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1) (ENEM PPL 2013)  Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a 
uma altitude de dois mil metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. 
Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão. 

(PERELMAN, J. Aprenda física brincando. São Paulo: Hemus, 1970.) 
 

O piloto consegue apanhar o projétil, pois  
 
a) ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou justamente na frente do piloto.    
b) o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade visivelmente superior.    
c) ele foi disparado para cima com velocidade constante, no instante em que o avião francês passou.    
d) o avião se movia no sentido oposto ao dele, com velocidade de mesmo valor.    
e) o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade de mesmo valor.    

   
 
2) (ENEM 1999) Um sistema de radar é programado para registrar automaticamente a velocidade de todos os veículos 

trafegando por uma avenida, onde passam em média 300 veículos por hora, sendo 55km/h a máxima velocidade 
permitida. Um levantamento estatístico dos registros do radar permitiu a elaboração da distribuição percentual de veículos 
de acordo com sua velocidade aproximada. 

 

 
 
A velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é de:   
 
a) 35 km/h      
b) 44 km/h      
c) 55 km/h      
d) 76 km/h      
e) 85 km/h    

 
 
3) (FUVEST 2010)  Um avião, com velocidade constante e horizontal, voando em meio a uma tempestade, repentinamente 

perde altitude, sendo tragado para baixo e permanecendo com aceleração constante vertical de módulo a > g, em relação 
ao solo, durante um intervalo de tempo ∆t. Pode-se afirmar que, durante esse período, uma bola de futebol que se 
encontrava solta sobre uma poltrona desocupada  

 
a)  permanecerá sobre a poltrona, sem alteração de sua posição inicial.    
b)  flutuará no espaço interior do avião, sem aceleração em relação ao mesmo, durante o intervalo de tempo ∆t.    
c)  será acelerada para cima, em relação ao avião, sem poder se chocar com o teto, independentemente do intervalo de 

tempo ∆t.    
d)  será acelerada para cima, em relação ao avião, podendo se chocar com o teto, dependendo do intervalo de tempo ∆t.    
e)  será pressionada contra a poltrona durante o intervalo de tempo ∆t.    

   
 
4) (ENEM PPL 2014)  Um pesquisador avaliou o efeito da temperatura do motor (em velocidade constante) e da velocidade 

média de um veículo (com temperatura do motor constante) sobre a emissão de monóxido de carbono (CO) em dois tipos 
de percurso, aclive e declive, com iguais distâncias percorridas em linha reta. Os resultados são apresentados nas duas 
figuras.  
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A partir dos resultados, a situação em que ocorre maior emissão de poluentes é aquela na qual o percurso é feito com o motor  
 

a) aquecido, em menores velocidades médias e em pista em declive.    
b) aquecido, em maiores velocidades médias e em pista em aclive.    
c) frio, em menores velocidades médias e em pista em declive.    
d) frio, em menores velocidades médias e em pista em aclive.    
e) frio, em maiores velocidades médias e em pista em aclive.    

  
 
5) (UFRGS 2013)  Um automóvel desloca-se por uma estrada retilínea plana e horizontal, com velocidade constante de 

módulo v.  
Em certo momento, o automóvel alcança um longo caminhão. A oportunidade de ultrapassagem surge e o automóvel é 
acelerado uniformemente até que fique completamente à frente do caminhão. Nesse instante, o motorista "alivia o pé" e 
o automóvel reduz a velocidade uniformemente até voltar à velocidade inicial v. A figura abaixo apresenta cinco gráficos 

de distância (d) ×  tempo (t). Em cada um deles, está assinalado o intervalo de tempo ( )tΔ  em que houve variação de 

velocidade. 
 

Escolha qual dos gráficos melhor reproduz a situação descrita acima.  
 

a)  

       
 

b)  
 

       

c)  

     

d)  

       

e)  
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6) (UNESP 2015)  A figura representa, de forma simplificada, parte de um sistema de engrenagens que tem a função de 
fazer girar duas hélices, 1H  e 2H .  Um eixo ligado a um motor gira com velocidade angular constante e nele estão presas 

duas engrenagens, A  e B.  Esse eixo pode se movimentar horizontalmente assumindo a posição 1 ou 2.  Na posição 
1,  a engrenagem B  acopla-se à engrenagem C  e, na posição 2,  a engrenagem A  acopla-se à engrenagem D.  Com 

as engrenagens B  e C  acopladas, a hélice 1H  gira com velocidade angular constante 1ω  e, com as engrenagens A  e 

D  acopladas, a hélice 2H  gira com velocidade angular constante 2.ω  

 

          
 

Considere Ar ,  Br ,  Cr ,  e Dr ,  os raios das engrenagens A,  B,  C  e D,  respectivamente. Sabendo que B Ar 2 r= ⋅  e que 

C Dr r ,=  é correto afirmar que a relação 1

2

ω

ω
 é igual a  

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

 
 
 
7) (ENEM 1998)  As bicicletas possuem uma corrente que liga uma coroa dentada dianteira, movimentada pelos pedais, a 

uma coroa localizada no eixo da roda traseira, como mostra a figura 
 

 
 

O número de voltas dadas pela roda traseira a cada pedalada depende do tamanho relativo destas coroas. 
 

Com relação ao funcionamento de uma bicicleta de marchas, onde cada marcha é uma combinação de uma das coroas 
dianteiras com uma das coroas traseiras, são formuladas as seguintes afirmativas: 

 
I.  numa bicicleta que tenha duas coroas dianteiras e cinco traseiras, temos um total de dez marchas possíveis onde 

cada marcha representa a associação de uma das coroas dianteiras com uma das traseiras. 
II.  em alta velocidade, convém acionar a coroa dianteira de maior raio com a coroa traseira de maior raio também. 
III. em uma subida íngreme, convém acionar a coroa dianteira de menor raio e a coroa traseira de maior raio. 
 
Entre as afirmações anteriores, estão corretas:   
 
a) I e III apenas.    
b) I, II e III apenas.    
c) I e II apenas.    
d) II apenas.    
e) III apenas.    
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8) (ENEM PPL 2012)  O freio ABS é um sistema que evita que as rodas de um automóvel sejam bloqueadas durante uma 
frenagem forte e entrem em derrapagem. Testes demonstram que, a partir de uma dada velocidade, a distância de 
frenagem será menor se for evitado o bloqueio das rodas. O ganho na eficiência da frenagem na ausência de bloqueio 
das rodas resulta do fato de   

 
a)  o coeficiente de atrito estático tornar-se igual ao dinâmico momentos antes da derrapagem.     
b)  o coeficiente de atrito estático ser maior que o dinâmico, independentemente da superfície de contato entre os pneus 

e o pavimento.    
c)  o coeficiente de atrito estático ser menor que o dinâmico, independentemente da superfície de contato entre os pneus 

e o pavimento.     
d)  a superfície de contato entre os pneus e o pavimento ser maior com as rodas desbloqueadas, independentemente do 

coeficiente de atrito.     
e)  a superfície de contato entre os pneus e o pavimento ser maior com as rodas desbloqueadas e o coeficiente de atrito 

estático ser maior que o dinâmico.    
  
 
9) (UPF 2015)  Atualmente, um grande número de satélites artificiais gira ao redor da Terra. Alguns são usados para pesquisa 

científica ou observações dos astros, outros são meteorológicos ou são utilizados nas comunicações, dentre outras 
finalidades. Esses satélites que giram ao redor da Terra apresentam velocidades orbitais que dependem da(s) seguinte(s) 
grandeza(s):  

 
a)  Massa do Sol e raio da órbita.    
b)  Massa do satélite e massa da Terra.    
c)  Massa da Terra e raio da órbita.    
d)  Massa do satélite e raio da órbita.    
e)  Apenas o raio da órbita.    
 
 

10) (AMAN 2014)  Um portão maciço e homogêneo de 1,60 m de largura e 1,80 m de comprimento, pesando 800 N, está 
fixado em um muro por meio das dobradiças “A”, situada a 0,10 m abaixo do topo do portão, e “B”, situada a 0,10 m de 
sua parte inferior. A distância entre as dobradiças é de 160 m, conforme o desenho abaixo.  

 

 
 

Elas têm peso e dimensões desprezíveis, e cada dobradiça suporta uma força cujo módulo da componente vertical é 
metade do peso do portão.  

 
Considerando que o portão está em equilíbrio, e que o seu centro de gravidade está localizado em seu centro 
geométrico, o módulo da componente horizontal da força em cada dobradiça “A” e “B” vale, respectivamente:   

 
a) 130 N e 135 N     
b) 135 N e 135 N     
c) 400 N e 400 N     
d) 450 N e 450 N     
e) 600 N e 650 N    
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11) (PUCMG 2008)  A torre inclinada de Pisa tem 54,5m de altura (aproximadamente a altura de um edifício de 18 andares) 
e foi construída no século XII. Algum tempo após sua construção, o terreno cedeu, e a torre começou a inclinar. 
Atualmente, ela está com um desvio de 4,5 m. Os engenheiros da época perguntaram, e os de hoje ainda perguntam 
se a torre cai ou não. Assinale a resposta que indica a condição que deve ser satisfeita para que a torre não caia.  

  
a) A condição necessária e suficiente para que um ponto material sujeito a um sistema de forças esteja em equilíbrio é 

que seja nula a força resultante do sistema de forças.     
b) A condição necessária e suficiente para que um corpo esteja em equilíbrio é que a soma dos momentos das forças 

aplicadas nele seja nula.     
c)  A condição de equilíbrio de um corpo apoiado é que a vertical baixada do centro de gravidade do corpo passe pela 

base de apoio.     
d)  A condição de equilíbrio de um corpo suspenso é que o centro de suspensão S e o centro de gravidade do corpo 

estejam na mesma vertical.    
   
   
12) (UFV 2010)  Seja F o módulo da força da gravidade que o Sol faz sobre um cometa, de massa constante, cujo período 

orbital é T (em anos). Dos gráficos adiante, aquele que representa CORRETAMENTE a variação de F com o tempo t é:  
 

a) b) c) d) 

    
 
 
13) (UEPB 2013)  Os precursores no estudo da Hidrostática propuseram princípios que têm uma diversidade de aplicações 

em inúmeros “aparelhos” que simplificam as atividades extenuantes e penosas das pessoas, diminuindo muito o esforço 
físico, como também encontraram situações que evidenciam os efeitos da pressão atmosférica. A seguir, são 
apresentadas as situações-problema que ilustram aplicações de alguns dos princípios da Hidrostática.  

 

 
 

Situação I – Um sistema hidráulico de freios de alguns 
carros, em condições adequadas, quando um motorista 
aciona o freio de um carro, este para após alguns 
segundos, como mostra figura acima. 

 
 

Situação II – Os pedreiros, para nivelar dois pontos em 
uma obra, costumam usar uma mangueira transparente, 
cheia de água. Observe a figura acima, que mostra como 
os pedreiros usam uma mangueira com água para nivelar 
os azulejos nas paredes. 
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Situação III – Ao sugar na extremidade e de um canudo, 
você provoca uma redução na pressão do ar em seu 
interior. A pressão atmosférica, atuando na superfície do 
líquido, faz com que ele suba no canudinho 

 
 

Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, às aplicações dos princípios e do experimento formulados 
por:   
 
a) Arquimedes (Situação I), Pascal (Situação II) e Arquimedes (Situação III)     
b) Pascal (Situação I), Arquimedes (Situação II) e Stevin (Situação III)     
c) Stevin (Situação I), Torricelli (Situação II) e Pascal (Situação III)     
d) Pascal (Situação I), Stevin (Situação II) e Torricelli (Situação III)     
e) Stevin (Situação I), Arquimedes (Situação II) e Torricelli (Situação III).    
 
 

 14) (UECE 2010)  No elevador mostrado na figura a seguir, o carro no cilindro à 
esquerda, na posição E, tem uma massa de 900 kg, e a área da secção transversal 
do cilindro é 2500 cm2. Considere a massa do pistão desprezível e a aceleração da 
gravidade igual a 10 m/s2. A área da secção transversal do cilindro, na posição D, 
é 25 cm2, e o pistão tem massa desprezível. 

 
Se o elevador for preenchido com óleo de densidade 900 kg/m3, a força mínima F, 
em Newton, necessária para manter o sistema em equilíbrio será  
 
a) 0.      
b) 10.       
c) 800.       
d) 900.    

 
 
15) (UEL 2015)  Além do flogístico, outro conceito que surge na origem da compreensão da termodinâmica é o calórico, 

fluido elástico que permearia todas as substâncias e se moveria de um corpo a outro através de processos de atração 
e repulsão. Conde Rumford, ao estudar a perfuração de canhões sob a água, concluiu que aparentemente haveria 
calórico ilimitado sendo expelido dos blocos metálicos ao longo do processo de usinagem, fato que contraria a premissa 
de que tal substância não poderia ser criada, somente conservada. Tais observações iniciaram a derrocada do conceito 
de calórico. 

 
De acordo com a Física atual, é correto afirmar que o fenômeno observado por Rumford diz respeito à  
 
a) combustão das moléculas da água.    
b) combustão dos blocos de metal.    
c) conversão de flogístico em calórico.    
d) conversão de energia cinética em calor.    
e) troca de calor entre a água e o metal.    
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16) (ENEM PPL 2014)  A figura apresenta a comparação dos gastos de três tipos de lâmpadas residenciais de mesmo 
brilho, durante cinco anos. Considera-se a utilização média de vinte pontos de luz, utilizando em média dez lâmpadas 
acesas durante 6  horas ao custo de R$ 0,30, para cada 1kWh  consumido.  

 
 
Com base nas informações, a lâmpada energeticamente mais eficiente, a mais viável economicamente e a de maior 
vida útil são, respectivamente  

 
a) fluorescente compacta, LED, LED.    
b) LED, fluorescente compacta, LED.    
c) fluorescente compacta, incandescente, LED.    
d) LED, incandescente, fluorescente compacta.    
e) fluorescente compacta, fluorescente compacta, LED.    

   
 
17) (UNESP 2012)  Uma pessoa, com 80 kg de massa, gasta para realizar determinada atividade física a mesma quantidade 

de energia que gastaria se subisse diversos degraus de uma escada, equivalente a uma distância de 450 m na vertical, 

com velocidade constante, num local onde 2g 10 m/s= . A tabela a seguir mostra a quantidade de energia, em joules, 

contida em porções de massas iguais de alguns alimentos. 
 

Alimento Energia por porção (kJ) 
espaguete 360 
pizza de mussarela 960 
chocolate 2160 
batata frita 1000 
castanha de caju 2400 

 
Considerando que o rendimento mecânico do corpo humano seja da ordem de 25%, ou seja, que um quarto da energia 
química ingerida na forma de alimentos seja utilizada para realizar um trabalho mecânico externo por meio da contração 
e expansão de músculos, para repor exatamente a quantidade de energia gasta por essa pessoa em sua atividade 
física, ela deverá ingerir 4 porções de  

 
a) castanha de caju.    d) pizza de mussarela.    
b) batata frita.     e) espaguete.     
c) chocolate.    
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18) (ENEM 2ª APLICAÇÃO 2010)  No nosso dia a dia, deparamo-nos com 
muitas tarefas pequenas e problemas que demandam pouca energia 
para serem resolvidos e, por isso, não consideramos a eficiência 
energética de nossas ações. No global, isso significa desperdiçar muito 
calor que poderia ainda ser usado como fonte de energia para outros 
processos. Em ambientes industriais, esse reaproveitamento é feito por 
um processo chamado de cogeração. A figura a seguir ilustra um 
exemplo de cogeração na produção de energia elétrica. 

 
Em relação ao processo secundário de aproveitamento de energia 
ilustrado na figura, a perda global de energia é reduzida por meio da 
transformação de energia  

 
a) térmica em mecânica.    
b) mecânica em térmica.    
c) química em térmica.    
d) química em mecânica.    
e) elétrica em luminosa.    

   
 
 
19) (UFRGS 2014)  O termo horsepower, abreviado hp, foi inventado por James Watt (1783), durante seu trabalho no 

desenvolvimento das máquinas a vapor. Ele convencionou que um cavalo, em média, eleva 3,30 x 104 libras de carvão 
(1 libra 0,454 Kg)∼  à altura de um pé ( 0,305 m)∼  a cada minuto, definindo a potência correspondente como 1hp 

(figura abaixo). 
 

 
 
 

Posteriormente, James Watt teve seu nome associado à unidade de potência no Sistema Internacional de Unidades, no 
qual a potência é expressa em watts (W). 

 
 

Com base nessa associação, 1hp corresponde aproximadamente a  
 
a) 76,2 W.      
b) 369 W.      
c) 405 W.      
d) 466 W.      
e) 746 W.    
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20) (ENEM PPL 2012)  Os fornos domésticos de micro-ondas trabalham com uma frequência de ondas eletromagnéticas 
que atuam fazendo rotacionar as moléculas de água, gordura e açúcar e, consequentemente, fazendo com que os 
alimentos sejam aquecidos. Os telefones sem fio também usam ondas eletromagnéticas na transmissão do sinal. As 
especificações técnicas desses aparelhos são informadas nos quadros 1 e 2, retirados de seus manuais.  

 
Quadro 1 – Especificações técnicas do telefone 
Frequência de operação 2 409,60 MHz a 2 420,70 MHz 
Modulação FM 
Frequência 60 Hz 
Potência máxima 1,35 W 

 
 
 
 
 
 
 
 

O motivo de a radiação do telefone não aquecer como a do micro-ondas é que   
 
a) o ambiente no qual o telefone funciona é aberto.     
b) a frequência de alimentação é 60 Hz para os dois aparelhos.     
c) a potência do telefone sem fio é menor que a do forno.     
d) o interior do forno reflete as micro-ondas e as concentra.     
e) a modulação das ondas no forno é maior do que no telefone.    

 
 
21) (ENEM PPL 2012)  Chuveiros elétricos possuem uma chave para regulagem da temperatura verão/inverno e para 

desligar o chuveiro. Além disso, é possível regular a temperatura da água, abrindo ou fechando o registro. Abrindo, 
diminui-se a temperatura e fechando, aumenta-se. Aumentando-se o fluxo da água há uma redução na sua temperatura, 
pois   

 
a)  aumenta-se a área da superfície da água dentro do chuveiro, aumentando a perda de calor por radiação.     
b)  aumenta-se o calor especifico da água, aumentando a dificuldade com que a massa de água se aquece no chuveiro.     
c)  diminui-se a capacidade térmica do conjunto água/chuveiro, diminuindo também a capacidade do conjunto de se 

aquecer.     
d)  diminui-se o contato entre a corrente elétrica do chuveiro e a água, diminuindo também a sua capacidade de aquecê-la.     
e)  diminui-se o tempo de contato entre a água e a resistência do chuveiro, diminuindo a transferência de calor de uma 

para a outra.    
   
 
22) (ENEM PPL 2012)  Em dias com baixas temperaturas, as pessoas utilizam casacos ou blusas de lã com o intuito de 

minimizar a sensação de frio. Fisicamente, esta sensação ocorre pelo fato de o corpo humano liberar calor, que é a 
energia transferida de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. 

  
A utilização de vestimenta de lã diminui a sensação de frio, porque   

 
a)  possui a propriedade de gerar calor.     
b)  é constituída de material denso, o que não permite a entrada do ar frio.     
c)  diminui a taxa de transferência de calor do corpo humano para o meio externo.     
d) tem como principal característica a absorção de calor, facilitando o equilíbrio térmico.     
e) está em contato direto com o corpo humano, facilitando a transferência de calor por condução.    

   
 
23) (ENEM PPL 2012)  Um aquecedor solar consiste essencialmente em uma serpentina de metal, a ser exposta ao sol, 

por meio da qual flui água a ser aquecida. A parte inferior da serpentina é soldada a uma chapa metálica, que é o coletor 
solar. A forma da serpentina tem a finalidade de aumentar a área de contato com o coletor e com a própria radiação 
solar sem aumentar muito o tamanho do aquecedor. O metal, sendo bom condutor, transmite e energia da radiação 
solar absorvida para as paredes internas e, daí, por condução, para a água. A superfície deve ser recoberta com um 
material, denominado material seletivo quente, para que absorva o máximo de radiação solar e emita o mínimo de 

Quadro 2 – Especificações técnicas do forno de micro-ondas 
Capacidade 31 litros 
Frequência 60 Hz 
Potência de saída 1 000 W 
Frequência do micro-ondas 2 450 MHz 
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radiação infravermelha. Os quadros relacionam propriedades de alguns metais/ligas metálicas utilizados na confecção 
de aquecedores solares: 

 

Material metálico Condutividade térmica 
(W/m K) 

Zinco 116,0 
Aço 52,9 

cobre 411,0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ACIOLI, J. L. Fontes de energia. Brasília: UnB,1994. Adaptado.) 
 

Os aquecedores solares mais eficientes e, portanto, mais atrativos do ponto de vista econômico, devem ser construídos 
utilizando como material metálico e material seletivo quente, respectivamente,   

 
a)  aço e material seletivo quente A.     
b)  aço e material seletivo quente B.     
c)  cobre e material seletivo quente C.     
d)  zinco e material seletivo quente B.     
e)  cobre e material seletivo quente A.    

   
 
24) O frasco de Dewar é um recipiente construído com o propósito de conservar a temperatura das substâncias que ali 

forem colocadas, sejam elas quentes ou frias. O frasco consiste em um recipiente de paredes duplas espelhadas, com 
vácuo entre elas e de uma tampa feita de material isolante. A garrafa térmica que temos em casa é um frasco de Dewar. 
O objetivo da garrafa térmica é evitar ao máximo qualquer processo de transmissão de calor entre a substância e o meio 
externo.  

 

 
 

É CORRETO afirmar que os processos de transmissão de calor são:  
 
a)  indução, condução e emissão.    
b)  indução, convecção e irradiação.    
c)  condução, convecção e irradiação.    
d)  condução, emissão e irradiação.    
e)  emissão, convecção e indução.    
 
 
 

Material seletivo quente 

Razão entre a 
absorbância 

de radiação solar e a 
emitância de radiação 

infravermelha 
A. Óxido e sulfeto de níquel e zinco aplicados sobre zinco 8,45 
B. Óxido e sulfeto de níquel e zinco sobre ferro galvanizado 7,42 
C. Óxido de cobre em alumínio anodizado 7,72 
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 25) Quem viaja de carro ou de ônibus pode ver, ao longo das estradas, torres de transmissão de energia tais como as da 
figura. 

 

 
 

Olhando mais atentamente, é possível notar que os cabos são colocados arqueados ou, como se diz popularmente, 
“fazendo barriga”. 

 
A razão dessa disposição é que  

 
a)  a densidade dos cabos tende a diminuir com o passar dos anos.    
b)  a condução da eletricidade em alta tensão é facilitada desse modo.    
c)  o metal usado na fabricação dos cabos é impossível de ser esticado.    
d)  os cabos, em dias mais frios, podem encolher sem derrubar as torres.    
e)  os ventos fortes não são capazes de fazer os cabos, assim dispostos, balançarem.    

   
 
26) (ENEM PPL 2014) Para a proteção contra curtos-circuitos em residências são utilizados disjuntores, compostos por 

duas lâminas de metais diferentes, com suas superfícies soldadas uma à outra, ou seja, uma lâmina bimetálica. Essa 
lâmina toca o contato elétrico, fechando o circuito e deixando a corrente elétrica passar. Quando da passagem de uma 
corrente superior à estipulada (limite), a lâmina se curva para um dos lados, afastando-se do contato elétrico e, assim, 
interrompendo o circuito. Isso ocorre porque os metais da lâmina possuem uma característica física cuja resposta é 
diferente para a mesma corrente elétrica que passa no circuito.  

 
A característica física que deve ser observada para a escolha dos dois metais dessa lâmina bimetálica é o coeficiente 
de  

 
a)  dureza.    
b)  elasticidade.     
c)  dilatação térmica.    
d)  compressibilidade.    
e)  condutividade elétrica.    

   
 
27) (ENEM 1999) A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Um 

aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa 
variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques NÃO fossem subterrâneos: 

 
I.  Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia pois estaria comprando mais massa por 

litro de combustível. 
II.  Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. 
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III.  Se a gasolina fosse vendida por kg em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina 
estaria resolvido. 

 
Destas considerações, somente  

 
a)  I é correta.    
b)  II é correta    
c)  III é correta    
d)  I e II são corretas.    
e)  II e III são corretas.    

   
 
28) (FATEC 2003) Considere o diagrama de fases adiante, em que p representa a pressão e è a temperatura absoluta da substância. 

 
É correto afirmar que  

 
a)  a curva TC representa a solidificação da substância.    
b)  acima de èC o sistema é tetrafásico.    
c)  gás é um estado da substância que se consegue liquefazer por compressão isotérmica.    
d)  gás é um estado da substância que não pode se tornar líquido por compressão isotérmica.    
e)  no diagrama está representada uma isoterma.    

   
 
29) (PUCRS 2010)  Para responder a questão, considere o texto e o gráfico, o qual relaciona o rendimento de uma máquina 

de Carnot e a razão T2/T1 das temperaturas em que opera a máquina. 
 

O ciclo de Carnot é um ciclo termodinâmico especial, pois uma máquina térmica que opera de acordo com este ciclo 
entre duas temperaturas T1 e T2, com T1 maior do que T2, obtém o máximo rendimento possível. O rendimento r de uma 
máquina térmica é definido como a razão entre o trabalho líquido que o fluido da máquina executa e o calor que absorve 
do reservatório à temperatura T1. 

 
Pode-se concluir, pelo gráfico e pelas leis da termodinâmica, que 
o rendimento da máquina de Carnot aumenta quando a razão 
T2/T1 diminui,  

 
a)  alcançando 100% quando T2 vale 0ºC.    
b)  alcançando 100% quando T1 é muito maior do que T2.    
c)  alcançando 100% quando a diferença entre T1 e T2 é muito 

pequena.    
d)  mas só alcança 100% porque representa o ciclo ideal.    
e)  mas nunca alcança 100%.    
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30) (PUCMG 2009)  A palavra ciclo tem vários significados na linguagem cotidiana. Existem ciclos na economia, na literatura, 
na história e, em geral, com significados amplos, pois se referem a tendências, épocas, etc. Em termodinâmica, a palavra 
ciclo tem um significado preciso: é uma série de transformações sucessivas que recolocam o sistema de volta ao seu 
estado inicial com realização de trabalho positivo ou negativo e a troca de calor com a vizinhança. Assim, por exemplo, 
os motores automotivos foram bem compreendidos a partir das descrições de seus ciclos termodinâmicos. 
 
Considere o quadro a seguir onde são apresentadas três máquinas térmicas operando em ciclos entre fontes de calor 
nas temperaturas 300K e 500K. Q e W são, respectivamente, o calor trocado e o trabalho realizado em cada ciclo. 

 

 
 

De acordo com a termodinâmica, é possível construir:  
 

a)  as máquinas A, B e C.    
b)  a máquina B apenas.    
c)  a máquina C apenas.    
d)  a máquina A apenas.    

   
 
31) (UFSCAR 2005) Mantendo uma estreita abertura em sua boca, assopre com vigor sua mão agora! Viu? Você produziu 

uma transformação adiabática! Nela, o ar que você expeliu sofreu uma violenta expansão, durante a qual  
 

a)  o trabalho realizado correspondeu à diminuição da energia interna desse ar, por não ocorrer troca de calor com o 
meio externo.    

b)  o trabalho realizado correspondeu ao aumento da energia interna desse ar, por não ocorrer troca de calor com o 
meio externo.    

c)  o trabalho realizado correspondeu ao aumento da quantidade de calor trocado por esse ar com o meio, por não 
ocorrer variação da sua energia interna.    

d)  não houve realização de trabalho, uma vez que o ar não absorveu calor do meio e não sofreu variação de energia 
interna.    

e)  não houve realização de trabalho, uma vez que o ar não cedeu calor para o meio e não sofreu variação de energia 
interna.   

 
 
32) (G1 - CFTMG 2011)  O eletroscópio da figura, eletrizado com carga desconhecida, consiste de uma esfera 

metálica ligada, através de uma haste condutora, a duas folhas metálicas e delgadas. Esse conjunto encontra-
se isolado por uma rolha de cortiça presa ao gargalo de uma garrafa de vidro transparente, como mostra a figura. 

 
Sobre esse dispositivo, afirma-se: 

 
I.  As folhas movem-se quando um corpo neutro é aproximado da esfera sem tocá-la. 
II.  O vidro que envolve as folhas delgadas funciona como uma blindagem eletrostática. 
III.  A esfera e as lâminas estão eletrizadas com carga de mesmo sinal e a haste está neutra. 
IV. As folhas abrem-se ainda mais quando um objeto, de mesma carga do eletroscópio, aproxima-se da esfera 

sem tocá-la. 
 

Estão corretas apenas as afirmativas  
 

a)  I e II.    
b)  I e IV.    
c)  II e III.    
d) III e IV.    
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33) (ENEM PPL 2014)  Em museus de ciências, é comum encontrarem-se máquinas que eletrizam materiais e geram 
intensas descargas elétricas. O gerador de Van de Graaff (Figura 1) é um exemplo, como atestam as faíscas (Figura 2) 
que ele produz. O experimento fica mais interessante quando se aproxima do gerador em funcionamento, com a mão, 
uma lâmpada fluorescente (Figura 3). Quando a descarga atinge a lâmpada, mesmo desconectada da rede elétrica, ela 
brilha por breves instantes. Muitas pessoas pensam que é o fato de a descarga atingir a lâmpada que a faz brilhar. 
Contudo, se a lâmpada for aproximada dos corpos da situação (Figura 2), no momento em que a descarga ocorrer entre 
eles, a lâmpada também brilhará, apesar de não receber nenhuma descarga elétrica.  

 

 
 

A grandeza física associada ao brilho instantâneo da lâmpada fluorescente, por estar próxima a uma descarga elétrica, 
é o(a)  

 
a)  carga elétrica.    
b)  campo elétrico.     
c)  corrente elétrica.     
d)  capacitância elétrica.    
e)  condutividade elétrica.    

   
 
34) (UNIRIO 2000)  Michael Faraday, um dos fundadores da moderna teoria da eletricidade, introduziu o conceito de campo 

na Filosofia Natural. Uma de suas demonstrações da existência do campo elétrico se realizou da seguinte maneira: 
Faraday construiu uma gaiola metálica perfeitamente condutora e isolada do chão e a levou para uma praça. Lá ele se 
trancou dentro da gaiola e ordenou a seus ajudantes que a carregassem de eletricidade e se afastassem. Com a gaiola 
carregada, Faraday caminhava sem sentir qualquer efeito da eletricidade armazenada em suas grades, enquanto quem 
de fora encostasse nas grandes sem estar devidamente isolado sofria uma descarga elétrica dolorosa. Por que Faraday 
nada sofreu, enquanto as pessoas fora da gaiola podiam levar choques?  

 
a)  O potencial elétrico dentro e fora da gaiola é diferente de zero, mas dentro da gaiola este potencial não realiza 

trabalho.    
b)  O campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático é nulo, no entanto fora da gaiola existe um 

campo elétrico não nulo.    
c)  O campo elétrico não é capaz de produzir  choques em pessoas presas em lugares fechados.    
d)  O valor do potencial elétrico e do campo elétrico são constantes dentro e fora da gaiola.    
e)  A diferença de potencial elétrico entre pontos dentro da gaiola e entre pontos da gaiola com pontos do exterior é a 

mesma, mas, em um circuito fechado, a quantidade de carga que é retirada é igual àquela que é posta.    
  
 
35) Nicéia estava aprendendo a fazer instalações elétricas residenciais e foi encarregada de fazer uma instalação na parede 

lateral a uma escada. Essa instalação deveria conter uma lâmpada, uma tomada e um disjuntor. Era preciso que a 
lâmpada pudesse ser ligada e desligada, tanto na parte de baixo como na de cima da escada (através dos interruptores 
1 e 2, conhecidos como interruptores "three-way"). Por outro lado, era preciso que, quando o disjuntor fosse desligado, 
para se fazer um conserto na instalação, o circuito não oferecesse perigo de choque a quem fizesse o reparo. 

 
A figura a seguir mostra o esquema inicial de Nicéia para esse circuito. (Lembre-se de que o fio denominado "fase" pode 
apresentar perigo de choque, por ter uma diferença de potencial em relação à Terra, enquanto que o fio denominado 
"neutro" não apresenta perigo, pois está no mesmo potencial da Terra.)  
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Quando Nicéia apresentou à supervisora o esquema inicial do trabalho, esta concluiu que, para as finalidades 
pretendidas, estavam instalados, de forma incorreta: 

 
a)  o interruptor 1 e a tomada. 
b)  a tomada e o disjuntor. 
c)  o disjuntor e o interruptor 2. 
d)  os interruptores 1 e 2. 

 
 
36) O texto abaixo foi retirado de um anuncio de um fabricante de painéis solares fotovoltaicos: 
 

A energia solar fotovoltaica é viável para mim? 
 

Atualmente, a energia fotovoltaica é economicamente viável em locais sem acesso à rede elétrica convencional e deve 
ser utilizada para abastecer equipamentos que não consumam grandes quantidades de energia. Se você possui ou está 
pensando em comprar um gerador à gasolina ou diesel, há grande chance da energia solar fotovoltaica ser uma melhor 
alternativa. Os geradores requerem manutenção, gastos com combustível e a necessidade de deslocamentos 
constantes para compra de combustível, além de produzirem ruídos e serem uma fonte de poluição. Apesar do 
investimento na aquisição de um sistema solar ser geralmente superior, a energia fotovoltaica é mais atraente. Não 
existem os gastos com óleos ou peças de reposição. O sistema fotovoltaico possui vida útil várias vezes superior a dos 
geradores e permite uso contínuo sem maiores restrições. A energia solar fotovoltaica é ecológica, 100% silenciosa e 
não produz odor e fumaça. 
O painel referido possui uma potência de 130 W, custa em torno de R$ 1.200,00 e é desenvolvido especialmente para 
residências para diminuir o a dependência de energia elétrica provida pelas concessionarias de energia. Este painel 
fotovoltaico funciona apenas quando existe incidência de raios solares. 
Um determinado consumidor pretende instalar 5 painéis deste tipo, mas tem dúvidas em relação ao seu custo benefício, 
ou seja, após quanto tempo seu investimento será pago devido ao seu consume mensal. 
Considerando que este consumidor gasta em média, 300 kWh de energia em um mês, e o custo médio de um kWh é 
de R$ 0,50 e a região onde mora, recebe uma média 6 horas de sol em um dia, seu investimento será pago após o 
tempo de aproximadamente:  

 
a)  1 mês 
b)  10 meses 
c)  2 anos 
d) 5 anos 
e) 9 anos 
 
 

37) “Nas usinas hidrelétricas, a energia que a turbina recebe provém da queda de águas represadas: a água retida por 
enormes barragens escoa através de tubulações, sendo lançada de grandes alturas sobre as pás da turbina fazendo-a 
girar”. 
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Numa cachoeira, a água parte de 15 m de altura, com velocidade desprezível, e cai com vazão de 2 m3/s. Desprezando 
todas as perdas, que potência elétrica, em watt, poderia ser obtida numa usina instalada na base da cachoeira? Use, 
se necessário, g = 10 m/s2 e µágua = 1 kg/L. 

 
a)  3 . 105   
b)  2 . 105   
c)  6 . 105   
d)  1 . 105   
e)  2 . 104 

 
 
38) Um estudante recebe de seu professor de Física a tarefa de determinar a máxima potência que uma pilha de 12,0V e 

resistência interna de 2,0Ω pode fornecer a uma lâmpada de resistência elétrica R. 
 

Para tanto, o estudante monta o circuito elétrico indicado a seguir, usando fios de ligação ideais. 

 
O gráfico da tensão elétrica (ddp) em função da intensidade de corrente elétrica para a pilha e para a lâmpada é dado 
a seguir. 

 

 
 

O estudante obtém a informação pela Internet de que a potência transferida será máxima quando a resistência interna 
da pilha (r) for igual à resistência elétrica da lâmpada (R). 
Com base nesses dados, o estudante conclui que a potência máxima que a pilha em questão pode fornecer a uma 
lâmpada vale: 

 
a) 6,0W   b) 12,0W   c) 18,0W  d) 36,0W   e)  72,0W 
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39) No circuito esquematizado na figura, duas pilhas idênticas de força eletromotriz 1,5 V estão associadas a três resistores: 
R1 de 1,0 Ω, R2 de resistência não conhecida e R3 de 2,0 Ω. Para a montagem representada, a leitura do amperímetro 
ideal é 1,2 A e o voltímetro, colocado em paralelo a R3 é ideal. 

 

 
 

O valor da resistência do resistor R2, em ohm, e a leitura do voltímetro, em volt, são respectivamente iguais a: 
  

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

40) (ENEM PPL 2014) Fusíveis são dispositivos de proteção de um circuito elétrico, sensíveis ao excesso de corrente 
elétrica. Os modelos mais simples consistem de um filamento metálico de baixo ponto de fusão, que se funde quando 
a corrente ultrapassa determinado valor, evitando que as demais partes do circuito sejam danificadas. A figura mostra 
um diagrama de um circuito em que o fusível F  protege um resistor R  de 12 ,Ω  uma lâmpada L  de 6 W  e um alto-

falante que conduz 1A.  
 

 
 

Sabendo que esse fusível foi projetado para trabalhar com uma corrente até 20%  maior que a corrente nominal que 
atravessa esse circuito, qual é o valor, em ampères, da corrente máxima que o fusível F  permite passar?  
 
a)  1,0    
b)  1,5    
c)  2,0    
d)  2,5    
e)  3,0    
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41) (AFA 2012)  A figura abaixo mostra quatro passarinhos pousados em um circuito elétrico ligado a uma fonte de tensão, 
composto de fios ideais e cinco lâmpadas idênticas L. 

 

 
 
 
 
 
 

Ao ligar a chave Ch, o(s) passarinho(s) pelo(s) qual(quais) certamente não passará(ão) corrente elétrica é(são) o(s) 
indicado(s) pelo(s) número(s)  

 
a)  I    
b)  II e IV    
c)  II, III e IV    
d)  III    

   
 
42) (ENEM PPL 2012) No manual de uma máquina de lavar, o usuário vê o símbolo:  
 

 
 

Este símbolo orienta o consumidor sobre a necessidade de a máquina ser ligada a   
 

a)  um fio terra para evitar sobrecarga elétrica.     
b)  um fio neutro para evitar sobrecarga elétrica.     
c)  um fio terra para aproveitar as cargas elétricas do solo.     
d)  uma rede de coleta de água da chuva.     
e)  uma rede de coleta de esgoto doméstico.    
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43) (UFMG 2010)  Um professor pediu a seus alunos que ligassem uma lâmpada a uma pilha com um pedaço de fio de 
cobre. 

 
Nestas figuras, estão representadas as montagens feitas por quatro estudantes: 

 

 
 

 
Considerando-se essas quatro ligações, é CORRETO afirmar que a lâmpada vai acender apenas  

 
a)  na montagem de Mateus.    
b)  na montagem de Pedro.    
c)  nas montagens de João e Pedro.    
d)  nas montagens de Carlos, João e Pedro.    

   
 
44) (PUCSP 2004)  A figura mostra um prego de ferro envolto por um fio fino de cobre esmaltado, enrolado muitas vezes 

ao seu redor. O conjunto pode ser considerado um eletroímã quando as extremidades do fio são conectadas aos polos 
de um gerador, que, no caso, são duas pilhas idênticas, associadas em série. 

 
A respeito do descrito, fazem-se as seguintes afirmações: 

 
I.  Ao ser percorrido por corrente elétrica, o eletroímã apresenta polaridade magnética. Na representação da figura, a 

extremidade A (cabeça do prego) será um polo norte e a extremidade B será um polo sul. 
II.  Ao aproximar-se um prego de ferro da extremidade A do eletroímã e outro da extremidade B, um deles será atraído 

e o outro será repelido. 
III.  Ao substituir-se o conjunto de duas pilhas por outro de 6 pilhas idênticas às primeiras, também associadas em série, 

a intensidade do vetor indução magnética no interior e nas extremidades do eletroímã não sofrerá alteração, uma 
vez que esse valor independe da intensidade da corrente elétrica que circula no fio. 

 
Está correto apenas o que se afirma em  

 
a)  I e II.    
b) II e III.    
c)  I e III.    
d)  I.    
e)  III.    
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45) (ENEM 2011)  O manual de funcionamento de um captador de guitarra elétrica apresenta o seguinte texto: 
 

Esse captador comum consiste de uma bobina, fios condutores enrolados em torno de um ímã permanente. O campo 
magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos na corda da guitarra, que está próxima a ele. Assim, 
quando a corda é tocada, as oscilações produzem variações, com o mesmo padrão, no fluxo magnético que atravessa 
a bobina. Isso induz uma corrente elétrica na bobina, que é transmitida até o amplificador e, daí, para o alto-falante. 

 
Um guitarrista trocou as cordas originais de sua guitarra, que eram feitas de aço, por outras feitas de náilon. Com o uso 
dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som, porque a corda de náilon  

 
a)  isola a passagem de corrente elétrica da bobina para o alto-falante.    
b)  varia seu comprimento mais intensamente do que ocorre com o aço.    
c)  apresenta uma magnetização desprezível sob a ação do ímã permanente.    
d)  induz correntes elétricas na bobina mais intensas que a capacidade do captador.    
e)  oscila com uma frequência menor do que a que pode ser percebida pelo captador.    

   
 
46) (UFOP 2010)  Para escoar a energia elétrica produzida em suas turbinas, a hidrelétrica de Itaipu eleva a tensão de saída 

para aproximadamente 700.000 V. Em sua residência, as tomadas apresentam uma tensão de 127 V e/ou 220 V. O 
equipamento que realiza essa tarefa de elevar e abaixar a tensão é o transformador. É correto afirmar que  

 
a)  o princípio de funcionamento de um transformador exige que a tensão/corrente seja contínua.    
b)  o princípio de funcionamento de um transformador exige que a tensão/corrente seja alternada.    
c)  o transformador irá funcionar tanto em uma rede com tensão/corrente alternada quanto em uma com tensão/corrente 

contínua.    
d)  o transformador irá funcionar quando, no enrolamento primário, houver uma tensão/corrente contínua e, no 

secundário, uma alternada.    
   
 
47)  (ENEM 2ª APLICAÇÃO 2010) Os espelhos retrovisores, que deveriam auxiliar os motoristas na hora de estacionar ou 

mudar de pista, muitas vezes causam problemas. É que o espelho retrovisor do lado direito, em alguns modelos, distorce 
a imagem, dando a impressão de que o veículo está a uma distância maior do que a real. 

 
Este tipo de espelho, chamado convexo, é utilizado com o objetivo de ampliar o campo visual do motorista, já que no 
Brasil se adota a direção do lado esquerdo e, assim, o espelho da direita fica muito mais distante dos olhos do condutor. 

(Disponível em: http://noticias.vrum.com.br. Acesso em: 3 nov. 2010 (adaptado).) 
 

Sabe-se que, em um espelho convexo, a imagem formada está mais próxima do espelho do que este está do objeto, o 
que parece estar em conflito com a informação apresentada na reportagem. Essa aparente contradição é explicada pelo 
fato de  

 
a)  a imagem projetada na retina do motorista ser menor do que o objeto.    
b)  a velocidade do automóvel afetar a percepção da distância.    
c)  o cérebro humano interpretar como distante uma imagem pequena.    
d)  o espelho convexo ser capaz de aumentar o campo visual do motorista.    
e)  o motorista perceber a luz vinda do espelho com a parte lateral do olho.    

  
 
48) (UPF 2015) Em certas observações astronômicas, os cientistas encontram situações nas quais é possível detectar o 

Efeito Doppler com a luz. Nessas situações, a percepção de que a cor da luz emitida por certa estrela parece ser mais 
avermelhada do que realmente é significa que:  

 
a)  a estrela está muito distante da Terra.    
b)  a estrela está se afastando da Terra.    
c)  a luz sofre refração na atmosfera.    
d)  a luz se propaga com velocidade muito grande no vácuo.    
e)  a estrela está se aproximando da Terra.    
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49)  
Mecanismos do Eclipse 

 
A condição para que ocorra um Eclipse é que haja um alinhamento total ou parcial entre Sol, Terra e Lua. A inclinação 
da órbita da Lua com relação ao equador da Terra provoca o fenômeno da Lua nascer em pontos diferentes no horizonte 
a cada dia. 
Se não houvesse essa inclinação, todos os meses teríamos um Eclipse da Lua (na Lua Cheia) e um Eclipse do Sol (na 
Lua Nova). 

 

 
 

(www.seara.ufc.br/astronomia/fenomenos/eclipses.htm. Acesso em: 03.10.2012.) 
 

 
Abaixo vemos a Lua representada, na figura, nas posições 1, 2, 3 e 4, correspondentes a instantes diferentes de um 
eclipse. 

 

 
 

As figuras a seguir mostram como um observador, da Terra, pode ver a Lua. Numa noite de Lua Cheia, ele vê como na 
figura I. 

 

 
 

Assinale a alternativa em que haja correta correspondência entre a posição da Lua, a figura observada e o tipo de 
eclipse. 

 
 Lua na posição Figura observada Tipo de eclipse 
a) 1 III Solar parcial 
b) 2 II Lunar parcial 
c) 3 I Solar total 
d) 4 IV Lunar total 
e) 3 V Lunar parcial 
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50)  (ENEM PPL 2012)  Em um experimento, coloca-se glicerina dentro de um tubo de vidro liso. Em seguida, parte do tubo 
é colocada em um copo de vidro que contém glicerina e a parte do tubo imersa fica invisível.  

 
Esse fenômeno ocorre porque a   

 
a)  intensidade da luz é praticamente constante no vidro.    
b)  parcela de luz refletida pelo vidro é praticamente nula.     
c)  luz que incide no copo não é transmitida para o tubo de vidro.     
d)  velocidade da luz é a mesma no vidro e na glicerina.     
e)  trajetória da luz é alterada quando ela passa da glicerina para o vidro.    

  
 
51) (UEG 2011) O experimento de decomposição (dispersão) da luz solar, realizado por Newton, é extraordinariamente 

simples, sendo necessário somente um prisma. Como ilustra a figura abaixo, ao passar por um prisma, a luz solar, que 
é branca, se decompõe nas cores do arco-íris. 

 

 
 

Com relação aos fenômenos da luz ao atravessar o prisma, é correto afirmar:  
 

a)  Na dispersão da luz, a luz monocromática de maior frequência sofrerá o menor desvio.    
b)  Num prisma, a dispersão da luz branca é menos acentuada que numa única superfície dióptrica.    
c)  A separação da luz branca nas cores do arco-íris é possível porque cada cor tem um índice de refração diferente.    
d)  Neste experimento, Newton demonstrou que, combinando dois ou mais prismas, é possível decompor a luz branca, 

porém a sua recomposição não é possível.    
   
 
52) (ENEM PPL 2014) As miragens existem e podem induzir à percepção de que há água onde não existe. Elas são a 

manifestação de um fenômeno óptico que ocorre na atmosfera.  
(Disponível em: www.invivo.fiocruz.br. Acesso em: 29 fev. 2012.) 

 
Esse fenômeno óptico é consequência da  

 
a)  refração da luz nas camadas de ar próximas do chão quente.     
b)  reflexão da luz ao incidir no solo quente.    
c)  reflexão difusa da luz na superfície rugosa.    
d)  dispersão da luz nas camadas de ar próximas do chão quente.    
e)  difração da luz nas camadas de ar próximas do chão quente.    

   
 
53) (ENEM PPL 2013)  A banda larga brasileira é lenta. No Japão já existem redes de fibras ópticas, que permitem acessos 

à internet com velocidade de 1 gigabit por segundo (Gbps), o suficiente para baixar em um minuto, por exemplo, 80 
filmes. No Brasil a maioria das conexões ainda é de 1 megabit por segundo (Mbps), ou seja, menos de um milésimo 
dos acessos mais rápidos do Japão. A fibra óptica é composta basicamente de um material dielétrico (sílica ou plástico), 
segundo uma estrutura cilíndrica, transparente e flexível. Ela é formada de uma região central envolta por uma camada, 
também de material dielétrico, com índice de refração diferente ao do núcleo.  
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A transmissão em uma fibra óptica acontecerá de forma correta se o índice de refração do núcleo, em relação ao 
revestimento, for  

 
a)  superior e ocorrer difração.    
b)  superior e ocorrer reflexão interna total.    
c)  inferior e ocorrer reflexão interna parcial.    
d)  inferior e ocorrer interferência destrutiva.    
e)  inferior e ocorrer interferência construtiva.    

   
 
54) A bateria é o coração de uma agremiação e sustenta com vigor a cadência indispensável para o desenvolvimento do 

desfile de Carnaval. O canto e a dança se apoiam no ritmo da bateria que reúne diversos tipos de instrumentos - surdo, 
caixa de guerra, repique, chocalho, tamborim, cuíca, agogô, reco-reco, pandeiro e prato - de sons graves e agudos, que 
dão estrutura ao ritmo. 

 
As qualidades fisiológicas do som estão relacionadas com as sensações produzidas em nossos ouvidos. Essas 
qualidades são:  

 
a)  a altura, a velocidade e o meio de propagação.    
b)  a intensidade, a altura e o timbre.    
c)  a velocidade, o timbre e a amplitude.    
d)  o timbre, a frequência e o eco.    
e)  o eco, a velocidade e a intensidade.    

   
 
55) (Enem PPL 2012) A terapia fotodinâmica é um tratamento que utiliza luz para cura de câncer através da excitação de 

moléculas medicamentosas, que promovem a desestruturação das células tumorais. Para a eficácia do tratamento, é 
necessária a iluminação na região do tecido a ser tratado. Em geral, as moléculas medicamentosas absorvem as 
frequências mais altas. Por isso, as intervenções cutâneas são limitadas pela penetração da luz visível, conforme a 
figura:  

 
 

A profundidade de até 2 mm em que o tratamento cutâneo é eficiente se justifica porque a luz de   
 

a)  curto comprimento de onda é mais refletida pela pele.    
b)  maior energia é mais absorvida pelo tecido orgânico.     
c)  menor energia é absorvida nas regiões mais profundas.     
d)  todos os comprimentos de onda terão alta intensidade.     
e)  cada comprimento de onda percebe um índice de refração diferente.    
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56) (AFA 2011)  Um diapasão de frequência conhecida igual a 340 Hz é posto a vibrar continuamente próximo à boca de 
um tubo, de 1 m de comprimento, que possui em sua base um dispositivo que permite a entrada lenta e gradativa de 
água como mostra o desenho abaixo. 

 

 
 

Quando a água no interior do tubo atinge uma determinada altura h a partir da base, o som emitido pelo tubo é muito 
reforçado. Considerando a velocidade do som no local de 340 m/s, a opção que melhor representa as ondas 
estacionárias que se formam no interior do tubo no momento do reforço é  
 

a) 

 

b)  

 
 

c) 

 
 

d) 

 
 

 
 
57)  (ENEM 2014)  Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho, estamos alterando algumas 

características elétricas de seu circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente 
ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia. 

 
O fenômeno descrito é a 

  
a)  difração.    
b)  refração.    
c)  polarização.    
d)  interferência.    
e)  ressonância.    

 
 
58) O camaleão é um animal que possui capacidade mimética: pode trocar a coloração de sua pele para reproduzir a cor 

da superfície com a qual está em contato. Do ponto de vista do comportamento de ondas eletromagnéticas, a pele do 
camaleão tem a propriedade de: 

 
a)  gerar ondas com todas as frequências desejadas pelo animal. 
b)  mudar suas propriedades de absorção e reflexão das ondas. 
c)  absorver apenas os comprimentos de onda e refletir apenas as frequências. 
d)  absorver apenas as frequências, mas refletir os comprimentos de ondas. 
e)  produzir e emitir ondas com diferentes velocidades no vácuo, mas mesmo comprimento de onda e mesma 

frequência. 
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59) Na ilustração, a personagem escuta a voz de sua mãe, mas não consegue vê-la. Esse fato está relacionado a um 
fenômeno ondulatório denominado 

 

 
a) difração.   
b) refração.   
c)  dispersão.   
d)  interferência. 
e) polarização  

 
 
60) Hoje em dia a Tomografia Computadorizada (TC) tornou-se uma ferramenta indispensável em rotinas clínicas de 

obtenção de imagens. Este foi o primeiro método não invasivo de aquisição de imagens internas do corpo humano sem 
superposição de estruturas anatômicas distintas. A principal vantagem da (TC) é que ela permite o estudo de “fatias” ou 
secções transversais do corpo humano. Já outros procedimentos, como a radiologia convencional, consistem na 
representação de todas as estruturas do corpo de forma sobrepostas o que é ruim para identificar pequenas diferenças 
entre os tecidos. Desta forma, a utilização da (TC) em diagnósticos permite obter imagens com percepção espacial das 
estruturas internas, as quais ficam mais nítidas. Outra vantagem da (TC) é a maior distinção entre dois tecidos, ou seja, 
esta permite distinguir diferenças de densidade na ordem 0,5% entre tecidos, ao passo que na radiologia convencional 
este limiar situa-se nos 5%. 

 
O método de Tomografia Computadorizada em imagens médicas consiste em escanear uma seção transversal do corpo 
humano por um raio-X. A intensidade do raio-X que atravessa a seção do corpo humano é medida por um detector. 
Nesse processo é conhecida a intensidade do raioX emitido e obtém-se, através de medições, a intensidade do mesmo 
após atravessar uma seção transversal do corpo humano. Fisicamente, a diferença entre a intensidade do raio-X emitido 
e das medições (supondo que não tenha espalhamento) é determinado pela absorção do tecido. Sabe-se que tecidos 
mais densos (tumores) absorvem maiores quantidades de radiação. Esses dados são processados e produzem uma 
imagem bi-dimensional da seção escaneada. 

 
De acordo com o texto, um exame comum de tomografia computadorizada na região da cabeça será eficaz para 
diagnosticar: 

 
a)  Micro-hemorragias intraparenquimatosas (pequenos sangramentos dentro do tecido cerebral). 
b)  Hematoma epidural (um acúmulo de sangue entre a dura-máter, a membrana que reveste o cérebro e o crânio). 
c)  Isquemia cerebral aguda sem edema (lesão dos neurônios por falta de oxigenação, porém sem inchaço). 
d)  Epilepsia por alteração do equilíbrio elétrico dos neurônios. 
e)  Psicose por uso de drogas (alteração das funções cognitivas e do comportamento neuronal). 
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Gabarito: 
 

1) E 

2) B 

3) D 

4) D 

5) A 

6) D 

7) A 

8) B 

9) C 

10) C 

11) C 

12) A 

13) D 

14) A 

15) D 

16) B 

17) E 

18) A 

19) E 

20) C 

21) E 

22) C 

23) E 

24) C 

25) D 

26) C 

27) E 

28) D 

29) E 

30) C 

31) A 

32) B 

33) B 

34) B 

35) B 

 

36) E 

37) A 

38) C 

39) A 

40) E  

41) B 

42) A 

43) C 

44) D 

45) C 

46) B 

47) C 

48) B 

49) D 

50) D 

51) C 

52) A 

53) B 

54) B 

55) B 

56) D 

57) E 

58) B 

59) A 

60) B 

 

 
 


