líquido, verifica-se a equivalência
entre
a) as temperaturas do líquido antes e após o giro das hélices.
b) a quantidade de calor e o equilíbrio térmico.
c) os conceitos de calor e de temperatura.
d) o calor latente e o calor sensível.
e) o trabalho mecânico e o calor.

15. (FEI) – Numa transformação de um gás perfeito, os estados final
e inicial acusaram a mesma energia interna. Certamente
a) a transformação foi cíclica.
b) a transformação foi isométrica.
c) não houve troca de calor entre o gás e o ambiente.
d) são iguais as temperaturas dos estados inicial e final.
e) não houve troca de trabalho entre o gás e o ambiente.

16. (UNIRIO) – Um gás sofre a trans for ma ção cíclica ABCA, indicada
no grá fi co dado abaixo.
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A variação da ener gia in terna e o tra balho rea lizado pelo gás va lem,
res pecti vamente:
a) �U = 0 J e W = 0 J
b) �U = 0 J e W = 8,0 x 102J
c) �U = 0,5 x 102J e W = 1,5 x 103J
d) �U = 8,0 x 102J e W = 0 J
e) �U = 8,5 x 102J e W = 8,0 x 102J

17. Sobre um sistema, realiza-se um trabalho de 3000 J e, em res pos -
ta, ele fornece 1000cal de calor durante o mesmo intervalo de
tempo. A variação de energia interna do sistema, durante esse
processo, é, aproximadamente:
(Considere 1,0cal = 4,0J)
a) –1000J
b) + 2000J
c) –4000J         
d) + 4000J
e) + 7000J

18. (UFL-PR) – Numa transformação gasosa reversível, a variação da
energia interna é de +300J. Houve compressão e o trabalho reali -
zado pela força de pressão do gás é, em módulo, 200J. Então, é
ver    dade que o gás
a) cedeu 500J de calor ao meio.
b) cedeu 100J de calor ao meio.
c) recebeu 500J de calor do meio.
d) recebeu 100J de calor do meio.
e) sofreu uma transformação adiabática.

19. (VUNESP) – Um siste ma pode evoluir de um estado inicial i pa ra
um estado final f por dois ca minhos distintos, I e II, re ce ben do calor
e forne cendo traba lho.

No caminho I, rece be 120cal em calor e for nece 70cal em tra balho.
Se no cami nho II a quantidade de ca lor recebida for 
60cal, o trabalho fornecido, em calorias, será:
a) 10 b) 35 c) 70 d) 110 e) 130

20. (UFLA-MG) – As afirmativas abaixo referem-se ao 1.o princípio da
termodinâmica. Assinale a seguir a alternativa correta.
I. Em uma transformação isotérmica, o calor trocado entre siste -

ma e meio corrresponde ao trabalho mecânico envolvido.
II. Em uma transformação isovolumétrica, o calor envolvido

corresponde à variação da energia interna.
III. Em uma transformação adiabática, o trabalho mecânico envol vi -

do corresponde à variação da energia interna com sinal tro cado.
a) Nenhuma das afirmativas é correta.
b) Somente as afirmativas I e II são corretas.
c) Somente as afirmativas I e III são corretas.
d) Somente as afirmativas II e III são corrretas.
e) As afirmativas I, II e III são corretas.

21. (UFLA-MG) – Um gás é sub metido às seguintes trans for mações
mos tra das no diagrama abaixo. 

Assi na le a alternativa cor   re  ta.
a)  Na expansão isobárica AB, o gás cede calor (Q < 0).
b)  Na expansão isotérmica AC, não existe troca de ca lor (Q = 0).
c)  Na expansão adiabática AD, o gás não realiza trabalho (W = 0).
d)  No esfriamento isométrico AE, o gás recebe calor (Q > 0).
e) No esfriamento AE do gás, o trabalho realizado é nulo.

22. (UFPR) – Considere um sis te ma sub  metido ao ci clo ter modi nâ mi co
des   crito na fi  gu ra abaixo, no qual V repre sen ta o seu vo lu me e p a
sua pres são.

É correto afirmar:
01) O trabalho realizado pelo sis te ma du rante o ciclo é igual a 15J.
02) O trabalho realizado pe lo siste ma no tre cho bc do ciclo é igual

a 15J.
04)Se, no trecho bc do ciclo, fornecermos ao sistema 60J de ca -

lor, a variação da sua energia interna será de 36J.
08)No trecho ab do ciclo, a variação da energia interna do sistema

é igual ao calor a ele fornecido.
16)No trecho da do ciclo, o trabalho realizado pelo sistema é nulo.
32)Os trechos bc e da do ciclo representam transformações iso -

báricas, enquanto os trechos ab e cd representam trans for ma -
ções isovolumétricas.

1. (ITA) – Dos objetos citados a seguir, assinale  aquele que seria visí -
vel em uma sala perfeitamente escura:
a) um espelho.
b) qualquer superfície de cor clara.
c) um fio aquecido ao rubro.
d) uma lâmpada desligada.
e) um gato preto.

MÓDULO 7

PRINCÍPIOS DA ÓPTICA GEOMÉTRICA
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2. (U.UBERABA) – Considere as proposições:
I. No vácuo, a luz propaga-se em linha reta.
II. Em quaisquer circunstâncias, a luz propaga-se em linha reta.
III. Nos meios transparentes e homogêneos, a luz propaga-se em

linha reta.
IV. Para que a luz se propague em linha reta, é suficiente que o

meio seja transparente.

Responda mediante o código:
a) Se somente I for correta.
b) Se somente I e III forem corretas.  
c) Se somente II e III forem corretas.
d) Se todas forem corretas.
e) Se todas forem erradas.

3. (UNITAU) – Um observador A, olhando num espelho, vê um outro
observador B. Se B olhar no mesmo espelho, ele verá o obser vador
A. Este fato é explicado pelo
a) princípio da propagação retilínea da luz.
b) princípio da independência dos raios luminosos.
c) princípio de reversibilidade dos raios luminosos.
d) princípio da reflexão.
e) princípio da refração.

4. (FCC-MODELO ENEM) – O orifício de uma câmara escura es tá
voltado para o céu, numa noite es trelada. A parede opos ta ao
orifício é feita de papel vegetal translúcido. Um ob ser  vador que
está atrás da câmara, se olhasse diretamente para o céu, veria o
Cruzeiro do Sul conforme o esquema I. 

Olhando a imagem, no papel vegetal, por trás da câmara, o
observador vê o Cruzeiro conforme o esquema:
a) I b) II c) III
d) IV e) V

5. (UEL-PR-MODELO ENEM) – Pinhole, do inglês “buraco de agu -
lha”, é uma câmera fotográfica que não dispõe de lentes. Conse -
gue-se uma imagem em um anteparo quando a luz, proveniente
de um objeto, atravessa um pequeno orifício. 

De acordo com os conhecimentos em óptica geométrica e com os
dados contidos no esquema acima, determine a distância D, do ori -
fício da câmera (pinhole) até a árvore. 
a) 2m b) 4m c) 40m
d) 50m e) 200m

6. (CESGRANRIO) – O es que ma a seguir representa um objeto situa -

do em frente a uma câmara escura com orifício.

No esquema, o é a al tura do objeto, p a dis tância do orifício ao
objeto e p’ a distância do orifí cio à imagem, ou o comprimento da
caixa. Esse dispositivo ilus tra como funciona uma máquina foto grá fica,
na qual a luz atravessa o diafragma e atinge o filme, sensi bi lizando-o.
Cha man do a altura da imagem for mada de i, o gráfico que melhor
representa a relação entre i e p é:

7. (PUC-SP) – Toda máquina fotográfica tem uma mesma concep -
ção: trata-se de uma câmara escura com um orifício.
No lado oposto ao orifício, é colocado o filme, que contém uma
substância química sensível à luz.

o ... tamanho do objeto
i ... tamanho da imagem
do ... distância do objeto ao orifício
di ... distância da imagem ao orifício

Se substituirmos a câmara por uma outra de maiores dimensões,
como as das máquinas fotográficas de antigamente, o que deverá
acontecer com o ta ma  nho da imagem do objeto?

8. (UFES) – A luz proveniente da explosão de uma estrela percorre
4,6 anos-luz para chegar à Terra, quando, então, é observada em
um telescópio.
Pode-se afirmar que
a) a estrela estava a 365 mil quilômetros da Terra.
b) a estrela estava a 13,8 milhões de quilômetros da Terra.
c) a estrela estava a 4,6 bilhões de quilômetros da Terra.
d) a estrela tinha 4,6 milhões de anos quando a explosão ocorreu.
e) a explosão ocorreu 4,6 anos antes da observação.
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9. (UFRJ) – No dia 3 de novembro de 1994, ocorreu o último eclipse
total do Sol do segundo milênio. No Brasil, o fenômeno foi mais
bem observado na Região Sul.
A figura mostra a Terra, a Lua e o Sol alinhados num dado instante
durante o eclipse; neste instante, para um observador no ponto P,
o disco da Lua encobre exatamente o disco do Sol.

Obs.: a figura não es tá em escala.

Sabendo que a razão entre o raio do Sol (RS) e o raio da Lua (RL) 

vale = 400 e que a distância do ponto P ao centro da Lua 

vale 3,75 x 105 km, calcule a distância entre P e o centro do Sol.

Con si de re propagação retilínea para a luz.

10. (FEI) – Um dos métodos para medir o diâmetro do Sol consiste em

determinar o diâmetro de sua imagem nítida, produzida sobre um

anteparo, por um orifício pequeno feito em um cartão paralelo a

este anteparo, conforme ilustra a figura. Em um experimento

realizado por este método, foram obtidos os seguintes dados:

I. diâmetro da imagem = 9,0mm

II. distância do orifício até a imagem = 1,0m

III. distância do Sol à Terra = 1,5 . 1011m

Qual é, aproxi ma da mente, o diâ me   tro do Sol, me dido por este mé -

todo?

a) 1,5 . 108m b) 1,35 . 108m c) 2,7 . 108m

d) 1,35 . 109m e) 1,5 . 109m

11. (VUNESP-MODELO ENEM) – Em 3 de novembro de 1994, no

período da manhã, foi observado, numa faixa ao sul do Brasil, o

último eclipse solar total do milênio passado. Supondo retilínea a

trajetória da luz, um eclipse pode ser explicado pela

participação de três cor pos alinha dos: um anteparo, uma fonte

e um obstáculo.

a) Quais são os três corpos do sistema solar envolvidos nesse

eclipse?

b) Desses três corpos, qual deles faz o papel de anteparo? De

fonte? De obstáculo?

12

Indique diante de cada frase a seguir um dos pontos A, B, C, D ou E:

I. sombra própria da Terra;

II. observador na Terra vê eclipse total do Sol;

III. sombra própria da Lua;

IV. eclipse parcial do Sol;

V. observador na Terra vê o disco solar completo.

13. Com relação aos “eclipses”, está correta a afirmativa:

I. São fenômenos celestes de desaparecimento total ou parcial

de uma estrela, temporariamente, por interposição do Sol.

II. Quando a Lua está alinhada entre o Sol e a Terra, dá-se eclipse

do Sol, pois a sombra da Lua se projeta na Terra, ocorrendo a

ocultação parcial, ou total, do Sol.

III. O eclipse da Lua ocorre quando a Terra se interpõe entre o Sol

e a Lua. Com este alinhamento, a sombra da Terra se projeta na

Lua, tornando-a parcialmente invisível.

Assinale o item cuja resposta esteja correta:

a) Apenas a afirmativa I.

b) Apenas a afirmativa II.

c) Somente as afirmativas I e II.

d) Somente as afirmativas II e III.

e) Todas as afirmativas.

14. (UEL-PR-MODELO ENEM) – Durante um eclipse solar, um obser -
vador,
a) no cone de sombra, vê um eclipse parcial.
b) na região de penumbra, vê um eclipse total.
c) na região plenamente iluminada, vê a Lua eclipsada.
d) na região da sombra própria da Terra, vê somente a Lua.
e) na região plenamente iluminada, não vê o eclipse solar.

15. (UNICAP) – O efeito das fases da Lua pode ser atribuído essen -
cialmente à
a) reflexão da luz do Sol na Lua.
b) refração da luz do Sol na Lua.
c) reflexão da luz do Sol na Terra.
d) refração da luz do Sol na Terra.
e) sombra da Terra sobre a Lua.

RS––––
RL
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1. (UNAERP) – Na figura abaixo um raio incide num espelho E, sendo

refletido. 

Os ângulos de incidência e de reflexão são, respectivamente, iguais a:

a) 30° e 30° b) 60° e 30° c) 30° e 60°

d) 60° e 60° e) 45° e 45°

2. (ITA-SP) – Um raio de luz de uma lanterna acesa em A ilumina o
ponto B, ao ser refletido por um espelho horizontal so bre a semir -
reta DE da figura, estando todos os pontos num mesmo plano
vertical. Determine a distância en tre a imagem virtual da lanterna
A e o ponto B. Con sidere AD = 2m, BE = 3m e DE = 5m.

3. (FUVEST) – A figura mos tra uma vista supe rior de dois es pelhos
planos mon tados verti calmente, um perpen di cular ao outro. Sobre
o espelho OA inci de um raio de luz horizontal, no pla no do papel,
mos trado na figura. 

Após refle xão nos dois espe lhos, o raio emerge for man do um
ângulo � com a nor mal ao espe lho OB. O ângulo � vale:
a) 0° b) 10° c) 20° d) 30° e) 40°

4. (UF-ACRE-MODELO ENEM) – Sentado na cadeira da barbearia,
um rapaz olha no espelho a imagem do barbeiro, em pé atrás dele.
As dimensões relevantes são dadas na figura.

A que distância (horizontal) dos olhos do rapaz fica a imagem do
barbeiro?
a) 0,50m b) 0,80m c) 1,3m d) 1,6m e) 2,1m 

5. (UN.-UBERABA-MODELO ENEM) – KLAUSS, um lindo menini -
nho de 7 anos, ficou desconsertado quando, ao chegar em frente
ao espelho de seu armário, vestindo uma blusa na qual havia seu
nome escrito, viu a seguinte imagem do seu nome:

6. (UNAMA) – Um objeto aproxima-se perpendicularmente de um es -
pelho plano com velocidade constante. Num determinado instan te,
a distância que o separa do espelho é 20cm. Logo, po demos afir mar
que, neste instante, a distância entre o objeto e sua imagem é:
a) 10cm b) 20cm c) 30cm d) 40cm e) 50cm

7. (Olimpíada Paulista de Física) – Dois espelhos planos es tão
dispostos de tal maneira que suas faces refletoras formam um
ângulo de 90°. Um par de vasos idênticos colocados entre o
espelhos é fotografado por uma câmera digital. Quantos vasos
aparecem na foto (incluindo imagens e vasos reais)?
a) 12 b) 10 c) 3 d) 6 e) 8

8. (FAAP-MODELO ENEM) – Com três bailarinas colocadas entre dois
espelhos planos fixos, um diretor de cinema consegue uma cena na
qual são vistas no máximo 24 bailarinas. O ângulo entre os espelhos
vale:
a) 10° b) 25° c) 30° d) 45° e) 60° 

9. (UNICAMP) – Dois espelhos planos e quase paralelos estão
separados por 5,0m. Um homem coloca-se de frente a um dos
espelhos, a uma distância de 2,0m. Ele observa uma sequência
infinita de imagens, algumas de frente e outras de costas.
a) Faça um esquema mostrando o homem, os espelhos e as

quatro primeiras imagens que o homem vê.
b) Indique no esquema as imagens de frente e de costas com as

iniciais F e C.
c) Quais as distâncias entre as imagens consecutivas?

a) KLAUSS b) c) d)KL AUSS SSUAL KK

LA USS

MÓDULO 8

ESPELHO PLANO
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10. (FEI) – Quando giramos um espelho plano de um ângulo � em torno
de um eixo perpendicular ao plano do espelho, a imagem
a) gira de um ângulo 2� em torno do mesmo eixo.
b) gira de um ângulo 3� em torno do mesmo eixo.
c) não se altera.
d) também gira de um ângulo � em torno do mesmo eixo.

11. (MACKENZIE) – Seja E um espelho que pode girar em torno do
eixo O de seu plano, com velocidade angular constante, como
mostra a figura. M é o ponto iluminado, quando o espelho está na
posição E, e N é o ponto ilumi nado, quando o espelho está em outra
posição, de modo que OM = MN.

Desse modo, dizemos que o espelho girou de um ângulo � igual a:

a) 2π rad b) π rad c) rad d) rad  e) rad 

12. (EN-RJ) – Na figura abaixo, temos dois espelhos planos, E1 e E2,
cujas su perfícies refletoras formam entre si um ângulo de 60°. Está
repre sen tada também uma fonte luminosa A e um raio de luz que,
partindo de A, se reflete sucessi vamente em E1 e E2. 

A relação entre os ângulos � e � vale:
a) � + � = 90° 
b) � = � – 60° 
c) � = 120° + �
d) � = �
e) � = 120° – �

FRENTE 3 – ELETRICIDADE

1. (AFA) – Um gerador fornece a um motor uma ddp de 440V. O mo -
tor tem resistência interna de 25	 e é percorrido por uma cor ren -
te elétrica de 400mA. A força contraeletromotriz do motor, em
volts, é igual a:
a) 375 b) 400 c) 415 d) 430

2. (MACKENZIE) – A ten são nos terminais de um receptor varia com
a corrente, con  forme o gráfico abaixo.

A f.c.e.m. e a re sistên cia interna des te recep tor são, respec tiva -
men   te:
a)  11V e 1,0	 b)  12,5V e 2,5	 c)  20V e 1,0	

d)  22V e 2,0	 e)  25V e 5,0	

3. (MACKENZIE-SP-MODELO ENEM) – Um gerador elétrico, um
recep tor elétrico e um resis tor são associados, convenien temente,
para constituir o circuito abaixo.

O amperímetro A e o voltímetro V são ideais e, nas condições em
que foram insertos no circuito, indi cam, respectivamente:
a) 83,3 mA e 3,0 V 
b) 375 mA e 0,96 V 
c) 375 mA e 13,5 V 
d) 75 mA e 0,48 V 
e) 75 mA e 2,7 V

4. (E.E. MAUÁ-SP) – Um gerador de força eletromotriz E1 = 12V e
resistência interna r1 = 0,48	 é ligado em oposição a outro, de
força eletromotriz E2 = 6V e resistência interna r2 = 0,20	. Calcule
a corrente que circula pelos geradores, indicando qual deles esta -
rá fornecendo e qual estará absorvendo energia.

5. (PUC-SP)  – No cir cuito da figu ra, a diferença de po ten cial VA – VB,
com a cha ve K aberta, tem valor:
a) 35V b) 20V c) 15V d) 5V e) zero

MÓDULO 5

RECEPTORES ELÉTRICOS
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6. (PUC-SP) – Fechando a chave K da figura anterior, a diferença de
potencial VA – VB passa a ter valor:
a) 35V b) 23V c) 20V d) 17V e) 15V

7. (ITA) – As duas bate rias da figura estão ligadas em oposição. Suas
f.e.m. e resis tên cias in ter nas são, respec ti va mente, 18,0V e 2,00	;
6,00V e 1,00	. 

Sendo i a cor ren te no circuito, Vab a tensão Va – Vb, podemos
afirmar que:
a) i = 9,00A ; Vab = –10,0V
b) i = 6,00A ; Vab = 10,0V
c) i = 4,00A ; Vab = –10,0V
d) i = 4,00A ; Vab = 10,0V
e) i = 4,00A ; Vab = 24,0V

8. (OSEC) – Considerando os valores das resistên cias e das tensões
no circuito a seguir, a leitura do voltímetro V, ligado no circuito, se -
rá:

a) zero b)  2V c) 3V  d)  6V e) 12V

Texto para responder às questões 1 e 2:
Uma residência é iluminada por 12 lâmpadas de incandescência,
sendo 5 de 100W e 7 de 60W cada uma.

1. (PUC) – Para uma média diária de 3 horas de plena utilização das
lâmpadas, qual a energia consumida (em kWh) por essas lâm pa das,
em um mês de 30 dias?
a) 27,60 b) 920 c) 8,28 d) 2,70 e) 82,8

2. (PUC) – Sendo a tensão da instalação de 115V, qual é a corrente
total utilizada pelas lâmpadas?
a) 317,4A b) 24A c) 8A d) 4,2A e) 0,7A

3. (VUNESP) – Um aparelho elétrico para ser ligado no acendedor de
cigarros de automóveis, comercializado nas ruas de São Paulo, traz
a instrução seguinte:
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 12W.
POTÊNCIA CONSUMIDA: 180V. 

Essa instrução foi escrita por um fabricante com bons conhe -
cimentos práticos, mas descuidado quanto ao significado e uso
corretos das unidades do SI (Sistema Internacional), adotado no
Brasil.
a) Reescreva a instrução, usando corretamente as unidades de

medida do SI.
b) Calcule a intensidade da corrente elétrica utilizada pelo apa -

relho.

4. (FUVEST) – Um circuito é for mado de duas lâmpadas, L1 e L2, uma
fonte de 6V e uma resis tência R, con forme dese nhado na figura. 

As lâm  padas estão acesas e funcionando com seus valores nominais
(L1: 0,6W e 3V e L2: 0,3W e 3V). O valor da re sistência R é:
a)  15	 b)  20	 c) 25	 d)  30	 e)  45	

5. (FUVEST-SP) – Várias lâmpadas idênticas estão ligadas em paralelo a
uma rede de alimentação de 110 volts. Sabendo-se que a corrente

elétrica que percorre cada lâmpada é de ampère, pergunta-se:

a) qual a potência dissipada em cada lâmpada?
b) se a instalação das lâmpadas estiver protegida por um fusível

que suporta até 15 ampères, quantas lâmpadas podem, no
máximo, ser ligadas?

6. (UFES) – Um fusível de 30A foi instalado em uma rede ali mentada
por uma tensão de 120V. Quantas lâmpadas de 110W poderão ser
ligadas simultanea men te nesta rede, sem perigo de queimar o
fusível?
a) 4 b) 25 c) 30 d) 33 e) 32

7. (CESGRANRIO) – O fusível de entrada de uma casa alimentada
em 110V queima-se, se a intensidade da corrente total ultrapas sar
20A. Qual é o número máximo de lâmpadas de 100W que poderão
estar ligadas, sem que o fusível se queime? (Supõe-se que nenhum
outro aparelho elétrico esteja funcionando.)
a) 2 b) 5 c) 11 d) 22 e) 60

6
–––
11

MÓDULO 6

ENERGIA ELÉTRICA, POTÊNCIA ELÉTRICA E
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8. (MACKENZIE-MODELO ENEM) – Um chuveiro elétrico apre sen -

ta a inscrição e, ligado corre ta -

mente, está prote gido, na rede que o alimenta, por um fusível com
tolerância de até 30A.
Se ligarmos, em paralelo ao chuveiro, sob a mesma d. d. p. de 
220V, uma torneira elétrica com a inscrição ,
poderemos afirmar:
a) O fusível queimar-se-á somente se o chuveiro estiver ligado no

“verão”.
b) O fusível queimar-se-á somente se o chuveiro estiver ligado no

“inverno”.
c) O fusível queimar-se-á de qualquer forma, ou seja, tanto se o

chuveiro estiver ligado no “verão” como no “inverno”.
d) O fusível não se queimará de maneira alguma.
e) O fusível queimar-se-á mesmo sem ser ligada a torneira.

9. (FUVEST-MODELO ENEM) – No circuito elé tri co residencial es -
quemati zado abaixo, estão indica das, em watts, as potências
dissipadas pelos seus diver sos equipa men  tos. O circui to está pro -
te gido por um fu sí vel, F, que se fun de quando a corrente ultra pas -
sa 30A, in ter rompendo o  circui to. 

Que outros aparelhos podem estar ligados ao mesmo tempo que
o chuveiro elétrico sem “queimar” o fusível?
a) geladeira, lâmpada e TV. b) geladeira e TV.
c) geladeira e lâmpada. d) geladeira.
e) lâmpada e TV.

10. (UFSC) – A potência de um aparelho elétrico que consome a energia
de 2,5kWh em 10 min é:
a) 15kW b) 0,41kWh c) 25kW
d) 15kWh e) 25kWh

11. (UNIFESP-MODELO ENEM) – Atualmente, a maioria dos apa -
relhos eletrônicos, mesmo quando desligados, man têm-se em
standby, palavra inglesa que nesse caso significa “pronto para
usar”. Manter o equi pamento nesse modo de operação reduz o
tempo necessário para que volte a operar e evita o desgaste
provocado nos circuitos internos devido a picos de tensão que
aparecem no instante em que é ligado. Em outras palavras, um
aparelho nessa condição es tá sempre parcialmente ligado e, por
isso, consome energia. Su ponha que uma televisão mantida em
standby dissipe uma po tên cia de 12 watts e que o custo do
quilowatt-hora é R$ 0,50. Se ela for mantida em standby durante
um ano (adote 1 ano = 8 800 ho ras), a sua despesa devida ao
consumo de energia será, aproxi madamente, de
a) R$ 1,00 b) R$ 10,00 c) R$ 25,00
d) R$ 50,00 e) R$ 200,00 

12. (FUVEST-SP) – Um kWh é a energia consumida por um aparelho
de 1.000W funcionando durante uma hora. Considere uma tor neira
elétrica com potência nominal de 2.000W.
a) Supondo que o preço de 1 kWh de energia elétrica seja 

R$ 0,12, qual o gasto mensal da torneira funcionando meia hora
por dia?

b) Qual a energia, em joules, consumida pela torneira em 1 mi -
nuto?

13. (SÃO LEOPOLDO-RS) – Num escritório, são instaladas 10 lâm -
padas de 100W, que funcionarão, em média, 5 horas por dia. Ao
final do mês, à razão de R$ 0,12 por kWh, o valor da conta será:
a) R$ 28,00 b) R$ 25,00 c) R$ 18,00
d) R$ 8,00 e) n. d. a.

14. (FUVEST) – Um chuveiro elétrico, ligado em média uma hora por dia,
gasta R$ 10,80 de energia elétrica por mês. Se a tarifa cobrada é de R$
0,12 por quilowatt-hora, então a potência desse aparelho elétrico é:
a) 90W b) 360W c) 2.700W
d) 3.000W e) 10.800W

15. (FATEC-SP) – Um chuveiro elétrico tem um seletor que lhe permite
fornecer duas potências distintas: na posição “verão”, o chuveiro
fornece 2700W; na posição “inverno”, fornece 4800W. José, o do no
deste chuveiro, usa-o diariamente na posição “inverno”, durante 20
minutos. Surpreso com o alto valor de sua conta de luz, José resolve
usar o chuveiro com o seletor sempre na posição “verão”, pelos
mesmos 20 minutos diários.
Supondo-se que o preço do quilowatt-hora seja de R$ 0,20, isto
representará uma economia diária, em reais, de:
a) 0,14 b) 0,20 c) 1,40 d) 2,00 e) 20,00

16. (FUVEST) – Na figura da esquerda, é esquematizada uma máquina
de solda elétrica. São feitas medidas da tensão V em função da cor ren -
te I que circula através do arco, obtendo-se a curva mostrada na figura
da direita.

Nos gráficos abaixo, as curvas que qualitativamente melhor
representam a potência dissipada P e a resistência R (R = V/I) do
arco, em função da corrente I, são, respectivamente,
a) A e Z b) C e Z c) B e Y
d) A e X e) B e X

2200W / 4400W – 220V

verão    inverno

2000W – 220V
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17. (UECE) – Um aparelho elétrico de aquecimento traz na plaqueta a
inscrição 100 watts e 100 volts. Pode-se afirmar que sua resistên -
cia é de:
a) 1	 b) 10	 c) 100	 d) 1000	

18. (UEPR) – Um resistor de resistência elétrica R, quando ligado a
uma ddp de 220V, dissipa 1.000W. Para que outro resistor, ligado a
110V, dissipe 2.000W, deve ter resistência elétrica:

a) 2R b) R c) d) e) 

19. (FEI) – Um chuveiro de 6000W e 220V teve sua re sis  tên cia danificada.
Para consertá-lo, 1/3 de sua resistência foi cortada, aproveitando-se
somente o restante. Qual é a nova potência do chuveiro?
a) 2000 W
b) a potência não se altera
c) 3000W
d) 8000W
e) 9000W

20. (FUVEST) – A fi gura representa, es quematica men  te, as ligações
de um chuveiro elé trico. R é a resis tência e C uma cha ve que, quan -
do ligada, coloca em curto-circuito um segmento de re sis tên cia.
Entre os terminais A e B está aplicada uma tensão de 220V.

a) Com a chave C aberta, dissipa-se uma potência de 2,2kW na

resistência. Qual o valor de R?

b) Qual deve ser a posição da chave C no inverno? Por quê?

21. (FUVEST) – Ganhei um chuveiro elétrico de 6050W – 220V. Para

que esse chuveiro forneça a mesma potência na minha ins tala ção,

de 110V, devo mudar a sua resistência para o seguinte valor, em

ohms:

a) 0,5 b) 1,0 c) 2,0 d) 4,0 e) 8,0

22. (FUVEST) – 

a) Qual a resistência de uma lâmpada de 220V e 60W?

b) Supondo que a resistência varia pouco com a temperatura, qual

a potência dissipada quando a lâmpada é ligada a uma tomada

de 110V?

23. (FUVEST) – A uma bateria de 12 volts, ligam-se dois resistores,

pelos quais passam respectivamente 0,5A e 1,5A.

a) Qual a carga fornecida pela bateria durante 5 minutos?

b) Qual a potência total dissipada nos resistores?

24. (UFRN) – Para montar um circuito elétrico, você dispõe de uma

bateria de automóvel de 12 V e de quatro lâmpadas incandes -

centes, sendo duas do tipo L1 e duas do tipo L2, com as

especificações nominais indicadas na figura a seguir.

Com base no exposto, atenda às solicitações abaixo.

a) Na figura destinada à resposta, está repre sentada a montagem

incompleta de um circuito. Complete tal montagem inserindo

corretamente as quatro lâmpadas, de forma que elas fiquem

acesas em suas especificações no minais.

b) Determine a corrente fornecida pela bateria após a montagem do

circuito.

25. (MED-UBERLÂNDIA) – O circuito da figura abaixo alimenta três

lâmpadas idênticas. Se a lâmpada 2 se queimar,

a) todas as lâmpadas apagar-se-ão;

b) a lâmpada 3 apagar-se-á;

c) a intensidade de corrente em 1 duplicará;

d) a intensidade de corrente em 1 diminuirá;

e) a diferença de potencial em 1 aumentará.

R
—
2

R
—
4

R
—
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26.   (MACKENZIE) – O circuito abaixo consiste de uma bateria ideal e

3 lâmpadas, L1, L2 e L3, idênticas. 
        

        

Nesse caso, podemos afirmar que
        a)   L1 brilha mais que L2, a qual brilha mais que L3.
        b)   L1 brilha mais que L2, que tem o mesmo brilho que L3.
        c)   L3 brilha mais que L2, a qual brilha mais que L1.
        d)   L1 e L2 têm o mesmo brilho, mas L3 é menos brilhante.
        e)   L3 brilha mais que L1, que brilha igual a L2.

27.   (FUVEST-MODELO ENEM) – Quatro lâmpadas idênticas L, de
110V, devem ser li gadas a uma fonte de 220V a fim de produzir, sem
queimar, a maior claridade possível. Qual a ligação mais adequada?

         

28.   (VUNESP-MODELO ENEM) – Se quatro lâmpadas idênticas, L1, L2,
L3 e L4, forem li ga das, como mostra a fi gu ra, a uma bateria com força
eletro motriz suficiente para que fi quem acesas, verificar-se-á que

        
        

        a)   todas as lâmpadas brilharão com a mesma inten sidade.
        b)   L1 brilhará com intensidade maior e L4 com intensidade menor

que qualquer uma das outras.
        c)   L1 e L4 brilharão igualmente, mas cada uma delas brilhará com

intensidade menor que qualquer uma das outras duas.
        d)   L2 e L3 brilharão igualmente, mas cada uma delas brilhará com

intensidade maior que qualquer uma das outras duas.
        e)   L2 e L3 brilharão igualmente, mas cada uma delas brilhará com

intensidade menor que qualquer uma das outras duas. 

1.     Um ímã, em forma de barra (Fig. 1), foi dividido em três pedaços:
(A, B); (C, D) e (E, F). A seguir, foram feitos alguns experimentos
com esses pedaços (Figs. 2, 3 e 4). Em cada um deles, repre -
sentou-se uma força de atração ou de repulsão. Analise esses re -
sultados e julgue cada um deles.

        As forças magnéticas de atração ou de repulsão estão corre ta -
mente desenhadas

        a)   nas figuras 2 e 3.                
        b)   nas figuras 3 e 4.
        c)   nas figuras 2 e 4.                
        d)   nas três figuras.
        e)   apenas na figura 3.

2.     Considere os dois ímãs da figura abaixo. Os polos do ímã 1 atraem
ou repelem o polo sul do ímã 2. Desenhe essas forças e obtenha
a resultante delas. A seguir, assinale a alternativa que melhor indica
a direção e o sentido dessa resultante no polo sul do ímã 2.

        

        

        

MÓDULOS 7 e 8

IMÃS, CAMPO MAGNÉTICO E FORÇA
MAGNÉTICA/FORÇA MAGNÉTICA E

TRAJETÓRIAS – FORÇA MAGNÉTICA NO FIO 
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3. (FUVEST) – A figura 1 representa um ímã permanente em forma de
barra. Suponha que a barra tenha sido dividida em três pe daços.

Figura 1. Figura 2.

Colocando-se lado a lado os dois pedaços extremos, como in dicado
na figura 2, é correto afirmar que
a) se atraem, pois A é polo norte e B é polo sul.
b) se atraem, pois A é polo sul e B é polo norte.
c) não se atraem, e nem se repelem.
d) se repelem, pois A é polo norte e B é polo sul.
e) se repelem, pois A é polo sul e B é polo norte.

4. (FUVEST) – Um ímã, em forma de barra, de polaridades N (norte)
e S (sul), é fixado numa mesa horizontal. Um segundo ímã, de
polaridades desconhecidas, indicadas por A e T, quando colocado
na posição mostrada na figura 1, foi repelido para a direita.

Quebra-se esse ímã ao meio e utilizando-se dos dois pedaços,
fazem-se quatro experiências, mostradas nas figuras abaixo. Em
cada uma delas, é usado um dos pedaços, colocando-o próximo
do ímã fixo.

Indicando por:

NADA: na ausência de qualquer força magnética.
ATRAÇÃO: se houver uma atração entre o pedaço e o ímã fixo.
REPULSÃO: se houver uma repulsão entre o pedaço e o ímã fixo.
Os respectivos resultados das quatro experiências são:

5. Nos casos que se seguem, apresentados nas figuras de 1 a 4, a
carga da partícula é positiva. Em todos os quatro casos, ela foi lan -
çada perpendicularmente ao campo. Desenhe, em cada caso, a
for ça magnética atuante na partícula.

6. Nos casos que se seguem, apresentados nas figuras de 5 a 8, a
carga da partícula é negativa. Em todos os quatro casos, ela foi
lançada perpendicularmente ao campo. Desenhe, em cada caso, a
força magnética atuante na partícula.

7. Nas figuras 9 e 10 que se seguem, a partícula foi lançada paralela -
mente às linhas de indução. Determine a intensidade da força mag -
 nética.

Experiência 1 Experiência 2 Experiência 3 Experiência 4

a) repulsão atração repulsão atração

b) repulsão repulsão repulsão repulsão

c) repulsão repulsão atração atração

d) repulsão atração nada atração

e) atração nada nada repulsão
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8. Uma partícula de car   ga elé    tri ca po si ti va q = 3,0 x 10–12C foi lan ça da
num cam po mag né tico unifor me de intensi dade B = 4,0 x 108 T. 

Sa ben do que a dire ção do lança mento for mou um ângulo de 45°
com as linhas de in dução, deter mine
a) a direção e o sen ti do da for  ça mag né tica.
b) a intensidade da for ça magnética, sen do v = 1,0m/s
Dado: sen 45° = ��2/2

9. Nas figuras de 11 a 13, temos um ímã em forma de ferradura (ou
em U). Entre os dois polos, lançamos uma partícula eletrizada com
carga elétrica q.
a) Desenhe o vetor indução magnética

→
B no entreferro do ímã

(entre os dois polos).
b) Desenhe a força magnética  que atua em cada partícula.

Figura 11. Figura 12. Figura 13.
10. Na figura a seguir, um elé tron é lançado horizon tal mente entre os

polos opos tos de dois ímãs dis postos vertical mente. 

O que ocorrerá com o elé tron ao atravessar o campo magnético?
a) Será desviado para cima.
b) Será desviado para bai xo.
c) Será desviado para fora do plano da figura.
d) Será desviado para den tro do plano da figura.
e) Não sofrerá nenhum des  vio de trajetória.

11. (UNIP) – A figura a seguir re presenta os polos de um ímã e um
feixe de elé trons penetran do no cam po mag nético deste ímã com
velo cidade →v, perpendicu lar men te ao plano do papel.

O feixe de elétrons deslo car-se-á segundo a orienta ção dada pela
seta:
a) I b) II c) III d) IV e) nenhuma destas.

12. (PUC) – Uma partícula carregada penetra num campo de indução
magnética

→
B, com velocidade

→
v, ficando sujeita à força

→
F.

Em relação aos vetores
→
v, 

→
B  e

→
F, podemos afirmar:

a)
→
F  perpendicular a 

→
v e paralelo a

→
B.

b)
→
F  perpendicular a

→
B e paralelo a

→
v.

c)
→
F  perpendicular a

→
B e a 

→
v.

d)
→
F  paralelo a

→
v  e a

→
B.

e)
→
v  perpendicular ao plano determinado por

→
B e

→
F.

13. (UFRS) – No interior de um acelerador de partículas, existe um
campo magnético muito mais intenso que o campo magnético
terrestre, orientado de tal maneira que um elétron lançado
horizontalmente do sul para o norte, através do acelerador, é
desviado para o oeste. O campo magnético do acelerador aponta
a) do norte para o sul.
b) do leste para o oeste.
c) do oeste para o leste.
d) de cima para baixo.
e) de baixo para cima.

14. (PUC) – Um elétron num tubo de raios catódicos está-se mo ven -
do paralelamente ao eixo do tubo com velocidade 1,0 x 107m/s.
Apli can do-se um campo de indução magnética de 2T, paralelo ao
eixo do tubo, a força magnética que atua sobre o elétron vale (carga
de elétron, 1,6 . 10–19C):
a) 3,2 . 10–12N b) nula c) 1,6 . 10–12N
d) 1,6 . 10–26N e) 3,2 . 10–26N

15. (ITA) – Uma carga elétrica q é lançada com velocidade inicial →v nu -
ma região em que há um campo de indução magnética

→
B, cons -

tante. Supondo que sobre a partícula só possa atuar a força de
natureza magnética, pode-se afirmar que
a) a partícula, necessariamente, descreverá uma trajetória cir cular.
b) a trajetória da partícula não pode ser retilínea nessa região.
c) a energia cinética da partícula deve aumentar com o tempo.
d) a força de natureza magnética é paralela a 

→
B.

e) o movimento da partícula é uniforme.
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16. (MACKENZIE) – Ao aban do narmos do repouso um elétron no
ponto P do cam po de in dução magnética da figura abaixo, ele

a) mover-se-á ao longo da li nha de indução.
b) mover-se-á no sentido con trário da linha de in dução.
c) não se moverá.
d) mover-se-á para cima, na di reção da perpen di cular ao ponto P.
e) mover-se-á para a direi ta, na direção da tangen te ao ponto P.

17. (UFSES) – Uma partícula de massa m = 6,4 . 10−25 kg e carga 
q = 3,2 . 10−16C penetra em uma região do espa ço onde existe um
campo magnético uniforme de intensi da de B = 5,0 . 10−1 T, com
velocidade de módulo V = 5,0 . 106m/s, perpendicular à direção de
campo, descrevendo uma trajetória circular de raio R.
Analise as afirmações que se seguem.
(0) O raio da trajetória descrita pela partícula é R = 2,0cm.
(1) Em qualquer ponto da trajetória, a força magnética sobre a

partícula será perpendicular à velocidade.
(2) Em qualquer ponto da trajetória, a velocidade 

→
V da partícula

permanece constante.
(3) O trabalho realizado pela força magnética para deslocar a

partícula de 360° é 3,2 π . 10−11 J.
(4) A energia cinética da partícula não é alterada enquanto ela

estiver sob a ação do campo magnético.

São corretas:
a) todas
b) apenas (0), (1) e (4)
c) apenas (2), (3) e (4)
d) apenas (0), (1) e (3)
e) apenas (0), (1), (2) e (4)

18. (UFES) – Um feixe composto por nêutrons, prótons e elétrons
penetra em uma região onde há um campo magnético perpen -
dicular à direção inicial do feixe, como indicado na figura a seguir. 

As três componentes, I, II e III, em que o feixe se subdivide
correspon dem, respectivamente, a:
a) elétrons, prótons, nêutrons.
b) nêutrons, elétrons, prótons.
c) prótons, elétrons, nêutrons.
d) elétrons, nêutrons, prótons.
e) prótons, nêutrons, elétrons.

19. (U.F. LAVRAS-MG) – Um feixe de partículas formado por nêu trons,
elétrons e pósitrons (mesma massa do elétron, carga positiva)
penetra numa região do espaço onde existe um campo magnético
uniforme 

→
B, perpendicular ao plano do papel e apontando para

dentro dele. Podemos afirmar, observando a figura, que as
trajetórias X, Y e Z correspondem a:

a) X → elétrons; Y → nêutrons; Z → pósitrons
b) X → pósitrons; Y → nêutrons; Z → elétrons
c) X → elétrons; Y → pósitrons; Z → nêutrons
d) X → pósitrons; Y → elétrons; Z → nêutrons
e) X → nêutrons; Y → elétrons; Z → pósitrons
Obs.: o pósitron tem carga positiva e mesma massa que o elétron
(antielétron).

20. (FUVEST) – Um próton (carga q e massa m) penetra em uma re -
gião do espaço tomada por um campo magnético uniforme 

→
B per -

pendicular à página. Sendo dados v = 107m/s, R = 2m e 

= 108 , determine 
→
B.

q
––
m

C
–––
kg
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21. (UNESP) – Na figura, as setas com as legendas p e e repre sen -
tam a direção e o sentido da velocidade de um próton e de um elé -
tron, respecti va mente, ao penetrarem numa re gião de campo
mag nético cons tante e uniforme 

→
B, em diferentes instantes e com

diferentes veloci dades.

Considerando que cada uma dessas partículas esteve sujei ta ape -
nas à ação do campo magnético, pode-se afirmar que, das setas 1,
2, 3 e 4 represen tadas na figura,
a) somente a seta 3 pode representar a saída do próton e a 1 a do

elétron.
b) a seta 1 pode representar a saída do próton, mas não há seta

que possa representar a saída do elétron.
c) a seta 3 pode representar a saída do elétron, mas não há seta

que possa representar a saída do próton.
d) as setas 1 e 3 podem representar a saída do próton e do elétron,

respectivamente.
e) as setas 4 e 2 podem representar a saída do próton e do

elétron, respectivamente.

22. (FUVEST) –  Uma par  tí cula carregada é lan çada com velocidade 
v0 = 6 x 105m/s parale lamente ao eixo y, em uma região R onde exis -
te um campo mag néti co

→
B. Penetrando nessa região na ori gem dos

eixos coorde na dos, des    creve em seu inte rior a trajetória cir cular mos -
trada na figu ra.

a) Qual deveria ser a velocidade de lançamento para que a partí -
cula atingisse o ponto P de abscissa x = 4cm?

b) Represente graficamente a força que age sobre a partícula
quando ela passa pelo ponto Q.

c) Se a partícula for positiva, qual é o sentido do campo mag nético
→
B?

23. (FUVEST) – Ao pene trar numa região com campo magnético uni -
for me

→
B, perpendi cular ao plano do papel, uma partícula de mas sa

m e carga elétrica q des cre ve uma trajetória circu lar de raio R, con -
forme indica a figura.

a) Qual o trabalho rea li za do pela força mag nética que age sobre a
partícula do trecho AC da traje tória cir cu lar?

b) Calcule a velo cida de v da partí cula em fun ção de B, R, m e q.

24. (ITA) – A agulha de uma bússola está apontando corretamente na
direção norte –sul. Um elétron aproxima-se a partir do norte com
velocidade 

→
v, segundo a linha definida pela agulha. Neste caso:

a) a velocidade do elétron deverá estar necessariamente aumen -
tan do em módulo.

b) a velocidade do elétron estará certamente diminuindo em mó -
dulo.

c) o elétron estará desviando-se para leste.
d) o elétron desviar-se-á para oeste.
e) nada do que foi dito acima é verdadeiro.

25. (VUNESP) – Uma par tícula de peque na massa e eletri camente car -
regada, movi men tando-se da es quer da para a direita com velo ci da -
de constante →v, en tra numa região em que há um campo 
mag nético uniforme. Devido à ação desse campo sobre a carga, a
partícula descreve uma semicircunferência e retorna para a es -
querda com velocidade

→
u, paralela a 

→
v, com |

→
u | = |

→
v |, como

mostra a figura.

a) Qual é a direção das linhas desse campo magnético?
b) Explique por que |

→
u | = |

→
v |.
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26. (ITA) – Uma partícula com carga q e massa M move-se ao longo
de uma reta com velocidade v constante numa região onde estão
presentes um campo elétrico de 500V/m e um campo de indução
magnética de 0,10T. Sabe-se que ambos os campos e a direção de
movimento da partícula são mutuamente perpendiculares. A
velocidade da partícula é:
a) 500m/s.
b) constante para quaisquer valores dos campos elétrico e mag -

nético.
c) (M / q) 5,0 x 103m/s.
d) 5,0 x 103m/s.
e) faltam dados para o cálculo.

27. Usando a regra da mão esquerda, determine o sentido da força
magnética sobre o fio retilíneo percorrido por uma corrente con -
tínua de intensidade i, das figuras de 1 até 6.

28. (ITA) – Uma espira retangular é colocada em um campo mag né tico
com o plano da espira perpendicular à di reção do campo, conforme
mostra a figura. 

Se a corrente elétrica flui no sentido mostrado, pode-se afirmar em
relação à resultante das forças, e ao torque total em relação ao
centro da espira, que
a) a resultante das forças não é zero, mas o torque to tal é zero.
b) a resultante das forças e o torque total são nulos.
c) o torque total não é zero, mas a resultante das for ças é zero.
d) a resultante das forças e o torque total não são nu los.
e) o enunciado não permite estabelecer correla ções entre as

grandezas consideradas.

29. (FAAP) – Um condutor retilíneo de comprimento � = 0,20m, per -
corrido por uma corrente i = 2,0A, é imerso em um campo
magnético uniforme de indução B = 2,0 . 104T. Determinar o in ten -
sidade da força magnética que atua sobre o condutor nos casos:
a) o condutor é disposto paralelamente às linhas de indução do

cam po;
b) o condutor é disposto perpendicularmente às linhas de in du ção

do campo.

30. (MACKENZIE-SP) – Um condutor retilíneo de comprimento 0,5m
é percorrido por uma corrente de intensidade 4,0A. O condutor
está totalmente imerso num campo magnético de intensidade 
10–3T, formando com a direção do campo um ângulo de 30°. A
intensidade da força magnética que atua sobre o condutor é:
a) 103N b) 2 . 10–2N c) 10–4N 
d) 10–3N e) Nula 
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FRENTE 1 

1) D 5) C 8) B

9) C 10)C 13)B

17) E 19)B 20)D

21) B

1) C 2) D 3) B

5) A 9) C

2) Itens corretos: 04 e 16; Resposta: 20

6) E 8) B 9) 300N

11) B 12)B 13)A

18) C 20)C 21)C

34) C 37)C 38)A

39) D

4) C 5) A 7) B

11) A 12)A 15)C

17) A 18)B

FRENTE 2 

1) D 2) B 3) C

4) A 5) D 6) D

7) B 8) C 9) D

10) C 12)B 13)C

14) B 15)C 16)D

18) B 19)D 20)B

21) E 22)E 23)D

26) A 27)A

1) B 2) B 7) C

9) B 11)E 12)D

13) B 14)E 15)D

16) B 17)A 18)D

19) A 20)E 21)E

1) C 2) B 3) C

4) C 5) C 6) A

8) E 10)D 13)D

14) E 15)A

1) D 3) C 4) E

5) D 6) D 7) E

8) D 10)C 11)E

12) E

MÓDULO 6

MÓDULO 5

MÓDULO 7

MÓDULO 8

Vide resoluções comentadas no site:

www.curso-objetivo.br

MÓDULO 5

MÓDULO 6

MÓDULO 7

MÓDULO 8
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FRENTE 3 

1) D 2) C 3) E

5) B 6) D 7) D

8) A

1) E 2) C 4) D

6) E 7) D 8) D

9) E 10) A 11) D

13) C 14) D 15) A

16) A 17) C 18) E

19) E 21) C 25) D

26) E 27) C 28) E

1) D 2) A 3) E

4) A 10) D 11) A

12) C 13) E 14) B

15) E 16) C 17) B

18) E 19) B 21) D

24) E 26 D 28) B

30) D

MÓDULO 5

MÓDULO 6

MÓDULOS 7 e 8
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