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Deus é amor e o amor é Deus! E esta força tudo explica e dá sentido à vida! Albert Einstein à sua filha Lieserl 

Questão 01 - (FATEC SP/2017) Sabe-se que a grandeza física potência pode ser expressa como sendo a energia 

utilizada pela unidade de tempo em um determinado sistema. Considerando como grandezas fundamentais o tempo 

(T), o comprimento (L) e a massa (M), podemos afirmar corretamente que a fórmula dimensional da potência é 

Dado: 1 dia = 24 h 

 

a) M L T 

b) M L2
T 

c) M L2
T2 

d) M L2
T–2 

e) M L2
T–3 

 

Questão 02 - (UERJ/2017) Pela turbina de uma hidrelétrica, passam 500 m3 de água por segundo. 

A ordem de grandeza do volume de água que passa por essa turbina em 3 h corresponde, em litros, a: 

 

a) 108 

b) 1010 

c) 1012 

d) 1014 

Questão 03 - (UECE/2017) A unidade de medida de energia utilizada usualmente pelas distribuidoras de energia 

elétrica é o kWh. Em termos de Joules, a equivalência é 

       a) 1 kWh = 3,6 106 J. 
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b) 1 kWh = 3,6 J. 

c) 1 J = 3,6 106 kWh. 

d) 1 J = 3,6 kWh. 

Questão 04 - (ITA SP/2017) Ondas gravitacionais foram previstas por Einstein em 1916 e diretamente detectadas pela primeira vez em 

2015. Sob determinadas condições, um sistema girando com velocidade angular w irradia tais ondas com potência proporcional a  wQGc , 

em que G é a constante de gravitação universal; c, a velocidade da luz e Q, uma grandeza que tem unidade em kg.m
2
. Assinale a opção correta. 

 

a)   = −5,   = 2, e   = 6 

b)   = −3/5,   = 4/3, e   = 4 

c)   = −10/3,   = 5/3, e   = 5 

d)   = 0,   = 1, e   = 3 

e)   = −10,   = 3, e   = 9 

 

Questão 05 - (ENEM/2016) Benjamin Franklin (1706-1790), por volta de 1757, percebeu que dois barcos que 

compunham a frota com a qual viajava para Londres permaneciam estáveis, enquanto os outros eram jogados pelo 

vento. Ao questionar o porquê daquele fenômeno, foi informado pelo capitão que provavelmente os cozinheiros 

haviam arremessado óleo pelos lados dos barcos. Inquirindo mais a respeito, soube que habitantes das ilhas do 

Pacífico jogavam óleo na água para impedir que o vento a agitasse e atrapalhasse a pesca. 

Em 1774, Franklin resolveu testar o fenômeno jogando uma colher de chá (4 mL) de óleo de oliva em um 

lago onde pequenas ondas eram formadas. Mais curioso que o efeito de acalmar as ondas foi o fato de que o 

óleo havia se espalhado completamente pelo lago, numa área de aproximadamente 2 000 m2, formando um 

filme fino. 

Embora não tenha sido a intenção original de Franklin, esse experimento permite uma estimativa da ordem 

de grandeza do tamanho das moléculas. Para isso, basta supor que o óleo se espalha até formar uma camada 

com uma única molécula de espessura. 

RAMOS, C. H. I. História. CBME Informação, n. 9, jan. 2006 (adaptado). 

 

Nas condições do experimento realizado por Franklin, as moléculas do óleo apresentam um tamanho da ordem 

de 

 

a) 10–3 m. 

b) 10–5 m. 

c) 10–7 m. 

d) 10–9 m. 

e) 10–11 m. 
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Questão 06 - (FUVEST SP/2016) Uma gota de chuva se forma no alto de uma nuvem espessa. À medida que vai 

caindo dentro da nuvem, a massa da gota vai aumentando, e o incremento de massa m , em um pequeno intervalo 

de tempo t , pode ser aproximado pela expressão: tvSm  , em que   é uma constante, v é a velocidade da 

gota, e S, a área de sua superfície. No sistema internacional de unidades (SI), a constante   é 

 

a) expressa em kg.m3 

b) expressa em kg.m–3 

c) expressa em m3.s.kg–1 

d) expressa em m3.s–1 

e) adimensional. 

Questão 07 - (ITA SP/2016) Considere um corpo esférico de raio r totalmente envolvido por um fluido de viscosidade 

  com velocidade média v. De acordo com a lei de Stokes, para baixas velocidades, esse corpo sofrerá a ação de 

uma força de arrasto viscoso dada por F = –6  r  v. A dimensão de   é dada por 

 

a) m.s–1  

b) m.s–2  

c) kg.m.s–2  

d) kg.m.s–3  

e) kg.m–1s–1 

Questão 08 - (UNICAMP SP/2015) Movimento browniano é o deslocamento aleatório de partículas microscópicas 

suspensas em um fluido, devido às colisões com moléculas do fluido em agitação térmica. 

       a) A figura abaixo mostra a trajetória de uma partícula em movimento browniano em um líquido após várias 

colisões. Sabendo-se que os pontos negros correspondem a posições da partícula a cada 30 s, qual é o módulo da 

velocidade média desta partícula entre as posições A e B?  

 

b) Em um de seus famosos trabalhos, Einstein propôs uma teoria microscópica para explicar o movimento de 

partículas sujeitas ao movimento browniano. Segundo essa teoria, o valor eficaz do deslocamento de uma 

partícula em uma dimensão é dado por Dt2l  , onde t é o tempo em segundos e D = kT/r é o coeficiente 
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de difusão de uma partícula em um determinado fluido, em que k = 3  10–18 m3/sK, T é a temperatura 

absoluta e r é o raio da partícula em suspensão. Qual é o deslocamento eficaz de uma partícula de raio r = 3 

m neste fluido a T = 300 K após 10 minutos?  

Questão 09 - (UEFS BA/2015) Três vetores A, B e C possuem as seguintes direções x e y: 

 Ax = 9, Ay = –4; 

 Bx = –4, By = 3; 

 Cx = 2, Cy = 3. 

Dessa forma, o módulo do vetor X = A + B – C é igual a 

 

a) 5,0 

b) 4,8 

c) 4,5 

d) 4,0 

e) 3,3 

Questão 10 - (UNIFOR CE/2015) Grandezas físicas são aquelas que podem ser medidas, ou seja, que descrevem 

quantitativamente a propriedade observada no estudo do fenômeno físico. Em estudos físicos, elas se apresentam 

nas formas vetoriais ou escalares. Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa que apresenta apenas 

grandezas vetoriais: 

        a) força, tempo, trabalho e massa. 

b) energia, área, campo elétrico e volume. 

c) volume, pressão, energia e temperatura. 

d) velocidade, aceleração, força e campo elétrico. 

e) aceleração, área, velocidade e pressão. 

Questão 11 - (UNESP/2017)O limite máximo de velocidade para veículos leves na pista expressa da Av. das Nações 

Unidas, em São Paulo, foi recentemente ampliado de 70 km/h para 90 km/h. O trecho dessa avenida conhecido 

como Marginal Pinheiros possui extensão de 22,5 km. Comparando os limites antigo e novo de velocidades, a 

redução máxima de tempo que um motorista de veículo leve poderá conseguir ao percorrer toda a extensão da 

Marginal Pinheiros pela pista expressa, nas velocidades máximas permitidas, será de, aproximadamente, 

        a) 1 minuto e 7 segundos. 

b) 4 minutos e 33 segundos. 

c) 3 minutos e 45 segundos. 

d) 3 minutos e 33 segundos. 
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e) 4 minutos e 17 segundos. 

Questão 12 - (UERJ/2017) O rompimento da barragem de contenção de uma mineradora em Mariana (MG) 

acarretou o derramamento de lama contendo resíduos poluentes no rio Doce. Esses resíduos foram 

gerados na obtenção de um minério composto pelo metal de menor raio atômico do grupo 8 da tabela de 

classificação periódica. A lama levou 16 dias para atingir o mar, situado a 600 km do local do acidente, 

deixando um rastro de destruição nesse percurso. Caso alcance o arquipélago de Abrolhos, os recifes de 

coral dessa região ficarão ameaçados. Com base nas informações apresentadas no texto, a velocidade 

média de deslocamento da lama, do local onde ocorreu o rompimento da barragem até atingir o mar, em 

km/h, corresponde a: 

 

a) 1,6 

b) 2,1 

c) 3,8 

d) 4,6 

Questão 13 - (FM Petrópolis RJ/2017) A Maratona é uma prova olímpica das mais famosas. Trata-se de uma corrida 

em uma distância de 42,195 km, normalmente realizada em ruas e estradas. Na Alemanha, ao vencer a Maratona de 

Berlim, o queniano Dennis Kimetto quebrou o recorde mundial completando o percurso no tempo de duas horas, 

dois minutos e 57 segundos.Tal façanha correspondeu a uma velocidade média com valor próximo de: 

        a) 2,1 m/s 

b) 5,7 m/s 

c) 21 m/s 

d) 2,1 km/h 

e) 5,7 km/h 

Questão 14 - (UNICAMP SP/2017) Em 2016 foi batido o recorde de voo ininterrupto mais longo da história. O avião 

Solar Impulse 2, movido a energia solar, percorreu quase 6480 km em aproximadamente 5 dias, partindo de Nagoya 

no Japão até o Havaí nos Estados Unidos da América. A velocidade escalar média desenvolvida pelo avião foi de 

aproximadamente 

         a) 54 km/h. 

b) 15 km/h. 

c) 1296 km/h. 

d) 198 km/h. 

Questão 15 - (IFPE/2017) A economia de Pernambuco cresceu muito na última década, trazendo consigo grandes 

oportunidades de trabalho e investimentos para nosso Estado. Destaca-se a atuação do Complexo Industrial 

Portuário Governador Eraldo Gueiros, mais conhecido como Porto de Suape que transportou um volume de 40 

milhões de toneladas em 2015 (Fonte: suape.pe.gov.br). O Produto Interno Bruto (PIB) representa a soma (em 
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valores monetários) de todos os bens e serviços produzidos numa determinada região, durante um período 

determinado de tempo. O gráfico abaixo representa a variação do PIB de Pernambuco (expresso em Bilhões de R$) 

do final de 2003 (cerca de R$ 40 Bilhões) até o final de 2013 (cerca de R$ 140 Bilhões). As variações do PIB não são 

completamente uniformes, mas, se assim as considerássemos, poderíamos dizer que a Velocidade Média com que o 

PIB de Pernambuco variou em todo este período (em Bilhões R$/ano) e o valor aproximado previsto de seu PIB, no 

fim do ano de 2008, (em Bilhões R$) seriam respectivamente iguais a 

 

 

 

a) 20 e 140. 

b) 70 e 10. 

c) 100 e 50. 

d) 70 e 100. 

e) 10 e 70. 

Questão 16 - (Unievangélica GO/2017) Considere os valores do espaço em função do tempo x(t) de um móvel, 

representados na tabela a seguir. 

 

A partir dos valores apresentados pode-se construir o seguinte gráfico: 

 

a)

  

b)

  

c)
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d)

  

Questão 17 - (UERJ/2017) Sabe-se que, durante abalos sísmicos, a energia produzida se propaga em forma de ondas, 

em todas as direções pelo interior da Terra. Considere a ilustração a seguir, que representa a distância de 1200 km 

entre o epicentro de um terremoto e uma estação sismológica. 

 

 

 

Nesse evento, duas ondas, P e S, propagaram-se com velocidades de 8 km/s e 5 km/s, respectivamente, no 

percurso entre o epicentro e a estação. 

Estime, em segundos, a diferença de tempo entre a chegada da onda P e a da onda S à estação sismológica. 

Questão 18 - (ITA SP/2017) Um automóvel percorre um trecho retilíneo de uma rodovia. A figura mostra a 

velocidade do carro em função da distância percorrida, em km, indicada no odômetro. Sabendo que a velocidade 

escalar média no percurso é de 36 km/h, assinale respectivamente o tempo total dispendido e a distância entre os 

pontos inicial e final do percurso. 

 

 

 

a) 9 min e 2 km. 

b) 10 min e 2 km. 

c) 15 min e 2 km. 
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d) 15 min e 3 km. 

e) 20 min e 2 km. 

Questão 19 - (FUVEST SP/2016) Em janeiro de 2006, a nave espacial New Horizons foi lançada da Terra com destino 

a Plutão, astro descoberto em 1930. Em julho de 2015, após uma jornada de aproximadamente 9,5 anos e 5 bilhões 

de km, a nave atinge a distância de 12,5 mil km da superfície de Plutão, a mais próxima do astro, e começa a enviar 

informações para a Terra, por ondas de rádio. Determine 

        a) a velocidade média v da nave durante a viagem; 

b) o intervalo de tempo t  que as informações enviadas pela nave, a 5 bilhões de km da Terra, na menor 

distância de aproximação entre a nave e Plutão, levaram para chegar em nosso planeta; 

c) o ano em que Plutão completará uma volta em torno do Sol, a partir de quando foi descoberto. 

Note e adote: 

Velocidade da luz = 3 108 m/s 

Velocidade média de Plutão = 4,7 km/s 

Perímetro da órbita elíptica de Plutão = 35,4 109 km 

1 ano = 3 107 s 

TEXTO: 4 - Comum à questão: 20 

   

Recentemente, uma equipe de astrônomos afirmou ter identificado uma estrela com dimensões comparáveis às 

da Terra, composta predominantemente de diamante. Por ser muito frio, o astro, possivelmente uma estrela 

anã branca, teria tido o carbono de sua composição cristalizado em forma de um diamante praticamente do 

tamanho da Terra. 

Questão 20 - (UNICAMP SP/2015) Os astrônomos estimam que a estrela estaria situada a uma distância d = 9,0 

x 1018 m da Terra. Considerando um foguete que se desloca a uma velocidade v = 1,5 x 104 m/s, o tempo de 

viagem do foguete da Terra até essa estrela seria de 

(1 ano ≈ 3,0x107 s) 

         a) 2.000 anos. 

b) 300.000 anos. 

c) 6.000.000 anos. 

d) 20.000.000 anos. 

 

GABARITO:  
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1) Gab: E 

 

 

2) Gab: B 

 

 

3) Gab: A 

 

 

4) Gab: A 

 

 

5) Gab: D 

 

 

6) Gab: B 

 

 

7) Gab: E 

 

 

8) Gab:  

a) vm = 0,17 m/s 

b) 610–4 m 

 

 

9) Gab: A 
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10) Gab: D 

 

 

11) Gab: E 

 

 

12) Gab: A 

 

 

13) Gab: B 

 

 

14) Gab: A 

 

 

15) Gab: E 

 

 

16) Gab: C 

 

 

17) Gab:  

2

2

1

1
v

d
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v

d
t   

s150
8

1200
t1   

s240
5

1200
t 2   

s90150240ttt 12   
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18) Gab: B 

 

 

19) Gab:  

a) vm   17,5 km/s 

b)   4,63 h 

c) 1930 + 251 = 2181. 

 

 

20) Gab: D 

 

 

 

 


