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encontram-se logo ap6s as folhas de resposta da
primeira parte. Foram incluidas cinco folhas para a I

disserta<;ao.

• A primeira parte desta prova contem 14 questOes,
, , ,'''' , -1 -11valeuao are ) pomos caua uma ue_as.
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(01) Com 0 avan~o da tecnologia e Op auxHio dos computadores, e possivel determinar a veiocidade
que urn jogador de futebol imprime a uma bola; a acelera~ode uma pulga em urn dos seus saltos; a
frequencia das batidas das asas de urn beija-flor, e outras informa~oesinteressantes.

Com a utilizaC(aodos atuais recursos tecno16gicos, umcoiVO
que se move foi filmado e as informa~5es do movirnento foram
registradas por urn computador que possibilitou analisar 0

movimimto do seu centro de massa. Verificou-se que a variay8.o
cia velocidade em fun98.0 do tempo obedece a uma funyao que e
urn trinomio do segundo grau. Esta fun~ao esta representada no
gnillco ao iado.

Calcule, para 0 instante t = 6,0 s:

a) 0 modulo da velocidade do corpo;
b) 0 moduio da aceiera~aoa que 0 corpo esta submetido.
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(02) A figura representa 0 perfil de urn trilho
indeformavel ABCD contido em urn plano vertical.

o areo BCD e uma semicircunferencia de raio R e
todas as foryas dissipativas podern ser desprezadas.
Abandona-se urn corpo, a partir do repouso, no ponto. A
de altura h =3R/4, em rela~ao a horizont~lquepassapelo
centro 0 do semicircul0. 0 corpo desliza ate perder
contato com 0 trilho no ponto C, sendo projetado sob a
a9ao gravitacional.
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(03) 0 esquema abaixo mostra uma montagem cujo objetivo e verificar 0 comportamento da
intensidade da corrente que passa peto galvanometro G.

Para tanto, sao utilizados fios de liga~ao de resistencia desprezivel e 0 galvanometro e ligado
fixamente ao ponto B e, de forma movel, a urn ponto D.

urn condutor cilindric-o AC, de se~ao reta constante,
resistencia total;
urn --~:""+_"I""D AL:li .•.•..o.~~n+.&•..•.....•.;n .aiMnl"l'i ;rrnol 4 " Cl rl'UIl 1 lV3Il)\..Vl J_'-, U~ I \,;,fl3-113l",,11\,,11Q. "" .•."",,1I"",", !.5U'"J. a ..••..,v ~"",
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urn resistor Rx, de resistencia eletrica cujo valor e desconhecido, e
urn arnperimetro A, suposto ideal.

Verificamos que quando 0 ponto D esta a 4,0 cm do ponto C, 0 galvanometro indica que DaOM
passagem de corrente el&rica.

Calcule:

a) 0 valor da resistencia eic:~tricaRx;

b) a leitura do amperimetro A, quando 0 galvanometro G indica que nao ha passagem de corrente
eletrica~
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(04) 0 Sol irradia continuamente para a espa<;ouma imensa quantidade de energia. Para poder liberar
tanta energia, urn dos processos identificados como fonte de gera~ao dessa energia e a fustio nuclear,
que consiste na colisao de quatro nueleos de hidrogenio gerando urn nueleo de helio, confonne
ilustrado no esquema abaixo:
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Calcule a energia irradiada pelo Sol na forrnayao de cada nueleo de heiio, atraves desse
proc.esso,se a massa de cada nueleo de hidrogenio e de aproximada..'TIente1,7 x 10-27 kg e a de cada
nueleo de helio gerado e de 6,6 x 10-27kg. Adote para a velocidade da luz 0 valor 3,0 x 108 ITJs.
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(OS) 0 gnifico ao lado representauma transforma~ao de
um mol deum gas ideal que passa de um estado A para

. 1'...... 'I 1 ..L-..lum estaao D, quanao suomeu.ua a urn processo
termodinamico. Represente par ep a calor molar a
pressao constallte, per R a constante universal dos
gases, e por To a temperatura. absoluta do gas no estado
A. Determine em funvao desses para...'TIetros:

a) a razao entre a quantidade de calor (Q) absorvida
pelo gas eo trabalho ('t) par ele realizado;

b) a variayao da energia intema do gas (AU), durante a
transforma9ao do estado A para 0 estado B.
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(O~) Os esquernas abaixo caracterizarn dois ~ornentos de urn ponto objeto que se .rnove sobre 0 eixo
6tico da lente de uma camera fotografica, que permanece sernpre fixa.

Na figura (a), 0 ponto objeto esta situado no infinito e sua imagem se forma, corretamente,
sobre a pelicula fotognillca que esta a uma distancia d da lente.

Na figura (b), 0 ponto ob.ieto e transladado para uma dismncia lid da lente e a imagem nao se
forma mais sobre a peHcula fotognifica.

CalcuJe 0 valor da distancia que a Jente deve ser movimentada, para que a imagem volte a ser
formada sabre a peHcula fotografica. Indique, justificando, se 0 movimento da lente que corrige a
posi~ao da irnagem deve ser feito aproximando-a ou afastando-a da pelicula fotognifica.



(07) Sabre as pontos de lima circunferencia de raio R = 40 cm e centrona origem
coordenados, distribuem-se 20 particulas carregadas com cargas positivas de 2,5 j.!c.

"... 1 r / 1
V mew enV01Vente e vacuo, para 0 qual a constante

eletrostatica Kvale 9,0 x 109 N. m2/C2
.

N a figura esquematizacta, esta representado urn
eixo at, sobre 0 qual se coloca uma carga Q de modulo
2,5 jlC e que tOITtft nuin a potencial eletrico no pouto O.
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a) Calcule a que distancia de 0, sobre 0 eixo Ot, foi
colocada a carga Q;
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(08) Em uma mesa de sinuca, tres bolas, A, Bee, cada. uma deias com massa de 0,20 kg, estao
inidalmente em repouso (fig. 1). Em urn dado instante, aplica-se sobre a bola A uma forva de modulo
5,0 N, ao longo do eixo x sobre a mesa, que atua sabre ela durante 0,30 s, fazendo com que ela se
mova com velocidade constante iguaI a t. (fig. 2). A bola A coiide elastica e simultaneamente com as
bolas Bee, e fica em repouso imediataJ!lente~ap6s a colisao, enquanto Bee movem-se no plano da
mesa com velocidades, respectivamente, ~ e V;; (fig. 3).

I
I BI A " XI ........••. { )

I V·················· ..······..··'l)··················· ..·)-

I C

fig. 1

I I ..•
II ByII /'Jat.· _··8·~··· ··..······ ·> I I :h<~~ ~~

A c I I '-"····c~-

_____ II -_~v~c__

Admitindo despreziveis os atritos, determine os modulos das velocidades ~ e .J;; adquiridas pelas
bolas B e C.
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(09) A humanidade vive 0 terror da fusao das calotas polares, provocada pelo Efeito Estufa. A
dificuldade do resfriamento da Terra face Ii crescente polui~ao e agravada pela continua incidencia de
- _-__ :r. ~_1 - --. ~ ..I' ~ b-~~m'_~rfi~~ + •••• ,,+ "" r-", 1 •••.• fin r\ 'A' A 10') lr 11 2 ..t::nel gUt :SVlal que se ua so -.~ a ;;up"" ""Ie lei 1e"'lrv vvm UUl .11UX•....me..10 •.•.e ~/,_ ••ca ••ill .min.

Admita a existencia de uma imensa camada continua de gelD, na temperatura defl..lsao, sob
pressao de 1,0 atm, desagregada de uma das calotas polares, flutuando no mar, sujeita a incidencia
soiar normal durante 6,0 h consecutivas. Considere ainda a densidade de gelo 900 kg/m3 e 0 calor
laterlte de fusao do gelD L = 80 callg . Calcule a espessura da camada de gelo que fundiria devido a
exclusiva a~ao dessa incidencia solar, durante a referida exposi~ao.
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(10) Um violao, ap6s ser afinado·por urn amador, apresentou,
numa de snas cordas, a freqiiencia fundamental de 375Hz para
uma nota musical Nt- DlllR Otltra corda apresentou a frequencia
fundamental de 475 Hz, para uma outra nota musical Nz.

Considerando 0 comprimento das cordas soantes igual a
L, calcule a que distancia da extremidade A urn afinador
profissiona! deveni pressionar a primeira corda para que nela se
reproduza a nota N2.
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(11) Abaixo est~o represeutadas as trajet6rias de duas particulas eletrizadas, que peuetram em uma
camara oude atua, em;seu interior, urn campo magnetico uniforme, de m6dulo B = 5,0 L 0 vetor
indu¢o magneiica e normalao,pianodD papel e orientado para fora deste plano.
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i\,.S particulas PI, de c~la ~ e P2 de carga q2, penetram na camara, respectivamente, pelos
pontos Be A, com veiocidades VI e V2 saindo ambas pete ponto 0 e descrevendo semicirculos.

b) Sendo Iqll = lqz!, It I = 1t21 e OA=2 (JJJ , calcule a razao mI/m2 entre as massas mI, da particula
PI e mz, da particula P2.
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(12) 0 m;odulo.daveiocidade -iT dacorrenteza de urn rio
cresce proporcionalmente a'distancia da margem,
atingindo seu valor maximo Vo no meio do rio. Proximo
as margens a velocidade da correnteza e igual a zero. Urn
barco movimenta-se no rio de tal modo aue sua-"" .velocidade it em relayao a agua e constante e perpen-
dicular a correnteza.

a) Calcule a distancia que 0 barco sera levado, rio abaixo,
ao fazer uma travessia, de uma margem a outra,
navega.~doperpendicularmente as margens, numa regiao
em que a largura do no e D.

b) Esquematize a trajet6ria do barco na travessia referida,
indo ciamargem A ate atingir a margem B. Justifique sua
resposta.
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(13) Con.sidere uma barra homogenea de massa III e eomprirnento L, articu!ada pOI' uw.a de suas
extremidades 0, junto a uma parede vertical, confonne a figura (a). Nessa situayao,a barra encontra-se
em equilibrio formando urn angulo a com a horizontal, sustentando, na outra extremidade, urn bloeo
de massa Me ficando suspensa no ponto P,situado a uma distancia d de 0, por llili.a mola de constante
elastica K, presa ao teto, com uma elonga<;aoinidal.

--0 -~
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Ao mergulhar 0 bloco em agua contida num recipiente, verifica-se 0 nivelamento horizontal da
barra, restabelecendo-se, assim. 0 equilibrio como esquematiza a figura (b). Nessa nova situayao, a
11101aapresenta UiTAaGutra elonga~o. Sabendo que a massa especifica do cerpo e quatro vezes mater
do que a da agua, calcule as elongayoes inidal e final da mola, em funyao dos parametros
especificados.
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(14) A tigura mostra um tio, nivelado horizontalmente, apoiado em dois pontos fiXOS,Pl e P2,
sustentando numa extremidade uma particula de massa m·· que executa urn movimento circular e
lUliforme num plano horizontal com velocidade angular o}, em tomo do eixo vertical que passa pelo
ponto Pl. Na outra extrernidade, 0 tio sustenta uma polia movel P, na qual urn outm flo suporta, em
suas extremidades, duas particulas de massas, respectivamente, mi e m:z (ml < m2). A polia e os tios
sao ideais, os atrit03 sao despreziveis, e, na situa~o proposta, 0 trecho BCD esta im6vel. 0 trecho AB
mede Lea aceler~ao da gravidade vale g. Calo...tle a massa m, em fhn~ao dos parametros
especificados.
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Desenvolva 0 tema sorteado sob a forma de Disserta\'ao, utilizando, no minimo, tres e, no
maximo, cinco paginas. No seu texto, leve em e-onta a abrangencia do tema, adequando 0 conteudo
ao nivel do Ensino :Medio e a proposta pedagogica de ensinar e avaliar por c.ompetencias.

No desenvolvimento da dissertavao:
a) enune-ie suas expectativas quanto a importancia do tema para a aquisivao de conhecimentos

dos alunos;
b) desenvolva, de forma sucinta e sequenciada, os topicos mais importantes do tema da

disserta9ao;
c) indique, ao lango da dissertayao, os fenomenos do cotidiano que poaerao ser

correlacionados com 0 tema e descreva, sucintamente, experimentos que poderao ser
realizados durante a apresentayao do mesmo;

d) identifique e comente os pontos de contato do tema com outras areas do conhecimento
objetivando a interdisciplinaridade;

e) ao final, formule uma proposta de avalia~ao que permita verificar se os alunos adquiriram
uma detenninada competencia relativa ao tema por voce especifie-ado.

Se desejar, utilize as folhas de rascunho, sem destaca-Ias do corpo da prova. Entretanto,
para efeito de avaliadio. 0 rascunho nao sera considerado.

3. Estatica: equilibrio da particu!a e de urn corpo rigido.

4. Relavao entre Trabalho e Energia: principio da conservavao da energia.

5. Rela~ao entre Impulso e Quantidade de Movimento: principio da conserva~ao da
quantidade de movimento e suas aplicay5es.

7. Termodinamica: rela~5es entre calor e trabalho em sistemas termodinamicos.

8. Ondas unidimensionais e bidimensionais: analise fenomenol6gica da reflexao, da refra~ao,
da difra~ao e da interferencia de ondas.

9. Eletrostatica: for~a eletrica, campo eletrico e potencial eletrico.

10. Energia nos Circuitos eIetricos simples: geradores e receptores.

11. Eletromagnetismo: 0 campo magnetico, seus efeitos e principais aplicay5es.


