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ZªEÍSI-ÇA-

D]. e 132 estão-
relaeionadas-ao tem"-abaixo.

_O ano oeZDDB foi pijociantado pela UNESCO o
Ano Internacional _ da Astronomia para
comemorar os 400 __ anos“ das primeiras:
observações astronômicas realizadas por
Galilei] .Galilei através de' telescópios ze,
"também, para celebrar“ a Astronomia e suas.
contfi5ui_ç5íe_s fpara p Íçoniiecim'entoª humano.

Ú ano de 2609 também oejebrou os 400 anos
qa formulaxçãcydarLei das Orbitase da' Lei_das_
Areas ,por Johannes Kepler. ,A terceira lei, .
conhecida como Lei-dos Peitudas; foi por eiéí"
fonnuiád_a_ posteriormente.

01. Sobre as três leis de Kepler são feitas. as
seguintes afirmações.

_I - A úfbita de çada planeta e' uma elipse
com oselgem um ados focos.

II j- 0 segmento de reta que une cada planeta
ao Sol varre áreas iguais em tempos
iguais.

IÍI- O quadrado do periodo orbital de cada
planeta é diretal-nente proporciona)" ajo
cubo da distância média do planeta ao
Sol.!

Quais estâotorfetas?

(A) Apenas I.

(B) Apenas III.

(G) Apenas II-I.

(D) Apenas I" e II".

(E) 1,11 e m.

(G3. A Astronomia estudaobjetos celestes que, em
sua maioria, se "EITCDIIÍIHIH. a
distâncias da Terra. De acordo com a
mecânica newtoniana, os movimentos desses
objetos obedecem à Lei da Gravitação
Universia].

Cczinsidere as segtnntes; afirmações, referentes
às unidades empregadas em estudos
astronômicos.

I - Um ano-luz corresponde à distância
pereorrída pela iúz em um anªo.

ÍÍI - Uma Unidade_ Astronômica (LUA)
çorresponde à distãncia média; entre a
Terra e o Sol.

I_I_I_— No Sistema internacional (SI),, a unidaçie
cla cons-tante G da Lei d_a (Eiravitação
Unjverseil é rn/sfªª.

Qoais estão corretas?

(A) Apenas I.

(B) Apenas; II.

(C) A-penas IIÉI.

__(D) Apenas I e II.

(E;) 'I, II e III.

0.3. tevandoee em conta unicamente“ "o
movimento de rotação cla" Terra em torno de
seit-eixo imaginário, qúal é aproximadamente
a' velocidade tanígfencial de um _pon_to na
superfiàie da Terra, localizado; sobre o
"equziclor terrestre?

(Considere «"= 3,14; raipdaTerra RT_= 6.000 km;)

(A) '440_,km/h=.
(a) spo“ km,/H..
(c) soo km/h.
(D) 1.690 kut/h“.
(E) 3.200 kai/h.
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Observe _o gráfico abaixe, que mostra a velecidade instantânea v em funào do tempo 't de um
móvel que se desloca em uma "trajetória" retilínea. Neste gráfico, l, ll e ill identificam,
respectivamente, os intervaios de tempode [is-a 45, de fis.-a 65 e de 6s-a 145.

lªvimrs)

a eeeeee
: : : : : 5
Í :II É ' ? : 3

ª“ """"
i'- "E i "': E i

20 """""" ') """

T
::: 2 4 s s 10 12 14 tis)

Nos intervalos de tempo indicados, as acelerações do móvel valem, em mfsªª, respectiva-mente,

(A) e 20.
(B) 10, 00

20,40

e 5.

(C) 10, 0 e

(D)—10, 0

(E) —10, "0

Instrução: es questões 05 e 06 referemee ao enunciado abaixo.

Um cubo de massa 1,0 kg, maciçoe homogêneo, está em repouso sabre uma superficie plana
horizontal. Os coeficientes de. atrito estático e cinetico entre e cubo e a superfície valem,
respectivamente, 0,30 e 0,25. Urna força-' F, hiarizontai, é então apllcadaisabre a centro de masáaídai
cubo.

(Considere o módulo da aceleraçãojda gravidade" igual a 10,0 mfsª.)

DIE: Se a intensidade da força Fé igual a 2,0 N, a, 05, Se a intensidade ,da força-F é igual a 6,0 N, 0força de“ atrito estatico vaie cubo sofre uma aceleração cujo módulo é
iguala

(.:::) 0,0 :::.
(s; 0,0 "mjsª".ZZ 133:
(c:) 3,5 mrsª.

EZ? 13ª

(E) 10,0_m/sº.
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Ol'. A figura abaixo I_'E_DI'ESE_HÍBÍ_UITT blogo de'massa_ M que comprime uma das extremidedesde uma mola ideal
de constante elástica- k. A outra "extremidade da mola está fixa à parede. Ao ser iiberadoo sistema bloco-
mola,'o bloco sobe a rampa até que "seu centro de TTIBSSH atinja uma altura h iam-"relação ao nivel inicial.
(Despreze as forças dissipativas e considere g io módulo da aceleração da gravidade.-)

Nessa situçeçà, a_ comiaressão inicial x da "mola deve sertal que

(A) >< = (2Mg.h/.k)ªªª-
(fs) x = (Mgh/lqªfª.
[(c) x = ZMQD/k.
"(D) >< = Mob/k.
(E) >< = Wrigh-

IEIBE. um cub_o de massa especifica p, desliza com"
velocidade de módulo Va sobre uma mesa
horizoiftal, sem atrito, 'em direção a' um
segunçzlo cubo“ de iguais dimensões,
inicialmente em repouso. “Apos a colisão
frontal, os cubos se movem jontosisobre 'a'
mesa, ainda sem atrito, com velocidade de
modulo "vf = 3Vn/4.

Com- base nessas infomações, é correto
afirmar que a massa específica do segundo
cubcré igual a

0.9. Assinale a alternativa“ ,que preenche
corretamente as lacunas do texto abaixo, na
ordem em que aparecem.
O gráfico que segue mostra a variação da
massa em j=flJ_l'_'l_ÇãD do volume para dois
materiais diferentes, Ae B.-
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Dois blocos maciços, de mesmo voluzªne, sendo
(C) 7 pl/Q. um feito com o material A e outo feito com o

material B, têm, respectivamente, pesos cujos
(D) 3;p1/4. módulos PA _e PB são tais que ...... .. . Se

mergulhados completamente em água, os
(E) p1j3. blocos sofrem empuxos cujos modulos-E,, e EE,,

respectivamente, sãotais que ...... .. .

m>o=zPs - a=zEB
(s) P, = 2 P,, - E,, = EB
(C) PA=P|3 ª- Ea=2E5

(D) PA = PBÍZ ' Ea = Ea
(E) PA = Pei/Z —— Es =.- EBD
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1D. Considere asaiºlrmações abaixo, referenfes aos três processos de frensferêhciaí de calor.

I- - A radiaçãopode ser refletida pelo objeto-que- a recebe.
-- II - A condução ocorre pela-propagação deoscilações dos. constituintes de um m_eio material.
III- A conúecção ocorre apenas em fluidos.

Quais esâo- corretas?

(A) Ábenas I,
(B) Apenas ITI. _
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

11. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto etraixo, na ordern em que
aparecem.

A-flquraªabaixo
um cido de urna" máquina térmica que
ABED, o númerooe __part_ículªas.do gás permanece constante, e que, para

1D,

va)

As etapas A&B e C—>D ao cido representado na figura são processos ....... .. . Seridó assim,
troca de ......

há
não há

trabalho

trªbªlhºe
calor

I l(A) isotermicos
(B) isotennirzos

(C) acliabaªticos
("D) adíabáticos
(E) ,adiabátícos

l |não há"

há

não há"

calor

trabalho|. l
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12. Considere as afirmações abaixo, sobre-gases ideais.

I aa cãonstante R presente n'a equação de estado de gases pv =- nRT tem.-o mesmo valor para
todosos gases ideais.

"LI - Volumes iguais de gases iqeais diferentes, à mesma temperatura e pressão, contêm o mesmo
número de moléculas.

ÍII- A energia cinética média das moléculas de um gás ideal .é diretamehtef proporcional à
tempiaratuºra"absoluta-do gás.

Quais estão corretas?

(.?-'t) "ADEHBS 'I:

(B) Apenas II.

(C) Apenas III;

(D) apenas I" e II.

(E) 1, 11 e 11,1.

13. Um
o calor especifico do aluminio é o dobro do calor específico do ferro.

Se_ os, dois corjaos, ao receberem a mesma quantidade de calor Q, sofrem-a mesma vafiaáo "de
temiaeratura AT, as massas dos co_r_p_os sãotajs que

(B) me = 2 mre-

3.4". Um alurjio recebe um bastão-ade vidro e
eletrizúo por atrito, Após esfregar a seda no bastão, o aluno "cotistata que a parte atritatia" "cio
bastão ficou carregada positivamente.

Nesse caso, durante o processo de atrito, cargas elétricas.

(A) oositivas foram__transferidas' da "seda" parao bastão.

(B) negativas foramázransferidas dobastão paraa seda.

(C) “negativas foram repeliclas para; a outra extremidadedo bastão.

(D) negativas foram" destruídas no basâo pelo calor gerado pelo atrito.

('E) positivas foram criadas no" bastão pelo càiorgéradcrpelo atrito.
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15. Assinale a alternativa que preenche
corretamente as lacunas do texto abaixo, na
ordem em que aparecem.

Na figura que segue, um próton (carga +e)
"encontraªse inicialmente fixo" na posição Rem"
uma região onde existe um campo elétrico
uniforme". As superficies eqúípotenciais
assooiadas a esse campo estão- representadas
pelas linhas tracejadas.

5000 amv mv SDGV em mov
| l l l II

| l

l I
| l |

| | | II.! m

| I
I l
l l
I I

0,1 m

Na situação representada na figura, o campo
elétrico tem- módulo

um agente" externo para levar o próton .até a
posição B é de ...... .. .

(A)1"000v/m — direita - —300 ev

(B) 100 Wm — direita - -300 eV

(c) 1000 V/m — direita - +300 eV

(D) 100 V/my —— esquerda — -30O eV

(E) 1000v/m - esquerda —- +300 eV

16. Dbserve afigura abaixo.

Nesta" figura, A e "B representam imãs
permanentes cilíndricos idênticos, suspensos
por cordas-. Os imãs "estão em "equilíbrio com.
seus "eixos; alinhados. A-origem do sistema de
coordenadas está“ localizada sobre o eixo-dos
cilindros, a meia distância entre eles; Nasser
origem encontra-se um núcleo Iii-radioativo"
que, em certo momento, emite um "elétron

apontarcuja velocidade inicial
perpãendiculaªrrnente para" dentrodessa
(sentido -—z).

Desprezandoªse o efeito da gravitacionalpa"
tlajetoria seguida pelo "elétron" será

(A) defletiçia no sentido ri-x.

(B) defletida no sentido —x.

(C) clefletitla no sentido +y.

(D). deflétida no sentido ——y.

(E) retilínea no sentido —z.

1,7. um campo magnético cuja intensidade ªuiaria-
no tempo atravessa uma bcíbina de LDU
espiras, e de resistência elétriça çlesprezívelçã
esta bobina está conectada em série uma
lâmpada cuja resistênciaaeiétrica é de 10,0 Q
e que está“ dissipanclo- 10,0 W. A "variação
temporal do fluxo magríéticoíatrzniés de cada
espira é, em módulo, de

(A) 0,01 Wbfs.
(e) 0,10 wb/s.
(c) 1,0 WIn/s.
(o) 10,0 "wa/s.
(E) 100,0 wb/s.
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18. Voitímetros .e amperímetros- são os
instrumentos mais usuais para medições
elétricas. Evidentemente, "para a obtenção Íde
medidas correta-s, esses instrumentos" devem
ser» conectados de maneira adequada.. Além
disso, apodem ser danificados se -fo_rer1_1'
conectados deforma incorreta ao circuito.
Suponha qpe se deseja medir a diferença de
potencial a que está submetido o resistor R2
do circuito abaixo, bem como a corrente
"elétrica que opercorre.

R1

e .“:

Assinale a "figufa "que representa a correta"
conexão do multímetro (Vie do -aimperímetro'
"(A) ao circuito para a realização das medidas
desejadas.

(É)

(B)

(É)

R1

(E)

UFFEGE — CFIEÚIB - FiS

Instrução: As questões 19'_e 2D referem-se ao
enunciado e à iigura abaixo.

No “figura abaixo, "E "representa um espelho
plano true-corta perpendicuiarriiªerite a página,
e O representa pmi-peqpeno objeto __coiocaoo
no,-plano da página

Na iiijura também estão represehtàaríias duas
seq._uêo'ci_as_gde_ pontos. ÃSEQUÉHCÍB I, ||, Ill, |V
e V- está loca-lizado atrás "do- espelho, região
de formação da imagem do objeto Ú pelo
espelho E. A-seouênciaº 1, 2, 3, 4 "e 5 indica as
posições ide .cír'1co” observadores. "Considere
que "todos os pohtos estão no plano da
página.

1'9-.Í Qua] e o piªohtiz" que melhor representa" a
posição da." imagem doobjeto“ Ci formada peio
espelho plano _E-?

(A) |.
(e) n.
(c) m.
(o) lv.
(E) v.

270; Quais observadores podem ver a "irªriagem "do
.objeto O "fon-nadar peio- espelho pIanoE?

(Ã) Apenas- 1.
(B) Japehas 4.-
(G) Apenas 1'e s2.

(o) Apenas 4 e 5.
(E) Apenas 2, 3 e. 4.
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11. Unjrobjeto delgado, com 10 cmcle altura,
posicionado sobre o. eixo central de umaºiente

_ esférica deigada convergente, (cuja distância
focal é igual a 25 cm.

Considerando-eia que a distância do objeto à
lente é de 50- cm, a imagem formada pela
ienteéj

(A) real e de mesmo --tarnanho que o objeto.-

(B) virtual e de mesmo tamanho que o
objeto.

(C) real e menor que“ o objeto.

(D) virtua! e menor que ouobjeto.

(E) virtual e maior Íqiue o bjeto. <a>

2-2. Considere as- seguintes afirmações sobre
fenômenos ondulatcírrios e _suas
caracteristicas.

I - e difraçãÍo, ocorre apenas com ondas-
SÚHDFES.

II - A interferência ocorre apenas com ondas-
eletromagnéticas.

III- A polarização LQÇDIÍFE apenas Lcom oficias
transversais.

Quais estão corretas?

(A) Apenas I.

(B) Apenas II.

(C) Apenas III.

(D) Apenas-I-e-I-I.

(E) 1, IIe m.

(D.)

II.-'a. A- "figura abaixo representa dois pulsos_
-produzidos_ nasgextremideideã apostas oe uma
corda".-

*

i/Xjp
"Assinale ªa alternativa que melhor representariam,
ªSÍtLlaÇãO da corda após o encontro dos dois
pulsos.

(C)

i
ªª) i_/L/

i

(E) i

—...- —:l—
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24. Em certo experimento, um contador Geiger (instrumento que conta o número" de eventos de
decaimento radioativo por unidade de ftempo) foi colocado a 0,5 m de uma amostra radioativ-a
pequena, registrando 3.230 contagens/minuto. "Cíniio horas mais tarde, quando nova" medida foi
feita "com ocontador-na mesrna" pos-içãfo anterior, foram registradas 89 ÇoriÉaQPe-nslrninuto.
Com base nessas informações, étorreto eonoluiroue a- meia-yidada amostra e de

(â) 0,6 h.

(B) 0,8 h.

(C) 1,10 Fi.

"(D) 1,25 h-.

(E) 1,5 h.

25; Na passagem-' do-sécuio. ELX para o século XX, várias questões e fenômenos que eram temas de
discussão e- pesquisa começaram a ser esclarecidos graças a ideias que, mais tarde, viriam a
constituirá área dafísica“ hoje sonhefzida como-"Meoãnioa Quântica".

Na orirn__e_i___ra_ coluna; da "izabela abaixo, esão listados três desses ternas; na segunda, equações
fundamentais relacionadas às soluções encontradas.

Tªmªª Eqsessões
1 — Radiação do corpo negro (a) A = hjp (Posmiado de Louis de Broglie)

2 - Efeito fotoeiétrieo" (b) P "= o S-Tª (Lei deistefan-Boltzmann)
3 - Úndas de matéria (o) |< = hf- W (Rotação. de Einstein)

Assinaie a alternativa que associa "corretamente os temas apontados na primeira coiuna às
respectivasequações, listadas ria-segunda coluna,

W 1(a)-s2(b)- 362)
(s) 1(a) —- 2(c_) — sn;»)
(C) lib) - Etc) — Baia)
(D) lib) -2(a) - Eis)
(E) Hc) —s2(b) - 3ª)
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