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Efeito Joule – Potência Elétrica
Entenda como é feito o cálculo do consumo
de energia de um
aparelho elétrico
O efeito térmico, também
conhecido como efeito joule,
é causado pelo choque dos
elétrons livres contra os átomos
dos condutores. Ao receberem
energia, os átomos vibram mais
intensamente. Quanto maior for
a vibração dos átomos, maior
será a temperatura do condutor.
Nessas condições observa-se,
externamente, o aquecimento
do condutor.
Esse efeito é muito aplicado nos
aquecedores em geral, como
chuveiro elétrico, o ferro de
passar, lâmpada incandescente,
secador de cabêlos, chapinha,
torradeira, cafeteira e muitos
outros. (veja quadro ao lado).

POTÊNCIA ELÉTRICA (P)

Em qualquer máquina ou em um
aparelho elétrico a potência é
definida como sendo o quociente
entre a energia transformada
ou produzida pelo tempo
correspondente.

No Sistema Internacional de
Unidades, a energia E é medida
em joule e o tempo T em
segundo. Assim, a potência P
será medida em joule/segundo
(J/s), que recebe o nome de
watt (W).
É muito comum usarmos o

(ENEM) Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma
casa considerando as principais fontes desse consumo. Pense
na situação em que apenas os aparelhos que constam da tabela
abaixo fossem utilizados diariamente da mesma forma. Tabela: A
tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada
aparelho doméstico. Supondo que o mês tenha 30 dias e que o
custo de
1 KWh é de R$ 0,40, o consumo de energia elétrica
mensal dessa casa, é de aproximadamente
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(A) R$ 135.		
(D) R$ 210.		

(B) R$ 165.		
(E) R$ 230.

(C) R$ 190.

Potência Elétrica em um Resistor
Em um resistor R submetido a
uma ddp U e atravessado por
uma corrente elétrica i a potência
desenvolvida é calculada por:

Usando a Lei de Ohm a corrente
elétrica fica i = U/R, a potência
quando a ddp for constante é
escrita pela equação abaixo:

P = i.U
Conhecendo a Lei de Ohm
U
= Ri e substituindo na expressão
acima a potência no resistor R
fica:
P = Ri2
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E = PT

P = U2/R
P
R
i
U

potência elétrica
resistência elétrica
corrente elétrica
diferença de potencial (ddp)
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UEPA
CESUPA
UFBA
ITA

A energia pode ser calculada no
Sistema Internacional em joule
(E = W.s = J) ou num sistema
usual, como é cobrado pela rede
de energia elétrica, em kWh (E
= kW.h).

a água é aquecida
em um chuveiro
elétrico por efeito
joule
a resitência do
chuveiro é aquecida pela corrente
elétrica que passa
por ele
a resistência
elétrica interna
de um chuveiro
onde ocorre o
efeito térmico

alguns aparelhos resistivos que
utilizam o efeito joule
figuras - GREF

Solução

Conservação da
Energia

PSS3

quilowatt (kW), um múltiplo do
watt, que corresponde a mil
vezes o watt.
1 kW = 1000 W
Aparelhos elétricos eletrônicos
trazem em suas especificações
os valores de sua potência
consumida, bem como da
ddp e da freqüência por eles
utilizadas.
Como a potência é P = E/T então
passando o tempo multiplicando
para o primeiro membro teremos
que a energia é calculada por:

Unidades

Exemplo Resolvido

PSS1
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PROVAS
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QUESTÕES
RESOLVIDAS

Vamos calcular a energia de cada
aparelho. Para isso basta usar a
equação E = PT. Na tabela dada
temos a coluna da potência e a
coluna do tempo. Encontraremos
a energia multiplicando uma
coluna pela outra:
EAR = 1,5 x 8 = 12 kwh
ECH = 3,3 x 1/3 = 1,1 kwh
EF = 0,2 x 10 = 2 kwh
EG = 0,35 x 10 = 3,5 kwh
EL = 0,1 x 6 = 0,6 kwh
A energia consumida diariamente
é calculada somando os valores
anteriores:
E = 12 + 1,1 + 2 + 3,5 + 0,6
E = 19,2 kwh

Exemplo Resolvido
(Fuvest-SP) Um chuveiro
elétrico ligado a uma rede de
220 V consome 1200 W de
potência.
a) Qual a intensidade de
corrente elétrica utilizada por
esse chuveiro?
b) Qual a resistência desse

Solução
No enunciado da questão
podemos encontrar os valores:
U = 220 V
P = 1200 W
a) para calcular o valor de i basta
usar
P = iU
1200 = i x 220
i = 1200 / 220

Para encontrar o valor mensal
multiplicamos o valor acima por
30 dias:
Etotal = 19,2 x 30 = 576 kwh
Como cada 1 kwh custa R$ 0,40,
então a energia total custa:
576 x 0,4
230,4
Resposta:
R$ 230,00
Alternativa E

i = 5,45 A
b) para calcular o valor da
resistência basta inverter as
posições de R e P na equação P
= U2 / R, então:
R = U2 / P
R = 2202 / 1200
R = 40,33 Ω
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01. Uma das maneiras de dividir a atmosfera

é em camadas, uma sobre as outras, onde a
temperatura varia com a altitude, de acordo
com o gráfico abaixo. A troposfera, onde
vivemos, concentra quase 90% de todo o
ar da atmosfera e nela a temperatura varia
aproximadamente de 5OC a 7OC para cada
quilômetro. A região mais alta da Troposfera
é a Tropopausa e, a partir daí, temos a
Estratosfera onde viajam os aviões comerciais,
fugindo da instabilidade da Troposfera. É
correto afirmar que:
a) na troposfera o ar é frio na superfície e vai
ficando cada vez mais quente com o aumento
da altitude.
b) na estratosfera, observa-se que à medida
que a temperatura aumenta a pressão
atmosférica também aumenta
c) a possibilidade de se formarem correntes
de convecção na Troposfera é maior do que
na Estratosfera
d) a Tropopausa é a região mais quente da
Troposfera e por este motivo é a sua região
mais estável
e) a pressão atmosférica em um ponto da
Termosfera é maior do que em um ponto da
Estratosfera.

03.

Um brinquedo muito vendido nas lojas
de Belém consiste em um peixinho, preso
por um fio de náilon a um balão contendo ar.
O conjunto, ao ser colocado mergulhado em
água de densidade 1,0 g/cm3, fica em equilíbrio
conforme representado na figura abaixo, com
parte do balão submersa. Desprezando as
massas do fio e do balão e considerando
a densidade do peixinho como 1,2 g/cm3,
podemos afirmar que, nessa situação, a
relação entre o volume do peixinho e o
volume submerso do balão será:
a) 5
b) 4
c) 3
d) 2
e) 1

04. A ecografia

é um meio de diagnóstico
médico baseado nas imagens obtidas
mediante o processamento dos ecos refletidos
pelas estruturas corporais, graças à emissão
de pulsos de ondas ultra-sônicas. A maioria
dos dispositivos usados na geração dessas
ondas, os ecógrafos, têm uma profundidade
de exploração máxima, em média, de 20 cm
e o tempo empregado, desde a emissão da
onda ultra-sônica até a recepção dos ecos
provenientes das regiões mais profundas, é de
aproximadamente 0,25 ms (milisegundo).
Analise as afirmações abaixo:
I. Na situação descrita, a velocidade das
ondas ultra-sônicas no tecido corporal é da
ordem de 1600 m/s
II. Uma das características das ondas ultrasônicas é possuírem freqüências superiores
a 20 Khz.
III. As vibrações das ondas ultra-sônicas
são sempre perpendiculares à direção de
propagação da onda no tecido.

I. Ao diminuirmos o comprimento da corda em
vibração, mantendo-se constante a tensão
namesma, observaremos que o som emitido
será mais agudo.
II. Ao aumentarmos a tensão na corda em
vibração, através da cravelha, o som emitido
será mais grave.
III. A velocidade de propagação das ondas na
corda em vibração será tanto maior quanto
maior for sua densidade linear (massa/
comprimento).

Plotando o gráfico do resultado desse
experimento obtemos:
a)

b)

Está(ão) correta(s):
a) apenas I
b) apenas II
c) apenas III
d) apenas I e II
e) I, II e III

06.

Um dos experimentos sugeridos pelo
Prof. Luiz F. Neto, em seu livro sobre Feira
de Ciências, para estudar o comportamento
dos gases, consiste em colocar uma esfera
metálica oca, devidamente conectada a um
manômetro e a um cabo de plástico para
movimenta-la, dentro de um Becker contendo
água. Inicialmente ela é mergulhada em
água gelada, depois em água à temperatura
ambiente e finalmente em água quente. Para
cada situação, após o equilíbrio térmico,
deve-se ler a temperatura da água e a
correspondente pressão do ar, aprisionado
dentro da esfera, como ilustrado na figura
abaixo. Durante o experimento, o volume
da esfera praticamente não se altera e o
comportamento do ar aprisionado no seu
interior se assemelha ao de um gás perfeito.

c)

d)

Está(ão) correta(s):

02.

Uma criança de massa igual a 20 kg,
acometida de uma virose, passa a manifestar
um quadro febril, depois de se exercitar
ao tomar banho de piscina, e tem a sua
temperatura elevada em 2 K. Sabendo-se
que o calor específico do corpo humano
é aproximadamente igual a 80% do calor
específico da água pura, então, a quantidade
de calor, em kcal, necessária para produzir
a febre na criança foi de:
a) 20		
d) 160		

produzido em suas cordas. Consideremos,
para simplificar, o que ocorre ao fazermos
vibrar apenas uma delas.
Analise as afirmações abaixo:

b) 32		
e) 320

c) 38

Soluções
01. Alternativa C

m = 20 kg;
∆t = 2 K;
c = 0,8 x 1 = 0,8 cal/goC
Q = mc∆t = 20 x 0,8 x 2 = 32 kcal

e)

05. Uma das características dos barezinhos

da cidade de Belém é a presença de alguém
com um violão que toca e canta animando
os freqüentadores. O simples ato de tocar
um violão produz vários fenômenos físicos,
um dos quais é o movimento ondulatório

03. Alternativa A

As correntes de convecção ocorrem quando os
fluidos com maior densidade em um meio descem tomando o lugar dos fluidos que possuem
densidade menor. A densidade está relacionada
a temperatura. No gráfico percebemos que na
troposfera os gases na maior altitude possuem
menor temperatura, logo menor densidade o
que favorece a convecção. Na estratosfera ocorre
o contrário.

02. Alternativa B

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

P = E (peso igual ao empuxo)
mPg = dH2O g Vi
dPVP = dH2O Vi
dPVP = dH2O (VP + VS)
1,2VP = 1 x (VP + VS)
1,2VP – VP = VS
0,2VP = VS
VP/VS = 5

04. Alternativa D
I – Verdadeira

d = 20 cm = 0,2 m  ∆S = 2d (ida e volta)

∆t = 0,25 ms = 0,25 x 10-3 s
v = ∆S/∆t = (2d)/(0,25 x 10-3) = 1600 m/s

II – Verdadeira. Ondas mecânicas são perceptíveis
com freqüência entre 20 Hz e 20 kHz. Acima disso

é ultra-som.
III – Falsa. Esta afirmativa se refere a onda
transversal e a ultra-sônica é longitudinal.

05. Alternativa A

III. Falsa. A velocidade é inversamente
proporcional a raiz quadrada da densidade
linear µ conforme:

I – Verdadeira. A freqüência em uma corda
vibrante é calculada pela expressão:
Quanto maior µ menor será v.
Percebemos então que a freqüência é
inversamente proporcional ao comprimento.
Quanto menor o comprimento, maior a freqüência
e o som será mais agudo.
II. Falsa. Analisando a mesma equação anterior
podemos perceber que a freqüência é diretamente
proporcional a tensão. Quanto maior T, maior f e
o som será mais agudo.

06. Alternativa E

EXPEDIENTE

Este novo volume apresenta algumas modificações em relação aos jornais anteriores. A primeira mudança
é estética. O leitor pode perceber nas quantidades de colunas. Nas páginas onde tem teoria o número de
colunas é igual a cinco e as provas estão colocadas nas páginas de quatro colunas. Essa mudança possibilitou colocar uma quantidade maior de questões e muito mais teoria, mesmo tendo o mesmo número de
páginas.
A segunda mudança está relacionada aos assuntos. A nossa região como não podia deixar de ser está
sendo valorizada, mesmo assim, sem deixar de ser geral e válida para qualquer vestibular de qualquer
região do país.
Neste volumes a quantidade de provas só não foi maior porque a prova da UFBA está muito extensa. Com
isso a prova da CESUPA 2006 não foi publicada nessa edição, mas no próximo jornal ela estará editada.
Passar no vestibular é necessário tirar uma boa nota em Física e para consiguir uma nota alta é preciso
conhecer as provas e você só conhece aqui em Física Pai d’égua.
Acesse também nosso site lá você encontra, além, de todo esse material, animações, promoções, apostilas, exercícios, teorias e muito mais. www.fisicapaidegua.com.
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Soluções

Questão 01 - Um carro de massa M = 600

01. Para calcular a aceleração podemos usar a

Kg viaja com velocidade V = 72 Km/h numa
estrada plana e horizontal, quando, de repente,
seu motor quebra e o motorista coloca o
mesmo em “ponto morto”. Desta forma, o carro
ainda percorre uma distância de 3 Km até
parar, pelo efeito combinado da inércia e do
atrito. Quais as intensidades da aceleração,
em m/s2, do coeficiente de atrito, da força
resistiva resultante, em Newtons, suposta
constante, que atua no carro e o faz parar e
ainda, qual o trabalho, em Joules, realizado
por esta força? Considerar g = 10 m/s2.

Questão 02

- Considerando-se as
transformações adiabática e isotérmica
em um gás perfeito, esboce para cada uma
delas, os seguintes gráficos: Pressão x
Volume e Volume x Temperatura.

Questão 03 - Num shopping, uma pessoa

observa através de uma vitrine um relógio
que se encontra no mostruário interno de
uma loja. Considerando-se as leis da Ótica
Geométrica, caracterize a imagem do relógio,
vista por este observador, sob os seguintes
aspectos: natureza, posição e se direita ou
invertida.

Questão 04 - Considere o circuito abaixo,

para determinar as correntes elétricas i1, i2,
i3, em ampères, que passam nos resistores
R1, R2 e R3 e a potência dissipada no resistor
R2 = 3 Ω.
E=6V

equação de Torricelli:
v2 = vo2 + 2a∆S
como:
vo = 72 km/h = 20 m/s
v=0
∆S = 3 km = 3000 m
02 = 202 + 2a x 3000
a = – 1/15 m/s2
A única força que atua no carro quando em
ponto morto é a força de atrito, então podemos
escrever:
FR = fat
ma = µN
ma = µmg
µ = a/g = (1/15)/10
µ = 1/150
A força resistiva é a resultante:
FR = ma = fat = 600 x (-1/15)
fat = – 40 N
O trabalho é calculado pela definição:
τ = Fd = fat∆S = – 40 x 3000 = – 120.000 J

02. Em uma transformação adiabática não há

trocas de calor com o meio, então pela primeira
lei da termodinâmica podemos concluir que
enquanto o volume diminui a temperatura
aumenta pois:
∆U = – τ
O gráfico pxV é como a isoterma apenas com
uma diferença de inclinação pois na isotérmica
pXV = cte e na adiabática pxVγ = cte.

No gráfico VxT temos que na istotérmica o volume
pode aumentar ou diminuir, mas a temperatura
não se altera. Em uma adiabática o volume
diminui enquanto a temperatura aumenta
(conforme explicado anteriormente).

atravessar o vidro da vitrine e com isso suas
trajetórias serão desviadas. A imagem formada
será construída por prolongamentos de raios
portanto será VIRTUAL. A imagem sofre um
deslocamento lateral e como toda imagem virtual
é DIREITA.

Fotoelétrico, um metal A começa a emitir
fotoelétrons a partir de luz incidente, com
comprimento de onda λA = 5.000 oA. Um outro
metal B exibe o mesmo fenômeno, somente a
partir de luz com comprimento de onda
λB
= 5.500 oA.
Descreva o conceito de função trabalho
associado a experiência.
Compare os metais A e B do ponto de vista
do conceito de função trabalho e explique por
que, se incidirmos, sobre ambos os metais, luz
de comprimento de onda
λ = 4.000
o
A, os fotoelétrons emitidos pelo metal B são
mais energéticos que os do metal A.

Stephen Hawaking
Olha o sorriso malandro
dele quando o nosso jornal saiu impresso daquele
computador.

As dúvidas ele tira em
Física Pai d’égua
tire a sua também
fisicapaidegua@fisicapaide-

05. A função trabalho de um metal é a energia
mínima necessária para retirar o elétron desse
metal. Para o cálculo das funções trabalho dos
metais A e B podemos usar:

φA = 12400 / λA = 12400 / 5000 = 2,48 eV
φB = 12400 / λB = 12400 / 5500 = 2,25 eV
A função trabalho do metal A é maior que a
do metal B. A radiação incidente terá que ter
maior energia por fóton para retirar elétrons
do metal A.
O fóton de luz de uma radiação de comprimento
de onda λA = 4000 OA possui energia:
E = 12400 / 4000 = 3,1 eV

calculada por:

R2 = 3 Ω

Questão 05 - Numa experiência de Efeito

A ddp no circuito é encontrada nos terminais
do gerador:
U = E – ri
U=6–1x3=6–3=3V
Como os resistores estão associados em
paralelo a ddp 3 V é a mesma em todos eles.
Pela lei de Ohm:
i1 = U/R1 = 3/2 = 1,5 A
i2 = U/R2 = 3/3 = 1,0 A
i3 = U/R3 = 3/6 = 0,5 A

03. Os raios de luz sofrem apenas refração ao

04. A resistência equivalente do circuito é

1/Req = 1/2 + 1/3 + 1/6 = (3 + 2 + 1) / 6
Req = 1 Ω

R3 = 6 Ω

A corrente elétrica total é calculada pela Lei
de Poulliet:

a potência em R3 é calculada pela lei de Joule:
P3 = R3 x i2 = 6 x 0,52 = 6 x 0,25
P3 = 1,5 W

r=1Ω

R1 = 2 Ω



Pela equação de Einstein sabemos que a
energia cinética dos fotelétrons é ECMÁX = E
– φ, então:
No metal A;
ECMÁXA = E – φA = 3,1 – 2,48 = 0,62 eV
ECMÁXB = E – φB = 3,1 – 2,25 = 0,85 eV
Os fotelétrons do metal B serão mais
energéticos.

Projeto da UFPA realiza experimentos de Física
para alunos do Ensino Básico
Laboratório de Demonstração do Departamento
de Física da UFPA realiza
experimentos de Física
Básica para alunos das
redes pública e particular
O projeto Laboratório de Demonstrações
tem como objetivo ser um primeiro passo
na implementação de um Centro Interativo
de Ciências na cidade de Belém. O
projeto consiste inicialmente na reunião de
experimentos ilustrativos ligados às áreas
de Física e Matemática. Tais experimentos
são, em sua grande maioria, elaborados e
construídos pelos integrantes do projeto,
utilizando, sempre que possível, materiais de
baixo custo.
Cada experimento montado durante o projeto
tem um guia de montagem cuidadosamente
escrito, contendo uma descrição do
procedimento experimental e das etapas
de construção dos mesmos. Ao final do
período do projeto, um manual de montagem
de todos os experimentos construídos no
projeto Laboratório de Demonstrações será
disponibilizado para professores do ensino
fundamental e médio que serão encorajados
a reproduzir os experimentos em suas
escolas.
O projeto Laboratório de Demonstrações
está atendendo inicialmente as escolas
públicas. Para realizar os experimentos basta
que o professor procure o departamento de
Física da UFPA para agendar uma visita.

concluinte do curso de Física realiza experimento sobre momento angular
O projeto pretende melhorar a formação:

1. De alunos de ensino médio e fundamental;
despertando o interesse pela Física e pela
Ciência em geral.

2. De estudantes dos cursos universitários;
que terão à disposição um Centro Interativo
de Ciências.

3.

De professores de ensino médio e
fundamental; que poderão adquirir junto ao
projeto mais um meio de tornar suas aulas
mais interessantes.

Equipe docente

- Prof. Dr. Luís Carlos Bassalo Crispino
– Coordenador do Projeto
- Prof. Dr. Danilo Teixeira Alves – ViceCoordenador do Projeto
- Prof. Dr. Sérgio Vizeu Lima Pinheiro
– Assessoria relacionada com Mecânica.
- Prof. Dr. Van Sérgio da Silva Alves –
Assessoria relacionada com Física Térmica.
- Profa. Dra. Ângela Burlamaqui Klautau
– Assessoria relacionada com Óptica.
- Prof. Dr. Marcelo Costa de Lima
– Assessoria relacionada com
Eletromagnetismo.
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11. Considere as seguintes afirmativas:

I. um copo de água gelada apresenta gotículas
de água em sua volta porque a temperatura
da parede do copo é menor que a temperatura
de orvalho do ar ambiente.
II. a névoa (chamada por alguns de vapor) que
sai do bico de uma chaleira com água quente
é tanto mais perceptível quanto menor for a
temperatura ambiente.
III. ao se fechar um “freezer”, se a sua vedação
fosse perfeita, não permitindo a entrada e
saída de ar do seu interior, a pressão interna
ficaria inferior à pressão do ar ambiente.
a) todas são corretas.			
b) somente I e II são corretas.		
c) somente II e III são corretas.
d) somente I e III são corretas.		
e) Nenhuma delas é correta.

12. Com respeito ao fenômeno do arco-íris,
pode-se afirmar que:
I. se uma pessoa observa um arco-íris a sua
frente, então o Sol está necessariamente a
oeste.
II. o Sol sempre está à direita ao à esquerda
do observador.
III. O arco-íris se forma devido ao fenômeno
de dispersão da luz nas gotas de água.
Das afirmativas mencionadas, pode-se dizer
que:
a) Todas são corretas.			
b) Somente a I é falsa.			
c) Somente a III é falsa.
d) Somente II e III são falsas.		
e) Somente I e II são falsas.

13. Quando afinada, a freqüência fundamental

da corda lá de um violino é 440 Hz e a
freqüência fundamental da corda mi é 660
Hz. A que distância da extremidade da corda
deve-se colocar o dedo para, com a corda lá
tocar a nota mi, se o comprimento total dessa
corda é L?
a) 4L/9
b) L/2
c) 3L/5
d) 2L/3 		
e) não é possível tal experiência.

14.

U objeto metálico é carregado
positivamente com carga +Q é aproximado de
um eletroscópio de folhas, que foi previamente
carregado negativamente com carga igual
–Q.
I. À medida que o objeto for se aproximando
do eletroscópio, as folhas vão se abrindo além
do que já estavam.
II. À medida que o objeto for se aproximando,
as folhas permanecem como estavam.
III. Se o objeto tocar o terminal externo do
eletroscópio, as folhas devem necessariamente
fechar-se.
Neste caso, pode-se afirmar que:
a) Somente a afirmativa I é correta.		
b) As afirmativas II e III são corretas.
c) As afirmativas I e III são corretas.		
d) Somente a afirmativa III é correta.
e) Nenhuma das afirmativas é correta.

15.

Uma lâmpada elétrica de filamento
contém certa quantidade de um gás inerte.
Quando a lâmpada está funcionando, o gás
apresenta uma temperatura de 125ºC e a sua
pressão é igual à pressão atmosférica.
I. Supondo que o volume da lâmpada varie
de forma apreciável, a pressão do gás à
temperatura de 25ºC, é de aproximadamente
3/4 da pressão atmosférica.
II. A presença do gás inerte (no lugar do vácuo)
ajuda a reduzir o esforço que o invólucro
da lâmpada é submetido devido à pressão
atmosférica.
III. O gás dentro da lâmpada aumenta seu
brilho pois também fica incandescente.
Das afirmativas acima:

a) Todas estão corretas.
b) Só a I está correta.
c) Só a II está correta.
d) Só a III está correta.
e) Todas estão corretas.

16.

Fazendo compras num supermercado,
um estudante utiliza dois carrinhos. Empurra
o primeiro, de massa m , com uma força
F, horizontal, o qual, por sua vez, empurra
outro de massa M sobre um assoalho plano
e horizontal. Se o atrito entre os carrinhos e
o assoalho puder ser desprezado, pode-se
afirmar que a força que está aplicada sobre o
segundo carrinho é:
a) F
b) MF/(m + M)
c) F.(m + M)/M
d) F/2
e) outra expressão diferente

17. Um estudante do ITA foi a uma loja comprar

uma lâmpada para o seu apartamento. A
tensão da rede elétrica do alojamento dos
estudantes do ITA é 127V, mas a tensão da
cidade de São José dos Campos é de 220V.
Ele queria uma lâmpada de 25W de potência
que funcionasse em 127V mas a loja tinha
somente lâmpadas de 220V. Comprou, então,
uma lâmpada de 100W fabricada para 220V,
e ligou-a em 127V.
Se pudermos ignorar a variação da resistência
do filamento da lâmpada com a temperatura,
podemos afirmar que:
a) O estudante passou a ter uma dissipação
de calor no filamento da lâmpada acima da
qual ele pretendia (mais de 25W).
b) A potência dissipada na lâmpada passou a
ser menor que 25W.
c) A lâmpada não acendeu em 127V.
d) A lâmpada, tão logo foi ligada “queimou”.
e) A lâmpada funcionou em 127V perfeitamente,
dando a potencia nominal de 100W.

18. Uma nave espacial está circundando a

Lua em uma órbita circular de raio R e período
T. O plano da órbita dessa nave é mesmo que
o plano da órbita da Lua ao redor da Terra.
Nesse caso, para um observador terrestre, se
ele pudesse enxergar a nave (durante todo o
tempo), o movimento dela, em relação à Lua,
pareceria:
a) um movimento circular uniforme de raio R
e período T.
b) um movimento elíptico.
c) um movimento periódico de período 2T
d) um movimento harmônico simples de
amplitude R.
e) diferente dos citados acima.

19. Dois estudantes se propõem a construir

cada um deles uma câmara fotográfica
simples, usando uma lente convergente
como objetiva e colocando-a numa caixa
fechada de modo que o filme esteja no
plano focal da lente. O estudante A utilizou
uma lente de distância focal igual a 4,0 cm
e o estudante B uma lente de distância focal
igual a 10,0 cm. Ambos foram testar suas
câmaras fotografando um objeto situado a
1,0 m de distância das respectivas objetivas.
Desprezando-se todos os outros efeitos (tais
como aberrações das lentes), o resultado da
experiência foi:
I. que a foto do estudante A estava mais “em
foco” que a do estudante B.
II. que ambas estavam igualmente em foco.
III. que as imagens sempre estavam entre o
filme e a lente.
Neste caso, você concorda que:
a) apenas a afirmativa II é verdadeira.
b) somente I e III são verdadeiras.
c) somente III é verdadeira.
d) somente a afirmativa I é verdadeira.
e) não é possível obter uma fotografia em tais
condições.

20. A agulha de uma bússola está apontando

corretamente na direção norte-sul. Um elétron
se aproxima a partir do norte com velocidade
v, segunda a linha definida pela agulha. Neste
caso:
a) a velocidade do elétron deve estar
necessariamente aumentando em módulo.
b) a velocidade do elétron estará certamente
diminuindo em módulo.
c) o elétron está se desviando para leste.
d) o elétron se desviará para oeste.
e) nada do que foi dito acima é verdadeiro.

Soluções

(III) Incorreto. Não haverá queima do gás.

11. Alternativa A

(I) – Correta. Como a temperatura da parede é
mais fria que o ambiente haverá condensação
do vapor de água na superfície externa do copo.
Portanto, a temperatura da parede do copo é
menor que a temperatura de orvalho.
(II) – Correta. O vapor ao entrar em contato com
uma temperatura mais fria se condensa mais
rapidamente.
(III) – Correta. À medida que o ar no interior de
freezer se esfria, reduz a pressão.

12. Alternativa E

O arco íris é formado no sentido norte-sul.
Quando na parte da manhã, o sol está no leste
e o arco íris à oeste. Na parte da tarde, estando
o sol à oeste (poente) o arco íris se forma a leste.
A formação do arco íris deve-se à decomposição
da luz solar (dispersão). Portanto, somente a I e
II são falsas.

13. Alternativa D

Solução: Seja L o comprimento da corda que
toca a nota lá. Para a freqüência fundamental,
tem-se λ = 2L.  f = v/λ  f = v/2L.
Tem-se então: flá/fmi = (v/2L)/(v/2L’) 

440/660

= L’/L  L’ = 2L/3.

14. Alternativa D

Com a aproximação do objeto, mais elétrons,
devido a indução se aproximarão do terminal e
em conseqüência ocorrerá redução de elétrons
nas folhas. Assim, elas vão se aproximando
(fechando).
Se o objeto tocar o terminal, a quantidade total
de carga dos dois corpos reduzirão pois serão
cedidos para o corpo. Como as cargas são iguais
e de sentido contrário, a carga final será nula e
as folhas irão se fechar.

16. Alternativa B

Solução: A força resultante no sitema é F a única
atuante sobre o sistema.
Pela segunda lei de Newton, F = (m + M)a 
a = F/(m + M), sendo F a força externa.
Isolando o carrinho de massa M,
F21 =
Ma = M.F/(m + M).

17. Alternativa A

A resistência da lâmpada é R = V2/P = 2202/100
= 484 Ω.
Ao ligar em 127 V, a potência dissipada será P
= V2/R = 1272/484 = 33,3 W > 25 W.

18. Alternativa D

Em relação à luz o movimento seria harmônico
simples de amplitude R pois o plano do
movimento é o mesmo plano da órbita da
Lua.

19. Alternativa D

Uma vez que o objeto está além do foco, a
imagem será formada além do outro foco.
Pela relação f2 = So.Si, onde So = distância do
objeto ao foco e Si = distância da imagem ao
foco, nota-se que para um mesmo So, quando
maior for o valor de f, maior será o valor de
Si, ou seja, a imagem estará mais afastada do
foco. Como o filme está no plano focal, a foto
do estudante A estava mais “em foco” que a do
estudante B, pois a distância focal da lente do
primeiro é menor.

20. Alternativa E

Como o elétron está se deslocando em direção
paralela ao campo magnético, não há força
agindo sobre ele.

15. Alternativa C

(I) Incorreto. Relacionando pressão, volume e
temperatura tem-se: T1 = 125 + 273 = 398 K;

P1 = 1 atm; T2 = 25 + 273 = 298 K.  P1V1/T1 =

P2V2/T2  1.V/398 = P2.V2/298  P2 = 0,75V1/
V2 = (3/4).V1/V2. Como há variação do volume, a
pressão não seria 3/4 da pressão atmosfera.
(II) Correto. Se no interior da lâmpada fosse feito
o vácuo o invólucro poderia quebrar.

UEPA - PRISE3 - 2006
Questão 01

Um problema que afetava as observações
astronômicas, nos telescópios de refração,
era chamado de aberração cromática. Ao
focalizar a luz que chegava à lente objetiva,
os astrômos observavam que não havia um
único ponto focal, mas havia uma para cada
cor da luz, o que fazia com que as imagens
se formassem borradas. Esse efeito era mais
pronunciado quanto maior a curvatura das
lentes.

Soluções
Questão 01

a) O desvio da luz após a refração da luz depende
do indice de refração. Como o índice depende da
freqüência da luz cada cor vai sofrer um desvio
diferente formando, para cada cor, um foco
diferente.
luz monocromática forma
apenas um
foco

a) Explique a causa desse fenômeno,
identificando a propriedade física do meio
envolvida.
b) Cite outro fenômeno físico que tenha a
mesma causa que a aberração cromática.

Questão 02

A composição das estrelas e da atmosfera
dos planetas é inferida a partir dos espectros
de absorção e emissão da luz. Ao ser emitida
por uma estrela ou absorvida por massas
gasosas, a luz revela a composição do meio
através do seu espectro. Explique por que
os espectros de absorção e de emissão são
únicos para cada elemento químico.

Questão 03

Considere um instrumento para medir as
componentes do campo magnético formado
por uma espira circular que pode girar em
torno do seu diâmetro. A corrente induzida
através da bobina é diretamente proporcional
ao campo magnético. Se desejarmos utilizar
este arranjo para medir o campo magnético
terrestre em uma região em que o mesmo é
horizontal, qual deve ser a orientação do eixo
de rotação da bobina em relação à direção do
campo para medir o maior valor possível de
corrente? Justifique sua resposta.

luz de várias
cores (policromática) forma
um foco para
cada cor.

b) Vários fenômenos que decorrem da refração
como em um prisma.

Questão 02

Como exemplo o espectro de emissão do hidrogênio

Quando o elétron decai existe uma energia constante liberada por ele e essa energia corresponde
apenas a uma freqüência, cada freqüência corresponde a uma cor apenas, ou seja, uma raia.

Questão 03

Segundo a Lei de Lenz a corrente só pode ser
induzida quando
há variação no fluxo
magnético e para
que isto aconteça o
eixo da espira deve
ser perpendicular ao
campo (na vertical).
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01. A escolha de 2005 [como o Ano Mundial

da Física] coincide com o centenário da
publicação dos primeiros trabalhos de Albert
Einstein que revolucionaram a Física. As cinco
contribuições extraordinárias, que apareceram
na prestigiosa revista alemã Annalen der
Physik, foram a teoria da relatividade especial,
a introdução do conceito de quantum de
luz, a explicação do movimento browniano,
a equivalência entre massa e energia e um
método de determinação de dimensões
moleculares (sua tese de doutorado). O ano de
2005 assinala ainda o cinqüentenário de sua
morte e o octogésimo ano de sua passagem
pelo Brasil. (STUDART, 2005, p.1).
Considerando-se as teorias físicas conhecidas
organização e destaca um sarcômero.

04. Intervenções humanas que objetivam a

à época das publicações de Einstein e as
contribuições advindas de seus trabalhos para
o desenvolvimento das Ciências Naturais, é
correto afirmar:
(A) A velocidade da luz, no vácuo, é menor do
que em um meio material transparente.
(B) Um referencial é dito inercial, quando ele
está em repouso ou se move com velocidade
constante em relação a outro referencial
inercial.
(C) Se a quantidade de energia resultante
da transformação total de 1,0 kg de matéria
é igual a 9,0.10 13kJ, então essa mesma
quantidade de energia é gerada a partir de
6,02 x 1023 moléculas de hidrogênio, H2, ou
de sacarose, 12H22O11.

vezes e 25 vezes menores do que o raio e a
massa da Terra.

02.

(A) As moléculas dos gases que constituem
a atmosfera têm maior velocidade média em
dias quentes do que em dias frios.
(B) A dispersão de gases tóxicos no ar
atmosférico torna-se mais difícil nos dias
mais quentes.
(C) Partículas poluentes, de massas
diferentes, lançadas ao mesmo tempo pela
chaminé de uma indústria, com a mesma
velocidade inicial e exclusivamente sob a
ação gravitacional, atingem o solo no mesmo
instante, depositando-se aí, sob a forma de
fuligens e poeiras.

05. A ilustração apresenta parte do sistema

06. Uma abordagem das Ciências Naturais

que alteram o sabor da cachaça e devem ser
eliminados. O destilado de coração, fração
de melhor qualidade, deve apresentar teor
alcoólico em torno de 38% a 54%, segundo a
legislação brasileira.

A partir da constatação de Araia, em
relação às condições favoráveis à vida
na Terra, são pertinentes as seguintes
considerações:
“A vida como a concebemos (nem vamos
especular aqui sobre formas de vida além
da nossa compreensão atual) é uma feliz
composição de diversos ingredientes na
medida certa, como atmosfera, luz, calor e
água.” (ARAIA, 2005, p. 71-72).
(A) A detecção de ondas solares de intensidade
1,4 x 102 W/m2, na superfície da Terra, a uma
distância de 1,5 x 1011m do Sol, possibilita a
determinação da potência dissipada pelo Sol
de 2,1 x 1013W.

03.

A própria natureza exerce ações de
caráter corretivo sobre a composição do
ar, visando à sua uniformização através da
dispersão de gases, precipitação de partículas
ou assimilações e transformações químicas
e biológicas. Porém, sua eficácia é limitada.
Ultrapassados os limites, cabe a cada um de
nós zelar pela qualidade do ar que respiramos.
(BRANCO, MURGEL, 2004, p. 107).
Em relação aos fenômenos envolvidos nos
processos de correção da composição do
ar atmosférico que reduzem a presença de
poluentes, é correto afirmar:

melhoria do ar que se respira nas cidades e nos
campos são evidenciadas nas proposições
(A) A emissão de gases poluentes pelo
escapamento de veículos automotores pode
ser evitada com a utilização de um motor que
opere segundo o ciclo de Carnot.
(B) A atração de partículas poluentes que
passam pelo filtro eletrostático de duas placas
paralelas –– no qual uma delas se encontra
aterrada, enquanto a outra é mantida a um
potencial elétrico dezenas de milhares de volts
acima do potencial elétrico da Terra –– se deve
à ação do campo elétrico existente no filtro que
retira elétrons dessas impurezas.
muscular humano, detalha níveis de

(B) A aceleração da gravidade da Terra é 4
vezes maior do que a aceleração da gravidade
em Marte, considerando-se que o raio e a
massa de Marte são, respectivamente, 2,5

Considerando-se aspectos associados à
fisiologia celular, é correto afirmar:
(A) A densidade superficial de carga elétrica
em uma membrana de célula muscular que
apresenta, em média, uma carga eletrônica de
1,6 x 10-19C para cada quadrado de
2
x 10-8 m de lado é igual a 4 x 10-8 C/m2.
(B) A contração de fibras musculares estriadas
é uma atividade caracterizada pela ausência
de interação com os demais sistemas que
compõem o organismo.
(C) A intensidade da força elétrica sobre um
íon Ca2+ que se encontra no interior de uma
membrana celular é aproximadamente igual
a 2,2 x 10-12 N, considerando-se a carga do
elétron igual a 1,6 x 10-19 C e a membrana
sendo um capacitor de placas paralelas
de espessura 10 -8 m e potencial elétrico

associada aos temas discutidos no evento
referido no texto permite afirmar:

(A) O módulo da força elétrica resultante
exercida pelos átomos de hidrogênio, de
carga elétrica q, sobre o átomo de oxigênio,
de carga elétrica –2q, em uma molécula de
H2O, no vácuo, é igual a
, sendo d o comprimento das ligações OH, α,
o ângulo formado entre essas ligações, e kO,
a constante eletrostática do vácuo.
(B) O alto calor específico da água é
responsável pela conservação da vida nos
lagos dos países de inverno rigoroso, porque
mantém a água em estado líquido, no fundo
desses lagos, com temperaturas em torno
de 4°C.

A partir dessas informações, é correto
afirmar:
(A) Um pedaço maciço de parafina, de
d e n s i d a d e 0 , 8 8 g / c m 3, p e r m a n e c e
completamente imerso e em equilíbrio, quando
colocado em uma mistura de volumes iguais
aos dos destilados de cabeça, de densidade
0,80 g/cm3, e de cauda, de densidade 1,00
g/cm3.

07. A cachaça pertence à nobre família das

aguardentes, da eau de vie ou aquavit. O
processo de produção da bebida tem início
com a plantação da cana-de-açúcar. Após a
moagem da cana, a garapa é colocada em
condições ideais para que os fermentos e as
leveduras selecionados transformem o açúcar
no álcool da cachaça dentro do ciclo biológico
natural que dura cerca de 24 horas. A garapa
fermentada é levada para alambiques, onde,
destilada, separa-se em três frações: cabeça,
coração e cauda. Os destilados de cabeça e
de cauda são ricos em substâncias tóxicas,

Soluções
Questão 01
(A) Falsa.
A luz possui maior velocidade no vácuo.
(B) Correta.
O referencial não possui acelração.
(C) Falsa.
Pois um mol (6,023 x 1023) de hidrogênio ou
sacarose é maior que 1 kg.
Questão 02
(A) Falsa.
P = IA = 1,4 x 102 x 4π x (1,5 x 1011)2
P = 3,95 x 1025 W
(B) Verdadeira.
gT = GMT/RT2
gM = GMM/RM2
como RM = RT /2,5 e MM = MT /25
gM = GMM/RM2 = G(MT/25)/(RT/2,5)2 =
1/4(GMT/RT2) = gT/4

Questão 03

(A) Verdadeira
A agitação das moléculas dos gases que
constituem a atmosfera é maior quanto maior
for a temperatura.
(B) Falsa.
Nos dias mais quentes a temperatura na
superfície terrestre é maior. Sendo assim as
moléculas mais inferiores possuem maior
temperatura o que facilita a convecção, pois
as moléculas mais quentes sobem por serem
menos densas (“mais leves”)
(C) Verdadeira
O tempo de permanência no ar depende
apenas da aceleração da gravidade não
dependendo das massas das partículas
poluentes.

Questão 04

(A) Falsa.
Mesmo operando em ciclos de Carnot o
motor opera com rendimento máximo que
não é 100%. O que significa que gases serão

expelidos pelo motor.
(B) Verdadeira.
Entre as placas existe uma ddp, então isto
indica a existência de um campo elétrico e
partículas carregadas são defletidas por esse
campo.

Questão 05

(A) Falsa.
σ = q/A = e/A = (1,6 x 10-19)/(2 x 10-8)2 = 4 x 10-4
C/m2.
(B) Verdadeira.
V = Ed  E = V/d
F = qE = eV/d = 1,6 x 10-19 x 70 x 10-3/10-8 = 1,12
x 10-12 N

Questão 06

(A) Verdadeira.
A força entre cada molécula de hidrogênio
e oxigênio é calculada por F = Kq x 2q/d2.
A componente de F na direção x (ver figura
abaixo) vale Fx = F cos(α/2) = 2kq2/d2 cos(α/2).

Na direção y as componentes se anulam e na
direção x FR = 2Fx = 4kq2/d2.
(B) Falsa.
Pois nesses lagos a água ainda se mantém no
estado liquido porque, além de sua densidade
ser máxima a 4OC e não subir, o gelo da
superfície é mau condutor não deixando essa
água perder rapidamente sua energia e se
congelar.

Questão 07

(A) Falsa.
A densidade da mistura dos destilados cabeça
e cauda vale d = (d1 + d2)/2 = (0,8 + 1)/2 = 0,9 g/
cm3. A parafina possui densidade menor que a
mistura, então quando imersa nessa irá flutuar.
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08.
GATO POR LEBRE
Entenda como a química denuncia a presença
de cana-de-açúcar e milho no vinho e na
cerveja.

A proporção de isótopos de carbono
conforme a planta: uva e cevada absorvem
menos carbono-13; cana e milho, mais.

Ao crescer, as plantas absorvem dois tipos
de átomos (isótopos) de carbono, que
têm “pesos” diferentes: o carbono-12 e o
carbono-13.

Os pesquisadores usam uma espécie de
“balança atômica” para pesar a bebida e,
com base na proporção dos tipos de carbono,
conseguem descobrir a matéria-prima usada
para fabricá-la.

Pesquisadores descobrem espécies
cobiçadas em águas brasileiras. Elas eram
capturadas por barcos pesqueiros estrangeiros
sem que ninguém soubesse. [...] É o caso do
caranguejo de profundidade que chega a
pesar 1,6 quilo e medir 18 centímetros. Ele é
encontrado a 500 metros abaixo da superfície,
a cerca de 180 quilômetros da costa ao longo
do trecho de litoral que vai de Florianópolis à
fronteira com o Uruguai.[...] (ESCANDIUZZI,
2005, p. 54).



A distribuição dos organismos em ambientes
aquáticos, função de suas estratégias
morfofisiológicas, expressa a interação de
fatores bióticos e abióticos que pode ser
configurada em situações, como
(A) A força de empuxo sobre um peixe-sapo
que flutua submerso em água é maior em
águas profundas do que em águas rasas,
desprezando-se as variações nas densidades
da água e do peixe-sapo.
(B) O caranguejo de profundidade encontrado
a 500,0m abaixo da superfície da água fica
submetido a uma pressão de 5,0 x 106Pa,
causada pela água, em um local em que o
módulo da aceleração da gravidade é igual
a 10,0m/s2 e a densidade da água é 1,0
g/cm3.

ALGUNS RESULTADOS
Em média, 48,7% do malte das cervejas
brasileiras vinha de milho, e não de
Um quarto das 228 garrafas de vinho nacional
analisadas continha porcentagem de álcool
de cana maior que os 3% permitidos.

Considerando-se a absorção de carbono pelas
plantas, na forma de CO2, e as informações
destacadas na reportagem, é correto
afirmar:
(A) Os íons hipotéticos 12C+ levam menor tempo

10. Plástico de soja, tecido de fibra de milho e

até fibras à prova de bala vêm sendo criados
por cientistas que pinçam na natureza os
genes que dão características especiais
a animais e plantas e os implantam em
organismos que passam, assim, a produzir
matéria-prima que serve para a fabricação
de milhares de produtos. O biosteel, ou aço
biológico, foi desenvolvido a partir de teias
de aranha das espécies Araneus diadematus
e Nephila clavipes. O biosteel está sendo
testado na confecção de uniformes militares
e na blindagem de aeronaves e veículos de
combate. O geneticista Elíbio Rech Filho, que
concluiu o genoma de uma espécie de aranha
da Amazônia, criou uma soja transgênica com
o gene do aracnídeo. (COUTINHO, 2004, p.
143).
(A) Uma lente bicôncava, feita de material
plástico transparente de soja, pode ser
utilizada para correção de miopia, desde que
a sua distância focal seja adequada ao grau
de miopia apresentado pelo paciente.
(B) A tensão suportada por um cabo de aço
ideal que puxa, verticalmente para cima,
um elevador de massa m, com aceleração
a, é igual a m(g – a), sendo g o módulo da
aceleração da gravidade local.

12.

Por muito tempo, sistemas de saúde
pública consideravam como limite de
normalidadde uma taxa de glicemia que não
excedesse 110 miligramas por decilitro de
sangue. Também consideravam como limite
de normalidade uma taxa de 240 miligramas
de colesterol por decilitro de sangue. Não
havia um parâmetro para os valores-limite
para hipertensão. Atualmente, esses valores
foram reduzidos, sendo considerados como
aceitáveis os níveis de glicemia até 100
miligramas por decilitro de sangue e os de
colesterol até 200 miligramas por decilitro de
sangue e a pressão arterial não superior a
12mmHg por 8mmHg.
(A) A variação entre a pressão sistólica de
12mmHg e a diastólica de 8mmHg, em uma
pessoa com a pressão normal, é equivalente
àquela exercida na base da coluna de água
de 4,0cm de altura, sendo as densidades do
mercúrio e da água iguais, respectivamente,
a 13,6g/cm3 e a 1,0g/cm3.

13.

(A) Um pequeno prego enrolado por um fio
condutor percorrido por uma corrente elétrica
contínua comporta-se como um ímã.
(B) A condutibilidade elétrica de uma liga de
samário e cobalto, utilizada na fabricação
de motores e alto-falantes, é justificada pela

para alcançar uma distância horizontal d do
que os íons hipotéticos 13C+, após submetidos
a uma mesma diferença de potencial elétrico
e, em seguida, lançados, horizontalmente, em
um espectrômetro de tempo de vôo.

Visite o nosso site

11. O poder do licuri
O óleo agridoce
que escorre da
polpa e da fibra
do licuri é tão
saboroso quanto
a amêndoa –– o
popular coquinho
–– vendida em
forma de rosário
nas feiras livres
do Nordeste, de
Pernambuco até
o sul da Bahia, e igualmente rico em cálcio,
magnésio, cobre e zinco. Saborosos e
nutritivos também são os produtos alimentícios
desenvolvidos a partir da polpa e da amêndoa
do licuri, em forma de conserva, barra de
cereais e farinha [...]. (DONATO, 2005, p. 4).
(A) O rendimento de uma máquina térmica
que opera segundo o ciclo de Carnot –– tendo
como fluido operante o biodiesel obtido a partir
do óleo de licuri –– diminui, se esse biodiesel
for substituído por etanol.

presença de um composto iônico formado por
esses metais.
(C) O módulo do campo magnético gerado no
eixo de um solenóide, mantido sob tensão U, é

PROVAS
TEORIAS
PROMOÇÕES
CURIOSIDADES
ANIMAÇÕES
EXPERIÊNCIAS
APROFUNDAMENTESTES
RESOLUÇÕES
CALENDÁRIOS

diretamente proporcional ao quadrado do raio
R da seção transversal do fio de resistividade
elétrica ρ e comprimento L, que constitui o
solenóide.

14.

[...] com a conexão de nanopartículas
magnéticas a células cancerosas, seria
possível aplicar um campo magnético alternado
suficientemente forte para movimentar essas
partículas e aquecer o tumor, provocando a
eliminação do câncer sem os indesejados
efeitos colaterais da quimioterapia e
radioterapia. (KNOBEL, 2005, p. 26).
Em referência às terapias do câncer citadas
no texto, é correto afirmar:
(A) O aumento da temperatura local está
associado ao aumento da energia potencial
elétrica média do sistema constituído pelas
partículas da célula cancerosa e pelas
nanopartículas.
(B) A aplicação de campos magnéticos
alternados levará à mudança periódica da
orientação dos campos magnéticos das
nanopartículas.
(C) O aumento da temperatura produzido
pela vibração de nanopartículas aumenta a
probabilidade de rutura de ligações químicas
e de morte das células cancerosas.
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15.
Com relação ao amplo leque de questões
que envolvem a problemática da Amazônia,
sob a óptica das Ciências Naturais, pode-se
afirmar:
(A) O módulo da velocidade média, em
relação às margens, de um barco que vai,
de Manaus até Urucu, descendo o rio e, em
seguida, retorna à cidade de partida é igual
a
, desconsiderando-se o tempo
gasto na manobra e sendo VB o módulo da
velocidade do barco, em relação à água, e
VC, o módulo da velocidade da correnteza em
relação às margens.
(B) Um gás natural, com pressão p, –– contido
em um compartimento de volume
V/3
acoplado a um gasoduto –– expande-se
isotermicamente, com a abertura da válvula,
para outro compartimento de volume 2V/3,
ficando com pressão final igual a 2p/3.

16.

Os cosméticos, com pouquíssimas
variações, contêm como ingrediente
básico a lanolina, que se constitui de uma
mistura de ácidos graxos e ésteres, tem
propriedades hidrofílicas e é absorvida
pela pele. Apesar de resultarem da mistura
de vitaminas, algas, extratos de embrião e
ácidos, entre outros, não existem evidências
de que os cosméticos realmente funcionem.
Atualmente, costuma-se colocar, em suas
fórmulas, vitaminas C e E, que pertencem
ao grupo das hidrossolúveis e antioxidantes,
mas cujos efeitos por absorção cutânea não
estão documentados cientificamente de
forma irrefutável. “A preparação de alguns
cremes é positivamente bizarra, envolvendo
‘fermentação durante meses, ao som de
borbulhas gravadas em fermentações
anteriores, e com pulsos periódicos de luz
para energizar o creme’.”
Com base em conhecimentos das Ciências
Naturais, uma análise dessas informações
permite afirmar:
(A) A propagação da energia luminosa se deve
a variações de pressão no meio em que ela
se propaga.
(B) A presença de uma camada de ar,
entre as paredes duplas de embalagens
de cremes faciais, dificulta a propagação
de calor por condução e por convecção
térmica, favorecendo a conservação desses
produtos.

Soluções
Questão 08
(A) Verdadeira.
As forças elétricas nos isótopos 12C+ e 13C+
são as mesmas pois depende de suas cargas
que são iguais (isótopos) e do potencial
que são submetidos. Essa força produz
acelerações diferentes FR = Fe  ma = qE 
a = qE/m. Como a aceleração é inversamente
proporcional a massa será maior para o isótopo
12 +
C pois sua massa é menor. O 12C+ percorre d
num tempo menor pois d = vot + at2/2.

Questão 09

(A) Falsa.
O empuxo é o mesmo. Podemos perceber
pela equação E = dLgVi, onde dL é a densidade
do líquido que é a mesma nas águas rasas e
profundas.
(B) Verdadeira.
Cada 10 m de água corresponde a 1 atm ou
105 Pa. Com isso 500 m de água equivale a
uma pressão de 50 x 105 Pa ou 5 x 106 Pa.

17. “A entropia de uma natureza-morta é um meio de corrigir a natureza”

18.

Aquarela

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo.
Corro o lápis em torno da mão e me dou uma
luva,
E se faço chover, com dois riscos tenho um
guarda-chuva.
Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul
do papel,
Num instante imagino uma linda gaivota a voar
no céu.
Vai voando, contornando a imensa curva Norte
e Sul,
Vou com ela, viajando, Havaí, Pequim ou Istambul
Pinto um barco a vela branco, navegando,
é tanto céu e mar num beijo azul.
Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião
rosa e grená.
Tudo em volta, colorindo, com suas luzes a piscar
Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo
E se a gente quiser ele vai pousar.
(TOQUINHO; VINÍCIUS, 2005).

Mercê de sua fantástica genialidade, o famoso
pintor surrealista espanhol Salvador Dalí (19041989) traçou com seu pincel e, ao comentar
seu quadro com a frase acima, descreveu
com sua pena a idéia de um universo em que
a normalidade está subvertida: há maçãs que
voam, água que sobe saindo do gargalo de
uma garrafa, um pássaro estático, pairando
no ar... Ele próprio descrevia as imagens que
criava como “sonhos fotográficos pintados à
mão”. (TORRES e outros, 2001, p. 264).
Associando-se conhecimentos científicos aos
“sonhos fotográficos pintados à mão” por Dalí,
é correto afirmar:

(A) A quantidade de energia aproveitável do
universo diminui, à medida que os fenômenos
naturais o levam para estados de desordem
crescente.
(B) A diferença entre as variações das entropias
nas fontes quente e fria de uma máquina
térmica que opera entre as temperaturas de
27,0°C e 127,0°C, fornecendo 800,0J em
cada ciclo da substância operante e rejeitando
400,0J para a fonte fria, é igual a 4,0J/K.

(esta pressão é efetiva, apenas da água. A
pressão total teria que ter a soma de 105 Pa da
atmosfera).

calcular a coluna equivalente de água:
10 mH2O —— 760 mmHg
x ———————— 4 mmHg

Questão 10

x = 4 x 10/760 = 0,05 m ≅ 5 cm

(A) Verdadeira.
A lente bicôncava feita de soja é divergente
no ar. Para corrigir a miopia são usadas lentes
divergentes.
(B) Falsa.
FR = T – P = ma  T = P + ma = mg + ma = m(g
+ a)

Questão 11

(A) Falsa.
O rendimento de uma máquina que opera em
ciclos de Carnot não depende do fluido, mas
apenas das temperaturas da fonte quente e da
fonte fria: r = 1 – T1/T2.

Questão 12

(A) Falsa.
A diferença entre as pressões sitótica e a
dicistótica vale ∆p = 12 – 8 = 4 mmHg. Sabese que 1 atm = 10 m de água = 760 mmHg.
Então por uma regra de três simples podemos

Questão 13

(A) Verdadeira.
Montagem de um eletroímã.
(B) Falsa.
A condutibilidade desses materiais se justifica
pelas suas ligações metálicas que facilitam
o movimento de elétrons livres nos seus
interiores.
(C) Verdadeira.
O campo magnético no interior de um
solenóide é calculado por B = µoni, onde i =
U/r (r – resistência elétrica do fio), mas r = ρL/A
= ρL/(πR2) (A secção transversal do fio que se
encontra enrolado), então:
B = µonUπR2/(ρL)

Questão 14

(A) Falsa
(B) Verdadeira
(C) Verdadeira

Imagens contidas nos versos da canção, que
inspiram diferentes abordagens na área das
Ciências Naturais, permitem afirmar:
(A) As cores da aquarela constituída do
espectro do arco-íris podem ser reproduzidas
com a incidência de luz branca sobre a
superfície da água contida em um recipiente
com fundo plano espelhado.
(B) O céu, onde há uma linda gaivota a voar,
é azul, porque a radiação do espectro da luz
solar que se refrata na atmosfera terrestre é
predominantemente de cor azul.

Questão 15

(A) Verdadeira
Na descida a velocidade do barco relativa a
margem v1 = vB + vC e na subida v2 = vB – vC. O
tempo total de descida e subida do barco tT = t1
+ t2 = x/v1 + x/v2 = x(v1 + v2)/(v1v2). A velocidade
média no percurso total vale vm = ∆S/tT = 2x/[
x(v1 + v2)/(v1v2)] = 2v1v2/(v1 + v2). Substituindo v1
e v2 encontramos
vm = (vB2 – vc2)/vB.
(B) Falsa.
Como a transformação é isotérmica podemos
usar a equação p1V1 = p2V2 substituindo p1 = p,
V1 = V/3 e V2 = 2V/3 encontramos p2: p(V/3) =
p2(2V/3) 
p2 = p/2.

Questão 16

(A) Falsa.
A onda luminosa é eletromagnética e não
precisa de um meio para se propagar. Ondas
de pressão são mecânicas como por exemplo
o som.
(B) Verdadeira.
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Se não existisse a parede dupla, se fosse
totalmente sólida, o calor se propagaria
com maior facilidade por condução térmica
facilitando assim a convecção no líquido dentro
do recipiente.



Meu nome é M.

Eu sou viciado em Física
Bem, minha experiência começou há mais ou menos
2 anos quando lançaram esse jornal... Física Pai

Questão 17

(A) Verdadeira
Definição de entropia. (Em um processo natural
a desordem aumenta)
(B) Falsa.
∆S = Q2/T2 – Q1/T1 = 800/300 – 400/400 = 1,66
J/K

d’égua. Nesse jornal eu passei a consumir

Newton, Bohr, Kepler e até Einstein.

Nesses dois anos o ritmo das madrugadas era:
algumas equações de MUV, Leis de Newton, refração

Questão 18

(A) Falsa.
As cores só poderiam ser obtidas se a luz
branca fosse refletida em uma rede de difração
e não em um espelho.
(B) Falsa.
O céu difrata (espalha) a luz azul ocorre a
dispersão e não decomposição por causa da
refração.

e as

vezes Física Quântica para ficar
viajando. Em noites de virada rolava até uma
relatividadezinha. Então o que sobrou? Nada.

Espero que alguém possa se beneficiar da minha
experiência. Para aqueles que acham bobagem
desejo SORTE.
Testemunho de M, 18 anos.
Viciado em Física

A Energia e suas múltiplas faces
A fonte de toda a energia presente
na Terra é proveniente do Sol,
portanto o que existe, é a ENERGIA.
A dificuldade em compreender
isso está no fato de que nos
acostumamos a identificá-la pelo
seu resultado final e pelo processo
envolvido e não pela sua essência.
Assim, para acender uma lâmpada,
dizemos que precisamos de energia
elétrica e que ao funcionar a
lâmpada nos fornecerá energia
luminosa, como se energia elétrica e
luminosa fossem coisas diferentes.
Não existe um conceito primitivo
de energia, o que se pretende
mostrar, partindo dos conceitos
de trabalho e energia mecânica,
que a ENERGIA NÃO PODE
SER CRIADA OU DESTRUÍDA
APENAS TRANSFORMADA DE
UMA FORMA EM OUTRA, por isso
que a palavra energia é singular e
que pode se manifestar na forma
de eletricidade, de luz, de som e
outras.

Energia Potencial Gravitacional
A energia potencial gravitacional
é aquela associada ao campo
gravitacional, isto é, a energia que
está armazenada devido ao campo
gravitacional. Para calcular energia
potencial gravitacional deve-se
primeiramente estabelecer um nível
de referência. A escolha do nível
de referência é arbitrária, uma vez
que estamos mais interessados
em sua variação do que em seu
valor em um ponto específico. A
variação da energia potencial é
constante independente de qual
seja nível o referência estabelecido,
o mesmo não acontecendo para o
seu valor em ponto específico que
é função do nível de referência
estabelecido. Na figura onde
temos o farol desativado do Mangal
das Garças, a Energia Potencial
Gravitacional de uma pessoa de
massa “m” no ponto mais alto em
relação a solo será determinada
por: Ep = mgH, onde m: massa do
corpo, g: campo gravitacional e H:
desnível para o nível de referência
(solo). Ao voltar para o nível do solo
a energia potencial dessa pessoa
passa a ser zero (Ep = 0). Por outro

Trabalho de uma força
corresponde a uma quantidade de
energia transferida de um sistema
para outro. Essa quantidade de
energia produz deslocamento e
variação de energia cinética.
Na figura o operário, aplica uma
força de intensidade F, produzindo
o deslocamento de módulo d na
caixa. A energia transferida para a
caixa, portanto o trabalho realizado
pela força F, durante o referido
deslocamento será dado por:

F: força aplicada
d: deslocamento produzido
θ: ângulo entre a força F e o
deslocamento d

Energia Cinética
Para essa situação, é importante
perceber que inicialmente a caixa
encontrava-se parada e ao se
aplicar a força ela se movimenta e
ganha velocidade a medida que é
acelerada pela ação da força. Essa
energia associada ao movimento
da caixa recebe a denominação

de energia cinética Ec. A energia
cinética é determinada pela equação
abaixo:

m: massa do objeto e V sua
velocidade instantânea. Inicialmente
a velocidade da caixa era nula Vo = 0
o que resulta numa energia cinética
também nula Ec=0, ao ser empurrada
a caixa adquire uma velocidade V e,
portanto uma energia cinética Ec,
isto é, a força aplicada a gerar o
deslocamento, transfere para a
caixa uma quantidade de energia
(trabalho) que produz variação de
energia cinética. Essa conclusão
é denominada de TEOREMA
TRABALHO ENERGIA, o qual afirma
que o TRABLAHO REALIZADO
PELA FORÇA RESULTANTE É
IGUAL A VARIAÇÃO DE ENERGIA
CINÉTICA DO CORPO.

τ = ∆EC

lado, se o nível de referência for
estabelecido no nível do ponto
mais alto, a energia potencial dessa
pessoa é zero (Ep = 0) no topo do
farol, enquanto que ao retornar
para o solo sua energia passa
a ser negativa (Ep = - mgH). Em
ambos os casos a variação de
energia potencial gravitacional (∆Ep
= Ep (FINAL) - EP(INCIAL) ) é a mesma e
igual a ∆Ep = mgH.

A palavra energia é singular
e não plural, isto é, não
existem as energias e sim
a energia. Energia elétrica,
energia luminosa, energia
mecânica entre outras são
as múltiplas faces de um
mesmo ator que representa
várias personagens em um
mesmo e continuo espetáculo
cotidiano.

Sol - nossa fonte de energia

ao descer a energia potencial
gravitacional do alpinista se
transforma em energia cinética

Energia Potencial Elástica
Ao lado tem-se um praticante de
Bunge Jump. Neste esporte a
pessoa salta de uma altura elevada
pressa por um elástico que se
deforma a partir de certa altura
de queda e também desacelera o
praticante ou brincante, até que sua
velocidade se torne nula, no exato
instante em que a deformação do
elástico é máxima. Denominando
X a deformação máxima da corda
e K uma constante característica do
meio elástico, a Energia Potencial
elástica será dada por:

Energia Mecânica

Denomina-se de ENERGIA
MECÃNICA à soma da Energia
Cinética com a(s) Energia(s)
Potencial(ais).

Em sistemas conservativos, àqueles
em que as forças dissipativas (atrito
e resistência do ar) são desprezíveis,
ocorre a conservação da Energia
Mecânica. Nesses sistemas a
Energia Cinética transforma-se em

Potencial e a Potencial em Cinética.
Para exemplificar, considere o
alpinista da figura que desce de uma
montanha a outra. Inicialmente ele
encontra-se parado na montanha
mais alta. Nesse nível observa-se
que ele possui energia potencial
gravitacional. Ao descer pelo cabo
ele passa a adquirir energia cinética.
A energia potencial armazenada
está se transformando em energia
cinética.
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O nível sonoro dita o ritmo

S
S
P 2

Às vezes a emoção explode em
muito som

acústica
Quando um objeto vibra e faz o
meio em sua volta oscilar alterando
a pressão teremos uma onda mecânica. Essa onda pode ser captada
pelo ouvido de um ser humano
apenas quando sua vibração está
entre 20 Hz e 20.000 Hz. Vibrações
menores que 20 Hz são chamadas
infra-sons e acima de 20.000 Hz,
ultra-sons. Sons com freqüências
entre 20 Hz e 200 Hz são graves e
os agudos estão acima de 200 Hz.
Uma banda de shows tenta elevar
o som para que toda platéia possa
ouvir a música. Amplifica o agudo e
o grave, garantindo assim, a qualidade do som. No entanto quanto
maior a intensidade mais forte fica
o som e é justamente o que pode
causar mal a saúde auditiva do ser
humano.
Não é apenas em shows que os
sons chegam a volumes bem intensos, mas no dia a dia podemos
observar que existe uma poluição
sonora que chega agredir os nossos
ouvidos. Como, por exemplo, as
lojas dos comércios, os carros que
possuem verdadeiras aparelhagens
em seus porta-mala. Aliás, em alguns automóveis não se pode usar

o porta-malas, pois a quantidade de
falantes e tuitas tomam todo o espaço. São justamente esses carros
que disputam nas praias quem berra
mais alto. É também uma questão
de educação. Nos grandes centros
urbanos o tráfego intenso já é suficiente pra deixar qualquer um louco.
Então junta-se a isso as businas dos

Funcionamento do ouvido humano

Exemplo Resolvido
(Faci 2002) Uma das maiores
causas do “stress” do ser humano
nos grandes centros urbanos é a
poluição sonora. Atualmente, os
moradores das redondezas da
Aldeia Cabana (Centro de Atividades
Culturais da Prefeitura de Belém),
localizado no bairro da Pedreira,
brigam na justiça contra a Prefeitura,
por causa do barulho nos finais de
semana.
A tabela abaixo mostra alguns níveis
sonoros medidos em decibel, em
determinadas situações.
Um técnico em som, visitando o
local, resolveu medir a intensidade
do som numa residência a 50m da
fonte sonora encontrando um valor
próximo de 10–2 w/m2.
O nível sonoro está ou não dentro do
limite máximo permitido? Justifique
através de cálculos.
Dado: Intensidade mínima audível
I0 = 10–12 w/m2.

FONTE SONORA

Solução:
O nível sonoro está acima do limite
máximo permitido, pois substituindo
I = 10–2 w/m2
I0 = 10–12 w/m2
na fórmula do nível, teremos:

N = 10 log(10-2 x 1012)
N = 10 log1010
N = 100 dB
Conforme a tabela abaixo o nível
máximo permitido é igual a 80 dB e
o valor encontrado nas proximidades
da Aldeia Cabana é maior que esse
valor.

NÍVEL SONORO

Conversação normal a 1m
Aspirador de pó
Nível máximo permitido sem causar problemas de audição
Cortador de grama
Concerto de Rock
Limiar da sensação dolorosa

60 dB
70 dB
80 dB
100 dB
110 dB
120 dB

Em expressões populares é muito
comum a emoção vir acompanhada de uma explosão de sons. É o
exemplo da torcida acima, quanto
mais barulho maior é a ajuda pra
incentivar o time. Por isso a torcida
é o décimo terceiro jogador.
As passeatas são regidas, geralmente, por carros-sons. As manifestações religiosas são puchadas
por trios-elétricos.
Sem contar que os carnavais, concursos de quadrilhas, as micaretas
não poderiam ser o que são se não
fosse as suas músicas características.
Se alguém quiser comprovar é
só seguir, no carnaval, os nossos
blocos bem característicos como o
xiri-relampiando.

carros, as descargas estragadas e
os motoqueiros envenenados.
Também em nossas residências
os eletrodomésticos são capazes
de chegar a um máximo que pode
fazer mal a dona de casa. Nesses
aparelhos estão relacionados os
liquidificadores, batedores e ex-

premedores. Numa residência até
um simples secador é objeto de
poluição sonora.

O som é uma onda mecânica, é
formado por alterações de pressão
no meio onde se propaga. Ao falar
as nossas cordas vocais provocam
uma variação de pressão no ar, ou
seja, o som produzido faz o ar vibrar
e atinge o ouvido do receptor. A onda
sonora penetra pelo canal auditivo e
faz o tímpano vibrar com a mesma
freqüência da onda incidente. Essa
vibração do tímpano faz o martelo
oscilar que em seguida como uma
alavanca põe em movimento a
bigorna que por fim movimenta o
estribo. As ondas sonoras, então,
baterão no meio líquido da orelha
onde serão absorvidas. O líquido
presente no caracol oscila e
transforma as ondas mecânicas em
ondas eletromagnéticas que serão
interpretadas pelo cérebro.

Cálculo do Nível Sonoro

Poluição Sonora em
Belém

Valores de níveis sonoros em algumas situações

Recente estudo dos alunos de
Fonaudiologia da UNAMA apontou
os pontos em Belém onde o nível
sonoro chega aos mais altos da
cidade.
O cruzamento da Avenida Padre
Eutíqueo e Almirante Tamandaré é
um dos onde a poluição sonora é
mais elevada, seja pela quantidade
de carros ou pela impaciência dos
motoristas que não exitam na hora
de usar a buzina do carro.
Próximo a Basílica de Nazaré é
outro local onde os níveis são extremamente altos.

A fórmula para calcular o nível
sonoro de uma determinada fonte
é:

humano.
Para uma pessoa normal quando a
intensidade diminui a um valor abaixo
de IO, este som se torna inaudível,
então por isso IO é chamado de
menor intensidade perceptível e

Exemplo Resolvido:
Onde:
I  intensidade da fonte sonora
IO  menor intensidade
perceptível
N  nível sonoro
O nível sonoro é medido em decibéis
(dB) e cada ruído ou barulho de um
fonte sonora corresponde a um
determinado nível (tabela abaixo),
por exemplo, 120 dB é o valor do
nível que causa dor no ouvido

Calcular o nível sonoro de uma
avenida onde a intensidade vale
10-3 W/m2.
Solução:
Substituindo I = 10-3 W/m2 e IO = 10-12
W/m2 na equação anterior teremos:

N = 10log(10-3 x 1012) = 10 log109
N = 90 dB

limiar da Audibilidade

cochicho

0

20 dB

rádio ou TV em volume fraco 40 dB

conversação comum

60 dB

festa barulhenta

70 dB

tráfego intenso

80 dB

festa de aparelhagem

110 dB

avião decolando

140 dB
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Velocidade e aceleração são conceitos
importantes no estudo da Física. Mostre
que você domina esses conhecimentos,
respondendo à seguinte questão:

O consumo mensal de energia elétrica
em um residência é de 400 kWh. Se toda esta
energia fosse convertida em energia cinética
em um carro de massa 500 kg, sua velocidade
seria de:
a) 120 m/s
b) 240 m/s
c) 1200 m/s
d) 2400 m/s

a) PA > PB = PC
b) PA = PB = PC
c) PA = PB < PC
d) PA < PB < PC

06. Considere um aquecedor que utiliza três

resistores idênticos, alimentados por uma
fonte de tensão. Assinale a alternativa que
assegura potência máxima ao aquecedor.

Na figura acima são representadas três bolas
de massas diferentes, que são largadas em
queda livre de alturas diferentes, a partir
do repouso. As bolas chegam ao solo,
respectivamente, com acelerações a1, a2 e
a3 e apresentam velocidades médias V1, V2
e V3 durante o movimento de queda. Assinale
a única alternativa com a relação correta entre
os valores relacionados às três bolas:
a) V1 > V3 > V2 ;
a3 = a2 < a1.
c) V1 > V2 = V3 ;
a3 = a2 = a1.

b) V3 = V2 > V1 ;
a3 > a2 < a1.
d) V3 > V2 < V1 ;
a3 < a2 < a1.

02.

Compare a situação de duas pessoas,
ambas com temperatura corporal de 37OC,
uma em Belém, em um dia em que a
temperatura do ar é de 30OC e outra em Porto
Alegre, onde a temperatura ambiente é de
15OC. Assinale a afirmativa correta:
a) A sensação de calor que a pessoa sente em
Belém indica que seu corpo está recebendo
mais energia térmica do ambiente do que a
que está emitindo.
b) Em ambas as situações, o corpo transfere
energia térmica para o ambiente.
c) As trocas de calor entre o corpo e o ambiente
se dão exclusivamente pela convecção do ar
próximo ao corpo.
d) As trocas de calor entre o corpo e o ambiente
se dão exclusivamente por condução.

05.

Considere a seguinte situação sobre o
conceito de pressão hidrostática: três tanques
são preenchidos com água até certo nível,
sendo que no tanque A flutua um bloco de
madeira e no tanque B flutua um bloco de
gelo, como mostrado na figura abaixo. Os
valores de pressão hidrostática no fundo dos
recipientes são, respectivamente, PA, PB e
PC.

(mV2)/2 = 400 x 1000 x 3600
V = 2400 m/s

04. Alternativa: D

Soluções
05. Alternativa: B

01. Alternativa C:

A velocidade de queda de um corpo não depende
de sua massa, mas exclusivamente da intensidade
do campo gravitacional e da altura de queda de
acordo com a equação. Para a situação ilustrada
as três bolas encontram-se em queda livre sob a
ação exclusiva do mesmo campo gravitacional,
portanto suas acelerações são iguais ( a1 = a2 =
a3=g). Com base no exposto pode-se concluir
que a velocidade de queda depende apenas da
altura em que os corpos são abandonados. Como
o corpo um é abandonado de uma altura maior
chegará ao solo com maior velocidade, por outro
lado, os corpos 2 e 3 são abandonados de um
mesma altura e chegam ao solo com a mesma
velocidade (V1>V2=V3).

02. Alternativa B:

A temperatura corporal é maior que a do meio
ambiente, logo tanto em Porto Alegra quanto
em Belém a corpo humano transfere energia
para o meio ambiente através dos processos de
condução, convecção e irradiação de calor.
Assinale a alternativa com a relação correta
entre os valores PA, PB e PC.

convertida em energia cinética, assim:
Ec = 400kWh. Sabes-se que kWh não é unidade do
Sistema Internacional, portanto deve-se passar
a unidade (h) para segundos a fim determinar a
velocidade do carro em m/s.

Essa questão exigia somente o conhecimento do
espectro eletromagnético.

04. A transmissão,

pela TV, de um evento
a longa distância, via satélite, envolve a
propagação de ondas eletromagnéticas em
diferentes freqüências. A câmera recebe
LUZ VISÍVEL e gera um sinal eletrônico
que é transmitido ao satélite na faixa de
MICROONDAS; estas são retransmitidas
para uma estação receptora, que por sua
vez transmite para os aparelhos de TV, em
sua região, um sinal na faixa conhecida por
ONDAS DE RÁDIO. Assinale a alternativa
que apresenta essas faixas do espectro
eletromagnético em ordem crescente de
freqüências.
a) microondas, ondas de rádio, luz visível
b) ondas de rádio, luz visível, microondas
c) luz visível, ondas de rádio, microondas
d) ondas de rádio, microondas, luz visível

A pressão hidrostática no fundo de um recipiente
depende exclusivamente da natureza do fluido
e do nível do alcançado por ele. Como trata-se
de um mesmo fluido (água) e nível, também, é
o mesmo temos que PA = PB = PC.

06. Alternativa: A

Para todos os circuitos deve-se considerar a
mesma ddp, então a diferença entre os circuitos
está no valor do resistor equivalente. Sabe-se
que a potência consumida ou dissipada por
um circuito é dada por: P = U2/R, onde U: ddp (
constante) R: resistor equivalente. Dessa relação
é possível verificar que o circuito de menor R,
fornecerá maior potência dissipada. E entre
vários circuito a associação em paralelo sempre
é a que fornece a menor resistência equivalente,
mas de qualquer maneira segue abaixo resultado
do valor da resistência equivalente de cada um
dos circuitos.
a) Em paralelo : Rreq = 0,25R b) Em série: Rreq =
4R c) Mista: Rreq = 1,5 R D) Mista: Rreq = 2,5R

03. Alternativa D:

A energia elétrica de 400 kWh é totalmente

Meu livro está escrito. Será
lido ou no presente ou pela
posteridade, não importa;
pode bem esperar um leitor
pois Deus esperou 6 mil
anos pó um intérprete de sua
palavra.
Johannes Kepler
1571 – 1630
Astrônomo alemão

Quando sinto uma terrível
necessidade de religião, saio à
noite para pintar estrelas.
Van Gogh
1853-1890
As idéias não são responsáveis
pelo que os homens fazem
delas.

Astronomy Brasil

O universo em suas mãos

Edição Brasileira da melhor revista
internacional de astronomia.
Lançada em maio de 2006 e com
periodicidade mensal Astronomy
Brasil é uma publicação de alta
qualidade técnico-científica e,

ao mesmo tempo, acessível ao
grande público. Como ocorreu
nos Estados Unidos com a
publicação da edição original
em 1973, a publicação brasileira
deverá ampliar e consolidar as
atividades astronômicas em
escala inédita também aqui.
Professores, estudantes
e amadores de astronomia
em todos os níveis terão um
guia seguro para tratar de
assuntos que vão da introdução
ao conhecimento do céu a
indicações para a compra de
equipamentos, passando pela
história da astronomia, mapas
celestes completos de cada mês
e dados recentes envolvendo
a exploração das fronteiras do
Universo.
À venda nas melhores bancas.
R$ 10,90.
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Porque dois alunos
não podem ocupar
a mesma vaga na
universidade

1901 – 1976
Físico alemão
Toda palavra ou conceito, por
mais claro que pareçam, têm
apenas uma estreita faixa de
aplicação.
Werner Heisenberg

Werner Heisenberg

Edilson Lima
REVISTA
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Formado em
Engenharia
Civil pela
UFPA
e
mestre pela
UFPB. No
período em
que era aluno
da UFPA já
trabalhava
ministrando
aulas nos cursinhos de Belém. Depois
de formado resolveu abandonar
tudo e estudar o mestrado na
universidade de Brasília. A desilusão
com a profissão de engenharia e a
paixão pela sala de aula o trouxeram
novamente para Belém. O Colégio
Moderno, onde hoje é coordenador
de Física, sempre precisou de
seu trabalho e o recebeu como
membro da família modernista. A
sua passagem também foi marcante
no antigo colégio Cearense. Hoje é
professor dos colégios Moderno e
Ideal Militar e do cursinho Phisics
onde mantém uma turma específica
só de Física.

Orival Medeiros

Iniciou a vida
acadêmica
c o m o
aluno de
Engenharia
Civil na UFPA
em 1989,
mas tão logo
começou a
graduação
já estava
ministrando
aulas de Física em vários cursinhos
da grande Belém. A vocação para
lecionar era mais forte do que a
vontade de seguir a vida como
engenheiro. Foi então que mudou
o curso para Licenciatura Plena em
Física. Após se formar trabalhou
como professor do departamento
de Física da UFPA. Por 10 anos no
Colégio Impacto, Colégio Anglo
Latino e Colégio Nazaré. Também
em vários cursinhos. Atualmente é
professor concursado da SEDUC
onde trabalha no IEEP e Souza
Franco. É também professor do
Colégio Leonardo da Vinci e Ideal
Militar.
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Um sádico, um masoquista,

A médIa em FísIca no
PSS 2006 da UFPA foI
0,45 em uma prova onde
a pontuação máxIma era
6.
Apenas 10 alunos conseguIram nota máxIma.

* A velocIdade da luz (c)
é a maIor possível:
c = 3 x 108 m/s.
* se alguém vIajasse com
velocIdade maIor que a da
luz voltarIa no tempo.
* na ÓptIca o índIce de refração (n = c/v) é sempre
maIor que 1, poIs c é maIor
que v. No vácuo n = 1.
* a aceleração do sIstema
abaixo é calculada pela
expressão:
m2

Johannes
Kepler
1571 - 1630
Estabelecer três LeIs do MovImento PlanetárIo
* LeI das ÓrbItas
* LeI das Áreas
* LeI dos Períodos

m1

um assassino, um necrófilo, um
zoófilo e um piromaníaco estão
sentados num banco de jardim
dentro de um sanatório sem
saber como ocupar o tempo.
Diz o zoófilo: “Vamos pegar
um gato!”
Diz o sádico: “Vamos pegar um
gato e tortura-lo!”
Diz o assassino: “Vamos pegar
um gato, tortura-lo e mata-lo!”
Diz o necrófilo: “Vamos pegar
um gato, tortura-lo, mata-lo e
viola-lo!”
Diz o piromaníaco: “Vamos
pegar um gato, tortura-lo, matalo, viola-lo e atear-lhe fogo!”
Diz o masoquista: “Miaaaaau!”

A professora para o

Joãozinho:
– Joãozinho, qual o tempo
verbal da frase: “Isso não podia
ter acontecido”?
– É preservativo imperfeito,

