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1. FÍSICA 

 
Nas questões abaixo, considere a aceleração da gravidade 
constante e igual a 10m/s². 
31. O Explorador Marcel Pretre percorreu com sua equipe 
uma distância de 33 km a pé no interior da mata para 
encontrar uma tribo de pigmeus. Sabendo que ele gastou 
quatro horas e trinta minutos para percorrer os 33 km, 
determine a velocidade média do explorador na caminhada 
até a tribo. 
a) 3,7 km/h.   b) 4,6 km/h.   c) 5,5 km/h. 
d) 6,4 km/h.   e) 7,3 km/h. 
 
32. Sabemos que a palavra movimento que aparece na 
linha 2, texto 1, não tem o mesmo significado do termo 
usado na Física. Das alternativas abaixo qual a afirmação 
correta de acordo com o conceito físico? 
a) Dizemos que uma partícula está em movimento quando 
sua posição está variando em relação a um referencial. 
b) Se Pequena Flor (texto 2) cair do topo da árvore seu 
movimento será uniforme. 
c) Os pigmeus são pequenos por que onde eles vivem a 
aceleração gravitacional g é muito maior do que nas 
cidades grandes. 
d) A velocidade de uma partícula não depende do 
referencial. 
e) De acordo com as leis de Newton, quanto maior a altura 
de onde um corpo cai, maior será seu peso quando atingir 
o solo. 
 
33. Se o ônibus que transportou as famílias (texto 2, linhas 
8 e 9) viajou com velocidade média de 42 km/h, a distância 
que ele percorreu até chegar a igreja foi de 
a) 4,2 km.   b) 7,0 km.   c) 24 km. 
d) 42 km.   e) 70 km. 
 
34. Em torno de uma garrafa d`água gelada normalmente 
observamos uma certa umidade. O processo de mudança 
de estado físico da matéria responsável por essa umidade 
é denominado: 
a)evaporação.   b)sublimação   c)condensação. 
d)solidificação.   e)fusão. 
 

2. FÍSICA 
 

31. O motor de um barco lhe imprime uma velocidade 
(relativa à água) vB = 20 km/h, descendo o rio. Nesse rio 
existe uma correnteza com velocidade vC = 10 km/h. 
Quanto tempo o barco gasta para viajar entre duas 
cidades situadas na mesma margem e distanciadas em 
180 km? 
a) 2,0 h   b) 3,0 h   c) 6,0 h   d) 9,0 h   e) 18 h 
 
32. Uma caixa d’água com capacidade para 1000 litros 
está com metade de seu volume de água, ou seja, 500 kg 
de água. Sabendo que neste local a aceleração da 

gravidade é de 10m/s2, determine o peso da água contida 
na caixa. 
a) 500g   b) 500kg   c) 500N   d) 5000kg   e) 5000N 
 
33. Um estudante colocou, simultaneamente, em um forno 
1,0 kg de água e 1,0 kg de alumínio. 
Após algum tempo ele verificou que o alumínio atingira a 
temperatura de 100 °C, enquanto a água continuava com 
uma temperatura bem inferior. Isso pode ser explicado da 
seguinte forma: 
a) o alumínio é muito duro comparado com a água. 
b) o calor específico da água é bem maior que o calor 
específico do alumínio. 
c) o calor específico da água é bem menor que o calor 
específico do alumínio. 
d) a água tem dificuldade de reter o calor cedido pelo 
forno. 
e) a capacidade térmica do alumínio é maior que a da 
água. 
 
34. Para medirmos a temperatura de uma pessoa com 
precisão, necessitamos esperar alguns instantes, com o 
termômetro em contato com o corpo dessa pessoa, até 
que possamos realizar a leitura do termômetro. A 
necessidade dessa espera pode ser explicada da seguinte 
forma: 
a) o termômetro necessite de um tempo para registrar a 
leitura. 
b) o termômetro faz a leitura da temperatura para depois 
registrá-la. 
c) o tempo de registro varia de pessoa por pessoa, pois 
depende da massa corporal de cada um. 
d) o termômetro depois de entra em contato com o corpo 
necessita de um tempo para entrar em equilíbrio térmico 
com o corpo. 
e) o tempo de espera serve apenas como uma medida de 
precaução para obtermos uma boa medida. 
 

3. FÍSICA 
 

31. Maomé saiu às 14 horas e 10 minutos de sua tribo 
para visitar uma tribo vizinha. 
Na viagem, percorreu 18 km e chegou ao seu destino às 
18 horas e 40 minutos. A velocidade média de Maomé em 
sua viagem de 18 km da sua tribo à tribo vizinha foi, em 
km/h, igual a: 
a) 2,0   b) 3,0   c) 4,0   d) 5,0   e) 6,0 
 
32. “Diferentemente de Platão, que vivia no mundo das 
idéias, Aristóteles tinha os pés tão plantados no chão que 
costumava a escrever sobre ele”. Sabendo que a 
aceleração da gravidade na cidade onde Aristóteles vivia 
era g = 9,8 m/s2 e que sua massa era de 60 kg, o valor da 
força que o chão aplicava em Aristóteles, quando ele se 
encontrava em pé escrevendo no chão, era, em newtons, 
de: 
a) 9,8    b) 60    c) 78    d) 588    e) 600 
 
 
 
 



33. 
Rezando nos Céus 
“A Malásia enviará dois astronautas à Estação Espacial 
Internacional. Dos 4 candidatos, 3 são mulçumanos e 
deverão rezar ajoelhados em direção a Meca. Agora, 
especialistas pesquisam como ajoelhar em gravidade zero, 
como achar Meca lá de cima e como definir o horário da 
prece quando se dá a volta no planeta em poucas horas.” 
(SUPER, Junho, 2006) 
Os dois astronautas da Malásia selecionados são 
mulçumanos que pretendem fazer duas orações para cada 
volta da nave ao redor da Terra. Como, além do pequeno 
espaço destinado às orações e às atividades internas da 
nave não permite que os dois venham fazer suas orações 
simultaneamente, eles terão de alterná-las. Considerando 
que cada volta em torno da Terra será chamada de um dia 
da nave, que a freqüência de rotação da nave é de 6 
voltas por dia terrestre e que cada horação dura 30 
minutos, o percentual do dia da nave que não terá nenhum 
mulçumano rezando é de: 
a) 50 %    b) 40 %    c) 25 %    d) 20 %    e) 8 % 
 
34. 
Cigarro turbinado 
“Uma empresa canadense está vendendo um cigarro 
enriquecido com vitamina C. O produto, chamado Vitacig, 
pretende ser uma alternativa “saudável” para os clientes. 
Ou seja, ele pode trazer problemas pulmonares, mas ao 
menos previne os males da falta de vitamina.” (SUPER, 
Junho, 2006) 
A necessidade diária de vitamina C é de 60 mg. Cada 
cigarro turbinado tem cerca de 3,0 mg de vitamina C e de 
0,23 mg de nicotina. Suponha que um usuário tenha 
obtido, todos os dias, através do cigarro turbinado, a 
necessidade mínima diária de vitamina C. 
A quantidade total de nicotina absorvida pelo usuário do 
cigarro turbinado no período de 30 dias é, em mg, de: 
a) 4,6    b) 6,9    c) 23    d) 69    e) 138 
 

4. FÍSICA 
 

31. Um aluno do EMJAT, chamado João, percorreu 4,5 km 
de sua casa até escola gastando 30min. A velocidade 
média do João nesse percurso foi de: 
a) 0,15 km/h   b) 0,30 km/h   c) 4,5 km/h 
d) 9,0 km/h   e) 30 km/h 
 
32. Quando chegou em casa, João colocou sua mochila 
sobre a mesa da sala, que é plana e horizontal. A massa 
total da mochila com o seu conteúdo é de 3,0kg. Duas 
forças com módulos maiores que 10N que atuavam na 
mochila enquanto ela estava em repouso sobre a mesa 
eram 
a) O peso e o empuxo 
b) A normal e o peso 
c) A força atrito e o empuxo 
d) A tensão e o atrito 
e) O atrito e a força elétrica 
 
33. Um aluno olhando os azulejos na parede de uma 
piscina que estão abaixo do nível d`água, observou que 

eles parecem ter altura menor que os azulejos que estão 
acima do nível da água. Mas os azulejos são idênticos. 
Isso ocorre devido 
a) à refração da luz 
b) à reflexão da luz 
c) à força de empuxo 
d) à força da gravidade 
e) à pressão da água 
 
34. Caminhando pela rua durante o dia, as pessoas com 
visão saudável podem ver os objetos ao seu redor por que 
a luz é 
a) refletida pelos objetos e atinge os olhos das pessoas 
b) emetida pelos objetos chegando aos olhos das pessoas 
c) emetida pelos olhos, refletida pelos objetos e retorna 
aos olhos das pessoas 
d) gerada na atmosfera , refletida em todos os objetos e 
retorna aos olhos das pessoas 
e) responsável pelos corpos emitirem elétrons que formam 
as imagens 

5. FÍSICA 
 

31. “A necessidade de medir é muito antiga e remonta à 
origem das civilizações. Por longo tempo cada país, cada 
região, teve o seu próprio sistema de medidas, baseado 
em unidades arbitrárias e imprecisas, como por exemplo, 
aquelas baseadas no corpo humano: palmo, pé, polegada, 
braça, côvado. 
Isso criava muitos problemas para o comércio, porque as 
pessoas de uma região não estavam familiarizadas com o 
sistema de medida das outras regiões. Imagine a 
dificuldade em comprar ou vender produtos cujas 
quantidades eram expressas em unidades de medida 
diferentes e que não tinham correspondência entre si. 
Em 1789, numa tentativa de resolver o problema, o 
Governo Republicano Francês pediu à Academia de 
Ciências da França que criasse um sistema de medidas 
baseado numa “constante natural”. Assim foi criado o 
Sistema Métrico Decimal. Posteriormente, muitos outros 
países adotaram o sistema, inclusive o Brasil, aderindo à 
“Convenção do Metro”. O Sistema Métrico Decimal adotou, 
inicialmente, três unidades básicas de medida: o metro, o 
litro e o quilograma.” 
(2TTP://www.inmetro.gov.br/consumidor/unidLegaisMed.ap) 
Com base nas informações acima as grandezas básicas 
se referem a: 
a) tamanho, massa, espaço; 
b) comprimento, volume, massa; 
c) comprimento, massa, tempo; 
d) velocidade, massa, volume; 
e) tempo, massa, volume. 
 
32. O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu no 
final do século XX, onde o desenvolvimento econômico 
precisa levar em conta também o equilíbrio ecológico e a 
preservação da qualidade de vida das populações 
humanas a nível global. Isso implica, na gestão equilibrada 
dos recursos minerais e ecológicos do planeta, para a 
produção de energia. A procura de fontes alternativas de 
energia ocupa um lugar de privilégio na ciência e na 



política. A Energia solar é a proveniente da captação de 
energia luminosa do Sol, e posterior transformação dessa 
energia captada em alguma forma utilizável pelo homem, 
seja diretamente para aquecimento de água ou ainda 
como energia elétrica ou mecânica. 
Analise as afirmações abaixo e coloque V para verdadeiro 
e F para falso. 
( ) As plantas utilizam diretamente essa energia no 
processo de fotossíntese. 
( ) A energia solar é excelente em lugares de difícil acesso, 
pois sua instalação em pequena escala não obriga a 
enormes investimentos em linhas de transmissão. 
( ) Não existe variação nas quantidades produzidas de 
acordo com a situação climática. 
( ) As formas de armazenamento da energia solar são 
eficientes quando comparadas por exemplo aos 
combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás), a energia 
hidroelétrica (água) e a biomassa 
(bagaço da cana ou bagaço da laranja) 
( ) Nos países tropicais, a utilização da energia solar é 
viável economicamente. 
a) V, V, V, V, F 
b) F, V, F, V, V 
c) F, V, F, V, F 
d) V, V, F, F, V 
e) F, V, V, F, F 
 
33. Em uma corrida de carros de Fórmula 1, um piloto, 
conversando com um dos engenheiros responsáveis pelo 
carro disse que sua velocidade média durante a corrida foi 
de 100,8 Km/h, numa pista que possui 4032 metros de 
comprimento. Com relação à esses dados responda as 
perguntas abaixo completando com verdadeiro (V) ou falso 
(F) para cada uma delas. 
( ) Com base no conceito de velocidade média, é possível 
afirmar que o piloto não conseguiu atingir velocidades 
maiores do que 100,8 Km/h. 
( ) Se durante a conversa com o piloto, o engenheiro 
usasse o sistema internacional de unidades (SI), a 
velocidade em questão seria de apenas 28,0 m/s. 
( ) Como no decorrer da prova houve alguns imprevistos, o 
“diretor de prova”, decidiu que a mesma acabaria com um 
tempo de duas horas. Então o piloto deu 25 voltas ao redor 
da pista. 
( ) Não podemos afirmar que o piloto conseguiu atingir 
velocidades maiores do que 100,8Km/h pois a velocidade 
média de um corpo é o maior valor da velocidade que ele 
pode atingir em um percurso fechado. 
a) V, V, V, V 
b) F, V, F, V 
c) F, V, V, F 
d) V, F, V, F 
e) F, F, F, F 
 
34. O Efeito Estufa é a forma que a Terra tem para manter 
sua temperatura constante. A atmosfera é altamente 
transparente à luz solar, porém cerca de 35% da radiação 
que recebemos vai ser refletida de novo para o espaço, 
ficando os outros 65% retidos na Terra. Isto deve-se 
principalmente ao efeito sobre os raios infravermelhos de 
gases como o Dióxido de Carbono, Metano, Óxidos de 

Azoto e Ozônio presentes na atmosfera (totalizando 
menos de 1% desta), que vão reter esta radiação na Terra, 
permitindo-nos assistir ao efeito calorífico dos mesmos. 
Nos últimos anos, a concentração de dióxido de carbono 
na atmosfera tem aumentado cerca de 0,4% anualmente; 
este aumento se deve à utilização de petróleo, gás e 
carvão e à destruição das florestas tropicais. A 
concentração de outros gases que contribuem para o 
Efeito de Estufa, tais como o metano e os 
clorofluorcarbonetos também aumentaram rapidamente. O 
efeito conjunto de tais substâncias pode vir a causar um 
aumento da temperatura global (Aquecimento Global) 
estimado entre 2 e 6 ºC nos próximos 100 anos. Um 
aquecimento desta ordem de grandeza não só irá alterar 
os climas em nível mundial como também irá aumentar o 
nível médio das águas do mar em, pelo menos, 30 cm, o 
que poderá interferir na vida de milhões de pessoas 
habitando as áreas costeiras mais baixas. 
Se a terra não fosse coberta por um manto de ar, a 
atmosfera, seria demasiado fria para a vida. As condições 
seriam hostis à vida, a qual de tão frágil que é, bastaria 
uma pequena diferença nas condições iniciais da sua 
formação, para que nós não pudéssemos estar aqui 
discutindo-a. (fonte: 
3TTP://educar.sc.usp.br/licenciatura/2003/ee/Efeito_Estufa.html) 
Com base no texto acima: 
I. É correto afirmar que o aumento da temperatura poderá 
variar entre 3,6 ºF e 10,8 ºF. 
II. É errado afirmar que variação do nível médio das águas 
nos próximos 100 anos poderá aumentar em pelo menos 
30 . 10-3 metros. 
III. Se em algum lugar da Terra, a temperatura hoje é de 
20 ºC, é possível que daqui a 100 anos ela atinja 26 ºF. 
a) As alternativas I e II estão corretas. 
b) As alternativas II e III estão corretas. 
c) As alternativas I, II e III estão corretas. 
d) A alternativa I está correta. 
e) A alternativa II está correta. 
 

6. FÍSICA 
 

31. Os jornais do Brasil em junho deste ano noticiaram a 
possibilidade da criação de novas usinas geradoras de 
energia, devido ao deficit futuro do País, entre os possíveis 
estados está o Espírito Santo, e São Paulo. O chefe de 
gabinete da Eletronuclear recebeu correspondências de 
diversas câmaras de vereadores das cidades do Interior 
paulista repudiando a provável construção de uma usina à 
beira do rio Tietê. Tal fato ocorreu devido a falta de 
conhecimento científico sobre radioatividade, neste caso 
estamos falando de que tipo de energia? 
a) elétrica   b) potencial    c) eólica 
d) solar       e) nuclear 
 
32. Conceituamos, assim, velocidade média como sendo 
a razão entre a distância que o objeto percorre e o tempo 
que ele gastou para percorrer. 
Suponha que o carro da foto acima percorra 4550m em 
65segundos qual foi sua velocidade média em km/h? 
a) 252 km/h    b) 70km/h    c) 100km/h 
d) 212km/h   e) 260km/h 



33. Em 1981, a Companhia Ferroviária Britânica lançou o 
TAP ( Trem Avançado de Passageiros. 
Ele chega a fazer 250 km/h . A viagem de 900 km entre 
Londres e Glasgow, na Escócia, é feita agora em apenas 4 
horas. Considerando que um cavalo viaja a 30 km/h , 
quanto tempo durará a viagem ? 
a) 20 horas   b) um dia   c) dois dias 
d) 30 horas   e) o cavalo morre antes 
 
34. São sete as cores do arco- íris: vermelho, laranja, 
amarelo, verde azul, anil e violeta. Elas constituem o nosso 
espectro visível e podem ser vistas em determinadas 
condições quando a luz branca é decomposta ao 
atravessar algumas substâncias . Este fenômeno ocorre 
porque ? 
a) O vento faz a luz mudar de direção 
b) A Terra gira em torno do Sol espalhando a luz 
c) Em meios materiais, as luzes de diferentes cores viajam 
a velocidades diferentes separandose ao sofrerem 
difração. 
d) A luz sofre este fenômeno só após a chuva. 
e) Nenhuma das anteriores 
 

7. FÍSICA 
 

31. Em uma viagem para Belo Horizonte/MG, distante de 
Vitória aproximadamente 550 km pela BR 262, uma família 
sai de casa às 9 horas, planejando chegar lá às 18 horas. 
Às 11 horas, a família passa por Venda Nova do Imigrante, 
a 100 km de Vitória, e resolve parar durante uma hora para 
almoçar, pois justamente neste final de semana se 
comemorava a famosa “Festa da Polenta”. Agora, que 
velocidade média deve ser desenvolvida para terminar a 
viagem no horário previsto? 
a) 50 km/h   b) 60 km/h   c) 65 km/h 
d) 75 km/h   e) 80 km/h 
 
32. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e 
acelera a 2 m/s2, em relação ao solo. 
Pode-se dizer que sua velocidade e a distância percorrida, 
após 3 segundos, valem, respectivamente: 
a) 6 m/s e 9 m      b) 6 m/s e 18 m    c) 3 m/s e 12 m 
d) 12 m/s e 36 m  e) 2 m/s e 9 m 
 
33. A resultante de duas forças, uma de 30 N e outra de 40 
N, terá módulo certamente: 
a) maior que 30 N     b) maior que 40 N 
c) menor que 40 N    d) entre 30 N e 40 N 
e) entre 10 N e 70 N 
 
34. Quando duas chapas de mesmas dimensões, uma de 
alumínio e outra de madeira, estão em contato e em 
equilíbrio térmico, ambas isoladas do meio ambiente, 
pode-se dizer que: 
a) a chapa de alumínio possui uma temperatura maior do 
que a de madeira. 
b) a chapa de madeira possui uma temperatura maior do 
que a de alumínio. 
c) não há troca de calor entre as chapas. 
d) a chapa de alumínio cede calor para a chapa de 
madeira. 

e) a chapa de madeira cede calor para a chapa de 
alumínio. 
 

8. FÍSICA 
 

31. Um aluno saiu do CEFETES às 12h40min e chegou 
em casa às 13h25min. Sabendo que a distância do 
CEFETES à sua casa é de 13,5 km, a velocidade média 
do aluno nesse percurso é: 
a) 3,0 m/s   b) 4,0 m/s   c) 5,0 m/s 
d) 9,0 m/s   e) 18,0 m/s 
 
32. Um corpo de massa igual a 5,0 kg, inicialmente em 
repouso, sofre a ação de um força resultante constante de 
30 N. Qual a velocidade do corpo depois de 5,0 s? 
a) 5 m/s   b) 6 m/s   c) 25 m/s   d) 30 m/s   e) 40 m/s 
 
33. Complete corretamente a frase abaixo, relativa à 1ª Lei 
de Newton: “Se a resultante das forças que atuam numa 
partícula é nula, então ela…” 
a) … estará em repouso”. 
b) …terá uma aceleração de 9,8 m/s2, pois esta é a 
aceleração da gravidade”. 
c) … estará certamente em movimento retilíneo uniforme”. 
d) … poderá estar em movimento circular uniforme”. 
e) … estará em repouso ou em movimento retilíneo 
uniforme”. 
 
34. Um metal está a – 10 ºC. Se o calor específico desse 
metal é 0,2 cal/gºC, uma fonte que fornece 50 cal/min 
deverá aquecer 100 g desse metal até atingir 210 ºC em: 
a) 80 min  b) 88 min   c) 100 min  d) 4000 min  e) 4400 min 
 

9. FÍSICA 
 

O enunciado abaixo, se refere as questões 31 a 34. 
Depois de estudarem arduamente para a prova do 
CEFETES, Bebel, Renata, Mariana, Carol e Rafael, cinco 
colegas de classe foram “pegar uma praia” em Camburi 
para “esfriar a cabeça”. Renata e Carol ficam na areia 
“pegando um Sol”. Às 11 horas, quando Bebel e Mariana 
decidem comprar um picolé, Rafael inicia uma caminhada 
pelo calçadão da praia. 15 minutos depois, Bebel e 
Mariana também resolvem caminhar, indo ao encontro de 
Rafael. Ao meio-dia, eles se encontram, e Rafael reclama 
que já estava a alguns minutos esperando por elas. 
 
31. No gráfico abaixo, estão representadas as posições de 
Rafael, Bebel e Mariana, ao longo do calçadão. 
Analisando, o gráfico podemos concluir que: 
a) Desde o momento em que Rafael começou a 
caminhada até o momento onde ele se encontra 
com Bebel e Mariana, a sua velocidade média foi igual a 
1,5 km/h. 
b) A velocidade média de Rafael durante a sua caminhada 
foi de 6,0 km/h. 
c) A velocidade média de Bebel e Mariana durante a sua 
caminhada foi de 1,5 km/h. 



d) Rafael percorreu uma distância maior do que Bebel e 
Mariana. 
e) As meninas desenvolveram uma velocidade média 
menor do que a de Rafael. 
 
32. Se após encontrar com Rafael, Bebel e Mariana 
continuassem normalmente a caminhada pelo calçadão, 
onde estariam às 12h30min? 
a) Na marca 3500m    b) Na marca 4000 m 
c) Na marca 4500 m   d) Na marca 5000 m 
e) Na marca 5500 m 
 
33. Ao retornarem para junto de Renata e Carol, Rafael 
falou que estava fazendo muito calor e convidou as 
meninas para um mergulho. Já dentro da água, Renata 
afirmou que não é correta a expressão “fazendo calor” e 
começou uma discussão entre eles. Temos abaixo, as 
opiniões de Mariana, Bebel e Carol, a respeito do assunto: 
I – (Mariana) A temperatura mede a quantidade de calor 
que um corpo tem. Um corpo que está com uma 
temperatura alta possui muito calor. Um corpo que está 
com uma temperatura baixa possui pouco calor. 
II – (Bebel) Nada disso, calor é a energia que passa de um 
corpo mais quente para um outro corpo mais frio. Quando 
os corpos igualam a temperatura para de passar calor. 
III – (Carol) Eu acho que calor é o contrário de frio. No 
verão ficamos com muito calor. No inverno, normalmente 
ficamos com muito frio. É por isso que usamos agasalhos, 
para não deixar o frio entrar. 
Das afirmativas acima, assinale as que estão corretas: 
a) Apenas a afirmativa I 
b) Apenas a afirmativa II 
c) Apenas a afirmativa III 
d) As afirmativas I e II 
e) As afirmativa II e III 
 
34. Apesar da temperatura elevada, o grupo pode usufruir 
de uma agrádavel brisa do mar. O processo de formação 
da brisa do mar ocorre, principalmente, devido a: 
a) Condução de calor  b) Irradiação   c) Dilatação 
d) Convecção   e) Condutibilidade térmica 
 

10. FÍSICA 
 

31. Uma turma de alunos do CEFET-ES resolveu fazer 
uma excursão para comemorar a sua formatura. A turma 
alugou um ônibus que iniciou uma viagem de 600 km, até 
o destino final. 
Durante o trajeto, após 2 horas de viagem, um aluno 
passou mal e precisou ser levado ao hospital, obrigando o 
ônibus a ficar parado durante 2 horas. Após o aluno 
receber alta, a viagem continuou por mais 3 horas. No 
entanto, devido a um acidente, a estrada ficou bloqueada, 
por isso ficaram parados durante 2 horas. Após a liberação 
da estrada, viajaram por mais 3 horas, chegando, 
finalmente, ao destino. Qual foi a velocidade média 
desenvolvida pelo ônibus, durante essa viagem? 
a) 40 km/h  b) 50 km/h  c) 60 km/h 
d) 75 km/h  e) 80 km/h. 
 

32. Uma força constante age sobre um corpo de 100kg e 
em 2s varia sua velocidade de 10m/s para 30m/s. A 
intensidade mínima dessa força deve ser de: 
a) 1500N  b) 1000N  c) 500N  d) 100N    e) 10N 
 
33. O movimento de um corpo de massa igual a 2,0kg é 
retilíneo e uniformemente acelerado. Entre os instantes t = 
4,0s e 
 t = 8,0s, a sua velocidade passa de 10m/s para 20m/s. 
Nesse intervalo de tempo, qual foi o trabalho realizado 
pela resultante das forças que atuam sobre o corpo? 
a) 1,0 x 102 J   b) 1,5 x 102 J   c) 2,0 x 102 J 
d) 3,0 x 102 J   e) 5,0 x 102 J 
 
34. Dois blocos de madeira estão, há longo tempo, em 
contato direto com um outro de mármore, constituindo um 
sistema isolado. Pode-se concluir que: 
a) a temperatura de cada bloco é distinta dos demais. 
b) a temperatura dos blocos de madeira é maior que a do 
bloco de mármore. 
c) os blocos estão à mesma temperatura apenas se 
possuem o mesmo volume. 
d) os blocos estão à mesma temperatura apenas se 
possuem a mesma massa. 
e) os três blocos estão em equilíbrio térmico entre si. 

11. FÍSICA 

31. A luz que vem do Sol demora cerca de 10 min para 
alcançar a superfície da Terra. A distância (em km) entre o 
Sol e a Terra é da ordem de: (A velocidade da luz é de 
300.000 km/s.) 
a) 105    b) 106   c) 107   d) 108    e) 109 
 
32. Segundo um comentarista esportivo, um juiz de 
futebol, atualmente, ao apitar um jogo, corre, em média, 
12km por partida. Considerando os 90 minutos de jogo, é 
correto afirmar que a velocidade escalar média com que 
um juiz de futebol se move no campo, em km/h, é de: 
a) zero   b) 0,13   c) 0,48   d) 2,2   e) 8,0 
 
33. Se dois corpos em contato estão em equilíbrio térmico, 
eqüivale a dizer que: 
a) Suas temperaturas serão iguais enquanto não variar a 
temperatura ambiente. 
b) Seus calores específicos são aproximados. 
c) A capacidade térmica será a mesma durante um certo 
intervalo de tempo. 
d) A troca de energia ocorrerá todo o tempo do contato. 
e) A massa é variável durante tal equilíbrio, pois tal corpo 
evapora. 
 
34. O “ tira–teima” da Rede Globo de Televisão, calculou a 
velocidade num chute de Romário que bateu na trave, 
como sendo de 108 km/h. Este tempo foi de 0,5s. 
Considerando esta velocidade constante, então pode-se 
afirmar que, a distância do pé de Romário até a trave foi 
de: 
a) 25m   b) 15m   c) 55m    d) 40m   e) 30 m 
 



11. FÍSICA 
 

31. Nas equações abaixo, as letras t, x e v representam, 
respectivamente, tempo, distância percorrida e velocidade 
no movimento unidimensional, e a letra k, presente em 
todas elas, representa uma constante com dimensões 
físicas apropriadas. Marque a alternativa que corresponde 
a soma dos números que acompanham as equações que 
representam movimento com aceleração constante. 
(01) v = kx 
(02) v = kt 
(04) v2 = kx 
(08) x = kt 
(16) x = kt2 
 
a) 03    b) 05    c) 12    d) 20    e) 22 
 
32.. Um trem com destino a Belo Horizonte, parte da 
estação Pedro Nolasco, em Cariacica, às 7 horas e 
percorre 57 km sem parar até chegar à Fundão, às 7 horas 
e 57 min, onde permanece parado por mais 5 minutos. 
Depois de Fundão, o trem para por 5 minutos em cada 
uma das 28 próximas estações antes de chegar à estação 
de Belo Horizonte, que dista 526 km da estação Pedro 
Nolasco. 
Para saber o horário em que vai chegar à estação de Belo 
Horizonte, um passageiro utiliza corretamente seus 
conhecimentos de matemática e física e, considerando a 
velocidade média do trem igual para todos os trechos da 
viagem entre as cidades, calcula o seu horário de chegada 
em Belo Horizonte. O resultado que ele encontrou para o 
horário de chegada é mais próximo de: 
a) 8 h e 46 min. 
b) 9 h e 14 mim. 
c) 11 h e 9 min. 
d) 16 h e 14 min. 
e) 18 h e 11 min. 
 
33. Para abastecer uma residência, uma bomba retira 
água de um poço e enche uma caixa d'água de 1000 litros, 
em 30 minutos. A diferença de nível entre água do poço e 
a entrada de água na caixa é de 6 metros. Admitindo que 
não há perdas por atrito e , determine a potência da 
bomba em watts. 
Dados: g = 10m/s2. Densidade da água: 1 kg/litro. 
a) 1000     b) 2000    c) 3000    d) 4000    e) 5000 
 
34. Um automóvel de massa 1200 kg, inicialmente com 
velocidade 72 km/h e que se move em linha reta e em 
pista horizontal, é desacelerado uniformemente e atinge o 
repouso após percorrer 40m. Determine, em newtons, o 
valor da força de atrito entre a pista e os pneus durante a 
brecada. 
a) 1200 N 
b) 2880 N 
c) 6000 N 
d) 12000 N 
e) 15200 N 

FONTE:   www.wikifisica.com 

GABARITO 

Questão 1 2 3 4 5 6 
31 E C C D B E 
32 A E D B D A 
33 B B A A B D 
34 C D E A D C 

 

Questão 7 8 9 10 11 12 
31 D C A B D E 
32 A D C B E E 
33 E E B D A NULA 
34 C B D E B C 

 


