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QUESTÃO 01 

Um paraquedista salta de uma altura de 325 m. Durante os primeiros 5,0 s, ele cai em queda livre, 

praticamente sem interferência do ar; em seguida, ele abre o paraquedas e seu movimento passa 

a ser uniforme, após brusca diminuição de velocidade, como indica o gráfico da velocidade, em 

função do tempo. 

  

                                                  

  

Considere o movimento de queda vertical e retilíneo e a aceleração da gravidade de 10 m∕s2. O 

tempo total de movimento, até a chegada do paraquedista ao solo, será de 

A) 20,0 s. 

B) 25,0 s. 

C) 28,0 s. 

D) 30,0 s. 

E) 35,0 s. 
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QUESTÃO 02 

Dois automóveis, I e II, inicialmente trafegam lado a lado em uma estrada reta. Em algum instante, 

o carro I aumenta sua velocidade e, simultaneamente, o outro começa uma frenagem. Assim, 

pode-se afirmar corretamente que 

A) a aceleração do carro I é diferente de zero e a do carro II é zero. 

B) a aceleração do carro I é zero e a do carro II é diferente de zero. 

C) as acelerações dos dois carros são diferentes de zero. 

D) as acelerações dos dois carros são iguais a zero. 

 

QUESTÃO 03 

Em um jogo de futebol, Joãozinho, que estava a 8 metros da linha central do campo, recebe a 

bola, ergue a cabeça, observa a posição dos demais jogadores e, em seguida, parte rumo à linha 

de fundo. O gráfico seguinte mostra a relação entre a distância percorrida por Joãozinho, 

relativamente à linha central do campo, e o tempo. Observe que há quatro etapas distintas nesse 

gráfico, as quais estão numeradas como I, II, III e IV. 

 

 
Fonte: http://www.blogdicas.com/jogos-online-de-futebol.html. Acesso: 20 out. 2013. 

 

Após analisar o gráfico, escolha a alternativa que indica corretamente a etapa em que Joãozinho 

desenvolveu maior velocidade. 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

QUESTÃO 04 

Num laboratório, um grupo de alunos registrou o comprimento L de uma barra metálica, à 

medida que sua temperatura T aumentava, obtendo o gráfico a seguir: 

 
 

Pela análise do gráfico, o valor do coeficiente de dilatação do metal é 

A) 1,05 . 10 – 5 C – 1. 

B) 1,14 . 10 – 5 C – 1. 

C) 1,18 . 10 – 5 C – 1. 

D) 1,22 . 10 – 5 C – 1. 

E) 1,25 . 10 – 5 C – 1. 

 

QUESTÃO 05 

Uma barra de zinco e outra de alumínio de mesmo comprimento, L0 = 100,00 cm, à temperatura 

de 20 °C, estão soldadas como mostra a figura. 

Os coeficientes de dilatação linear dos metais são: 

αZn = 26 .10–6 °C–1 e αAl = 22 . 10–6 °C–1. 

 
A barra formada por esses materiais, ao ser aquecida até 220 ºC, apresentará um comprimento 

final, Lf, em metros, igual a 

A) 2,0044. 

B) 2,0048. 

C) 2,0052. 

D) 2,0069. 

E) 2,0096. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

QUESTÃO 06 

Um professor mostra para a sala os dois frascos de vidro vazios 1 e 2 da figura. O professor 

informa que as tampas são feitas de um mesmo material indeformável e diferente do vidro, que 

as duas tampas estão plenamente ajustadas aos frascos, uma internamente e outra externamente, 

e que o coeficiente de expansão dos vidros é αv e o das tampas é αt. 

 
O professor pergunta o que pode acontecer com os vidros se a temperatura ambiente aumentar. 

Duas alunas se manifestaram. 

Cecília: Apenas o vidro 1 se quebrará se αv > αt. 

Fernanda: Apenas o vidro 2 se quebrará se αv < αt. 

 

Sobre os comentários das alunas, 

A) as duas acertaram. 

B) as duas erraram. 

C) apenas Cecília acertou. 

D) apenas Fernanda acertou. 

 

QUESTÃO 07 

Os centros de quatro esferas idênticas, I, II, III e IV, com distribuições uniformes de carga, 

formam um quadrado. Um feixe de elétrons penetra na região delimitada por esse quadrado, pelo 

ponto equidistante dos centros das esferas III e IV, com velocidade inicial na direção 

perpendicular à reta que une os centros de III e IV, conforme representado na figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

A trajetória dos elétrons será retilínea, na direção de , e eles serão acelerados com velocidade 

crescente dentro da região plana delimitada pelo quadrado, se as esferas I, II, III e IV estiverem, 

respectivamente, eletrizadas com cargas  

A) + Q, - Q, - Q, + Q 

B) + 2 Q, - Q, + Q, - 2Q 

C) + Q, + Q, - Q, - Q 

D) - Q, - Q, + Q, + Q 

E) + Q, + 2 Q, - 2 Q, - Q 

 

QUESTÃO 08 

Uma criança, ao encher um balão de festa, nota que, ao aproximá-lo de seus cabelos, eles se 

arrepiam. Dois estudantes arriscam explicar para a criança o que está ocorrendo. 

Estudante 1: Os seus cabelos se arrepiam, pois eles e o balão estão necessariamente com excesso 

de cargas, um com cargas positivas e outro com cargas negativas, e isto faz com que ambos se 

atraiam. 

Estudante 2: Provavelmente, o balão está eletrizado com carga positiva ou negativa e, ao 

aproximar o balão, ocorreu a atração do balão eletrizado e do cabelo, que provavelmente está 

neutro. 

É correto afirmar que: 

A) ambos os estudantes estão corretos. 

B) somente o estudante 1 está correto. 

C) somente o estudante 2 está correto. 

D) nenhum dos estudantes está correto. 

 

QUESTÃO 09 

Imagine um ônibus escolar parado no ponto de ônibus e um aluno sentado em uma de suas 

poltronas. Quando o ônibus entra em movimento, sua posição no espaço se modifica: ele se afasta 

do ponto de ônibus. Dada essa situação, podemos afirmar que a conclusão ERRADA é que 

A) o aluno que está sentado na poltrona acompanha o ônibus, portanto, também se afasta do 

ponto de ônibus. 

B) podemos dizer que um corpo está em movimento em relação a um referencial quando a sua 

posição muda em relação a esse referencial. 

C) o aluno está parado em relação ao ônibus e em movimento em relação ao ponto de ônibus. 

D) nesse exemplo, o referencial adotado é o ônibus. 

E) para dizer se um corpo está parado ou em movimento, precisamos relacioná-lo a um ponto ou 

a um conjunto de pontos de referência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

QUESTÃO 10 

Júlia está andando de bicicleta, com velocidade constante, quando deixa cair uma moeda. Tomás 

está parado na rua e vê a moeda cair. Considere desprezível a resistência do ar. 

Assinale a alternativa em que MELHOR estão representadas as trajetórias da moeda, como 

observadas por Júlia e por Tomás. 

 

 
 

QUESTÃO 11 

Imagine se os mais de 6,5 bilhões de habitantes do planeta fossem iguais. Não teria graça, não é 

mesmo? A diversidade é uma das maiores riquezas do ser humano no planeta e a existência de 

indivíduos diferentes numa cidade, num país, com suas diversas culturas, etnias e gerações faz 

com que o mundo se torne mais completo. 

 

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/11/respeito-a-diversidade-e-uma 

forma-de-promover-inclusao Acesso em: 20 ago. 2015. 

 

Logo, o número de habitantes do planeta Terra pode ser representado da seguinte forma: 

A) 6,5 x 10 7. 

B) 6,5 x 10 8. 

C) 6,5 x 10 9. 

D) 6,5 x 10 10. 

 

QUESTÃO 12 

Para reduzir o consumo de derivados de petróleo, os fabricantes de produtos de plásticos iniciaram 

a produção de suas peças utilizando bioplástico, material biodegradável e/ou produzido a partir 

de fontes renováveis. A Xplástico, indústria há 20 anos no mercado, usa 6 000 toneladas de 

plástico comum para fabricar 20 bilhões de peças todos os anos. Essa empresa, no início do ano 

de 2018, começou a produzir a linha eco-copos com bioplástico. Essa linha representa algo em 

torno de 2% do número total de peças plásticas produzidas por ano nessa empresa. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

De acordo com o texto, pode-se concluir corretamente que o número de peças produzidas pela 

Xplástico por hora, em média, está mais próximo de 

A) 2,0 × 10 12. 

B) 2,0 × 10 9. 

C) 2,0 × 10 6. 

D) 2,0 × 10 3. 

E) 2,0 × 10 0. 

 

QUESTÃO 13 

Um estudante de Física resolveu criar uma nova escala termométrica que se chamou Escala 

NOVA ou, simplesmente, Escala N. Para isso, o estudante usou os pontos fixos de referência da 

água: o ponto de fusão do gelo (0° C), correspondendo ao mínimo (25° N) e o ponto de ebulição 

da água (100° C), correspondendo ao máximo (175° N) de sua escala, que era dividida em cem 

partes iguais. Dessa forma, uma temperatura de 55°, na escala N, corresponde, na escala Celsius, 

a uma temperatura de  

A) 10° C.  

B) 20° C.  

C) 25° C.  

D) 30° C.  

E) 35° C. 

 


