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Dois Anos Pai d’égua

Pai d’égua

Quem não conhece o Pará, já perdeu.
Porque o que aconteceu
Num dia, no outro não tem.
Agente basta parar pra ver
Que é diferente e porque
Jamais se esquece Belém
Existe um termo chamado “Pai d’égua”

Pra definir tudo quanto
É mais bonito, ou melhor.

Não adianta esquadro nem régua
Para provar o que é tanto

Pai d’égua é sempre maior
Pai d’égua é dia de sol em Mosqueiro

Salinas ou Marajó do outro lado
Pai d’égua é a rede, é o vento, é o cheiro
Do bacuri ou do pato no tucupi caprichado
Pai degua é Remo e Paysandu jogando
É o Círio de Nazaré na Avenida
Pai d’égua é a moça que passa flertando
Naquele quero-não-quero
Que é o gostoso da vida

Quem vai ao Pará, parou.
Bebeu açaí, por lá ficou

Billy Balnco
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Processos de propagação do calor
Condução Térmica
Se deixarmos parte de uma 
colher de metal no interior 
de um líquido quente, iremos 
verificar que o seu cabo 
aquece paulatinamente. Este 
fato demonstra que calor 
está sendo transferido do 
líquido para colher. Também 
verificamos que existe fluxo 
de calor através de uma 
parede para o interior de 
um quarto principalmente 
quando a parede recebe 
diretamente os raios solares. 
É comum ribeirinhos que 
trabalham na torrefação da 
farinha afirmarem que  não 
têm  suas pernas isoladas do 
calor transmitido pelo forno 
através das paredes feitas, 
em geral,  com algum tipo de 
argila.
Seja no exemplo da colher, 
das paredes do quarto ou 
do forno a transferência de 
calor está ocorrendo por 

Calor corresponde a uma 
quantidade de energia térmica 
transferida espontaneamente 
d o  s i s t e m a  d e  m a i o r 
temperatura para o de menor. 
Uma colher quente sobre a 
mesa tende a se resfriar, pois 
irá transferir energia térmica 
para o ar até que atinja a 
temperatura ambiente, isto 
é, até que se estabeleça o 
equilíbrio térmico.
A transferência de  energia 
entre dois corpos ocorre 
apenas quando há uma 
diferença de temperatura 
entre eles. Existem três 
processos  pe lo  qua l  a 
energia pode ser transferida 
de um sistema para outro: 
Condução, convecção e 
irradiação.

condução.  A condução é 
predominante em sólidos. 
Neste tipo de propagação a 
energia térmica é transferida 
de molécula para molécula, 
por isso que há enormes 
diferenças de temperaturas 
entre regiões do corpo. Se 
colocarmos a extremidade de 
uma barra metálica sobre a 
chama de uma vela, verifica-
se que a outra extremidade 
aquece lentamente e que 
existe uma grande diferença 
de temperatura entre ambas, 
pois o aquecimento não é 
uniforme.
Os metais são bons condutores 
de calor, já a madeira, o gelo 
e o ar são isolantes térmicos. 
As paredes das geladeiras são 
forradas com lã de vidro para 
evitar o fluxo de calor para 
seu interior. As paredes dos 
fornos também são forradas 
com lã de vidro, só que para 
evitar que haja transferência 

para o exterior do forno. Os 
agasalhos que usamos no 
inverno também são feitos 
de isolantes térmicos, como a 
lã. Assim, a perda de energia 
para a atmosfera flui mais 
lentamente. No deserto, ao 

contrário do que se imagina, 
devem ser usadas grossas 
roupas de lã. Isso impede que 
o ar em contato com a pele no 
interior das túnicas se aqueça 
rapidamente.

continua na página �0
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Ufrn 2007
Questão 1
Num experimento de laboratório, um 
corpo é preso a uma mola que executa 
um Movimento Harmônico Simples 
na direção vertical, com período de 
0,2 s. Ao atingir o ponto mais baixo 
da sua trajetória, o corpo toca a 
superfície de um líquido, originando 
pulsos circulares que se propagam 
com velocidade de 0,5 m/s, como 
ilustrado na figura.

Questão 2
Uma prensa mecânica passou tanto 
tempo fora de uso que seu parafuso 
central, constituído de alumínio, 
emperrou na região de contato com o 
suporte de ferro, conforme mostrado 
nas figuras 1 e 2, abaixo.

Chamado  pa ra  desemper ra r 
o parafuso, um mecânico, após 
verificar, numa tabela, os coeficientes 
de dilatação volumétrica do alumínio 
e do ferro, resolveu o problema.

A) Para desemperrar o parafuso 
considerando os coeficientes de 
dilatação do Al e do Fe, o mecânico 
esfriou ou aqueceu o conjunto? 
Justifique sua resposta.
B) Supondo que, inicialmente, os 
diâmetros do parafuso e do furo do 
suporte eram iguais, determine a 
razão entre as variações dos seus 
diâmetros após uma variação
de temperatura igual a �00 0C.

Questão 3
O teste de salto vertical fornece uma 
indicação da força muscular de um 
atleta. Nesse tipo de teste, o atleta 
salta sobre uma “plataforma de força”, 
que registra, em função do tempo, a 
força exercida durante o salto.
Em um teste de força muscular, 
realizado por um atleta, foi registrado 
o gráfico abaixo.

A) Calcule o impulso exercido pela 
“plataforma de força” sobre o atleta 
entre os tempos de 200x�0-3 s e 
400x�0-3 s.
B) Supondo que o atleta possua 
uma massa de 60 kg, determine a 
velocidade imediatamente após sua 
saída da “plataforma”.

Questão 4
Para montar um circuito elétrico, você 
dispõe de uma bateria de automóvel 
de �2 V e de quatro lâmpadas 
incandescentes, sendo duas do 
tipo L� e duas do tipo L2, com as 
especificações nominais indicadas 
na figura.

Questão 5
Parte da energia elétrica consumida 
atualmente no mundo provém de 
usinas nucleares.
Nelas, uma reação de fissão nuclear 
em cadeia, mantida sob controle, é 
usada para gerar energia térmica. 
Essa energia produz vapor, o qual, 
através de uma turbina, faz girar o 
rotor de um gerador elétrico.
No processo de fissão que ocorre 
numa usina nuclear, um átomo de 
urânio (U235

92) absorve um nêutron 
(n�

0), resultando no isótopo instável 
(U236

92) com velocidade igual a zero, 
que, por sua vez, sofre uma reação de 
fissão e gera vários produtos.
A figura apresentada a seguir ilustra 
o processo descrito. As setas indicam 
as direções das velocidades dos 
componentes iniciais e dos respectivos 
produtos finais.

Com base no exposto, atenda às 
solicitações abaixo.

A) Explique como a Lei de Conservação 
da Carga Elétrica se verifica para essa 
reação de fissão.

B) Explicite quais condições devem 
ser satisfeitas pelas massas dos 

produtos finais da reação, por suas 
respectivas velocidades e pelos vetores 
quantidade de movimento linear dos 
raios γ, para que se verifique a Lei 
de Conservação da Quantidade de 
Movimento Linear.

Considerando as informações dadas, 
atenda às solicitações abaixo.
A) Determine a freqüência da onda 
originada dos pulsos que se propagam 
pela superfície do líquido.
B) Determine o comprimento de onda, 
ou seja, a distância entre duas cristas 
consecutivas dessa onda.

Com base no exposto, atenda às 
solicitações a seguir.

A) Na figura inserida no espaço 
destinado à resposta, está representada 
a montagem incompleta de um 
circuito. Complete tal montagem 
inserindo corretamente as quatro 
lâmpadas, de forma que elas fiquem 
acesas em suas especificações 
nominais.
B) Determine a corrente fornecida 
pela bateria após a montagem do 
circuito.

Informações necessárias para a 
solução da questão:
• Coeficiente de dilatação linear do 
alumínio (Al): 24,0 x �0-6 oC-�

• Coeficiente de dilatação linear do 
ferro (Fe): ��,0 x �0-6 oC-�

Dois anos!

Quando foi lançado o primeiro volume do Física Pai d’égua, em fevereiro de 2005, um coordenador de um colégio 
onde eu trabalhava riu muito pois nesse jornal nós tinhamos colocado todas as provas do pss da Ufpa e do prise da 
Uepa. Na idéia dele já tinham esgotadas todas as provas e o primeiro volume seria também o último. Puro engano. Já 
estamos no volume oito e resolvemos muitas questões. Não existe apenas a Ufpa e a Uepa. O número de faculdades 
e universidades aumentou muito e já passou por aqui Unama, Faci, Cesupa, Ufrn, Ufrj, Ufba, Unicamp, ITA e se o 
espaço e o custo permitissem o jornal seria muito maior, pois falar, escrever e pensar em Física é a coisa que mais nos 
estimula e conteúdo náo acaba nunca. Aquele foi o primeiro e este não vai ser o último. Temos certeza que a nossa 
contribuição para o aprendizado de quem vai prestar algum concurso de vestibular é importantíssimo. O jornal ainda 
existe por causa de vocês que compram e também colaboram. Por isso vai nosso Muito obrigado a todos vocês que 
nos ajudaram a chegar aqui. Aproveitem bem nosso material, sejam universitários e, se possível, melhores físicos 
que esse autor.

Orival Medeiros
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NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 0� A 05, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE 
RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.
Sábado, 3 de junho de 2006, �8h06
Mulher é atingida por raio enquanto rezava
Preocupada com a segurança da sua família com uma viagem para a praia, 
Clara Jean Brown estava na sua cozinha, em Daphe, Estado do Alabama, 
nos Estados Unidos, rezando pelo bom retorno de seus parentes quando 
um raio atingiu a parede de sua casa jogando a mulher no chão. Clara ficou 
desorientada e assustada, mas não se feriu. 
Clara contou que, quando disse “amém”, o chão estava envolto em uma grande 
bola de fogo. A mulher de 65 anos de idade se diz abençoada por estar viva. 
Ela foi encontrada atordoada no chão da cozinha por sua neta de �4 anos 
após a explosão. 
Bombeiros disseram que é provável que ela tenha sido atingida por um raio 
que caiu do outro lado da rua e viajou até sua casa através da água.   
http://noticias.terra.com.br/mundo/interna/0,,OI�032047-EI294,00.html.

01. O texto narra que Clara foi encontrada por sua neta após a “ explosão”. 
É de se supor que sua neta “ouviu” o som da explosão e correu para verificar 
o que ocorreu na cozinha. Supondo-se que assim tenha ocorrido, o som da 
explosão, ouvido pela neta, foi ocasionado: 

a) pelas ondas eletromagnéticas que atingiram seu tímpano à velocidade da 
luz.
b) por uma violenta expansão dos gases atmosféricos, devido a uma brusca 
elevação de temperatura, provocando assim uma onda mecânica, na faixa 
audível.
c) devido a uma corrente elétrica que chegou até sua neta, atingindo assim 
seus ouvidos. 
d) devido o clarão provocado pela violenta descarga elétrica.  

02. Ainda sobre o texto, considere as seguintes afirmativas: 

I. Considerando-se que o raio tenha ocorrido no sentido de uma nuvem 
eletricamente carregada para a superfície da terra, ou seja, desceu, foi porque 
o mesmo foi atraído pela  ação da gravidade terrestre.
II. A  luz emitida pela bola de fogo, vista por Clara, não tem, identicamente, 
as mesmas  características da luz emitida por um LASER. 
III. Se alguém que estivesse longe da casa de Clara,  tivesse  presenciado a 
queda do raio, primeiro veria o raio e depois ouviria  o estrondo (o trovão). 

O correto está em:

a) I e II, apenas.
b) II e III, apenas.
c) II, apenas.
d) III, apenas.
 
03. Analisando o elevado custo de sua conta de energia elétrica mensal, 
o chefe de família descobriu  que, só o funcionamento do  aparelho de  ar 
condicionado do quarto de seu filho implicava um custo de R$ 81,00 na sua 
conta. Ele sabe que: 

 a potência nominal do aparelho é de �500 watts.
 todos os dias, durante o mês (30 dias), o aparelho é ligado durante um 
mesmo número  de horas.
 o preço de cada kwh de energia elétrica, cobrado pela empresa fornecedora, 
é de R$ 0,45. 

O chefe de família sabia que se perguntasse ao seu filho o número de horas de 
funcionamento diário do aparelho ele lhe mentiria, temendo uma repreensão. 
Devido a isso,  ele fez os cálculos e descobriu que o aparelho ficava ligado, 
diariamente, durante: 

a) 4 horas.                        b) 2 horas.                     c) 5 horas e meia.                 
d) 6 horas. 

04. A ilustração a seguir representa o fenômeno da refração ótica, para 
um  mesmo raio de luz monocromática, em três pares de meios: AR – ÁGUA, 
AR –  VIDRO e AR – DIAMANTE. Os ângulos e índices de refração estão 
apresentados na figura abaixo. 

     
//www.seara.ufc.br
 
Observando a figura representativa do fenômeno, podemos afirmar que:  

a) Dentre os quatro meios apresentados, a velocidade da luz é maior no 
diamante.  
b) Sendo o índice de refração do AR igual a �, e considerando os demais 
índices apresentados na figura, podemos afirmar que a freqüência associada 
à luz diminui no mesmo sentido crescente dos índices de refração para o AR, 
ÁGUA, VIDRO E DIAMANTE.   
c) A velocidade da luz é a mesma para os quatro meios envolvidos.
d) O comprimento de onda associada à luz na ÁGUA é maior que no 
VIDRO.

05. 
[...] Muitos pesquisadores, entretanto, não consideram verídico o vôo do 
padre Gusmão [...] o primeiro vôo de balão a ar quente só se realizou em 2� 
de novembro de �783 [...] só que os tripulantes foram um carneiro, um pato 
e um galo, mantidos presos dentro de uma gaiola presa ao balão. Esse vôo 
atingiu uma altura de aproximadamente 500 metros [...]
(adaptado de TOLENTINO, Mario, ROCHA FILHO, Romeu C e SILVA, Roberto 
Ribeiro.
O azul do planeta, um retrato da atmosfera terrestre. Ed Moderna, �997)

Com referência ao texto acima, considere constantes a aceleração da 
gravidade e a velocidade de subida até os referidos 500 metros, e considere 
uma sensível variação da pressão atmosférica com a subida. Nessas 
condições, apresentamos três gráficos A × h (m),  B × h(m) e C × h (m), que 
melhor representam os comportamentos qualitativos da  pressão atmosférica 
em função  da altitude h (m), da energia cinética da gaiola com os animais, e  
sua energia potencial gravitacional em relação ao solo, até os 500 metros de 
altura, não necessariamente nesta ordem.

Qual a alternativa que representa, correta e respectivamente, os comportamentos 
de energia potencial, de energia cinética e de pressão atmosférica, em função 
da altitude?

a) A × h (m),   C  × h (m)  e B × h (m).
b) C × h (m),   A × h (m) e  B × h (m).
c) B × h (m),    C × h (m)  e   A × h (m). 
d) A × h (m),    B × h (m)   e  C × h (m). 

Unama 2007

Soluções.Ufrn
01. A) A freqüência dos pulsos na 
água será igual a do oscilador massa-
mola. Como se conhece o período do 
massa-mola T = 0,2 s, determina-
se sua freqüência pela relação f = 
�/T, logo : f = �/0,2, então: f = 5,0 
Hz. Portanto, 5,0 Hz corresponde a 
freqüência dos pulsos na superfície 
do líquido. 
B) V = λ.f, onde: 0,5 = λ . 5, de onde 
temos:  λ = 0,1 m

2. A) O coeficiente de dilatação 
linear do alumínio (material de que 
é feito o parafuso) é maior que o 
coeficiente de dilatação linear do 
ferro. Por esse motivo, deve-se resfriar 
o conjunto, pois o alumínio irá se 

contrair mais que o orifício ficando 
folgado e podendo ser retirado.
B) Sabendo que  ΔL = Lo.α.Δθ 
Do(P) : Diâmetro do parafuso 
Do(FE): Diâmetro do orifício, temos: 

como Do(P) = Do(FE) , temos:

03. A) Como A = I determina-se 
o impulso pelo cálculo as área do 
retângulo no intervalo de tempo 
considerado. I = 200 x �0-3 x 720 = 
�44 N.s
B) I = DQ. O impulso recebido pelo 
atleta durante o salto corresponde a 
área do trapézio entre os instantes 

b)  Quando o c ircuito est iver 
funcionando a potência conjunta das 
lâmpadas será de 48 W, portanto a 
corrente através do gerador será: P = 
U.i , onde: 48 = �2.i, assim: i = 4 A.

05. A) Pela Lei de Conservação da 
Carga Elétrica, a soma das cargas 
iniciais dos componentes deve ser 
igual à soma das cargas finais dos 

�00 x �0-3s e 400 x �0-3 s. 

v = 3m/s.

04. A)

produtos da reação. 
Carga Inicial: 0 + 92  = 92
Carga Final: 0 + 0 + 54 + 38 = 92

B) O vetor quantidade de movimento 
daqueles produtos finais da reação, 
que possuem massa de repouso 
diferente de zero, é igual ao produto da 
sua massa pelo seu vetor velocidade. 
Por outro lado, a quantidade de 
movimento linear de cada um dos raios 
g é diferente de zero. Portanto, uma 
vez que a quantidade de movimento 
do U236

92 é igual a zero, então a soma 
dos vetores quantidade de movimento 
de cada um dos produtos finais da 
reação, incluindo aqueles dos raios 
g, deve ser nula.
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Questão 01
Numa competição, Fernanda nadou 
6,0km e, em seguida, correu outros 
6,0km. Na etapa de natação, conseguiu 
uma velocidade escalar média de 
4,0km/h; na corrida, sua velocidade 
escalar média foi de �2km/h.

a) Calcule o tempo gasto por Fernanda 
para nadar os 6,0km.
b) Calcule a velocidade escalar média 
de Fernanda no percurso total da 
prova.

Questão 02
Suponha que a velocidade de 
propagação de uma onda sonora seja 
345 m/s no ar e �035 m/s dentro 
da água. Suponha também que a lei 
de Snell da refração seja válida para 
essa onda.

a) Para que possa ocorrer reflexão 
total, a onda deve propagar-se do ar 
para a água ou da água para o ar? 
Justifique sua resposta.
b) Calcule o ângulo limite a partir do 
qual ocorre reflexão total.

Questão 03
Dois fugitivos devem atravessar 
um lago sem serem notados. Para 
tal, emborcam um pequeno barco, 
que afunda com o auxílio de pesos 
adicionais. O barco emborcado 
mantém, aprisionada em seu interior, 
uma certa quantidade de ar, como 
mostra a figura.

No instante retratado, tanto o barco 
quanto os fugitivos estão em repouso e 
a água está em equilíbrio hidrostático. 
Considere a densidade da água do 
lago igual a �,00 x �03 kg/m3 e a 
aceleração da gravidade igual a �0,0 
m/s2.

Usando os dados indicados na figura, 
calcule a diferença entre a pressão do 
ar aprisionado pelo barco e a pressão 
do ar atmosférico.

Questão 04
A figura mostra, num certo instante, 
algumas linhas do campo elétrico 
(indicadas por linhas contínuas) e 
algumas superfícies eqüipotenciais 
(indicadas por linhas tracejadas) 
geradas pelo peixe elétrico eigenmannia 
virescens. A diferença de potencial 
entre os pontos A e B é VA – VB = 4,0 
x �0−5V .

Suponha que a distância entre os 
pontos C e D seja 5,0 x �0-3m e que o 
campo elétrico seja uniforme ao longo 
da linha que liga esses pontos.

Calcule o módulo do campo elétrico 
entre os pontos C e D.

Questão 05
Um recipiente de volume interno 
total igual a V está dividido em dois 
compartimentos estanques por meio 
de uma parede fina que pode se mover 

Ufrj 2007

Sabendo que os gases estão em 
equilíbrio térmico entre si e que a 
parede se encontra em repouso, 
calcule o volume de cada gás em 
função de VO.

Questão 06
A figura � a seguir mostra um 
pêndulo constituído por um fio 
ideal de comprimento L, com uma 
extremidade presa a um ponto fixo P, 
e por uma partícula de massa m presa 
à outra extremidade. O pêndulo está 
inicialmente em repouso com o fio 
esticado na posição horizontal. 

Após ter sido abandonado do repouso, 
o pêndulo desce e colide com outra 
partícula de massa m, que está em 
repouso sobre uma superfície lisa, no 
ponto mais baixo de sua trajetória. 
No choque, as partículas se grudam 
de modo que o pêndulo continua 
seu movimento com as duas presas 
em sua extremidade, como mostra a 
figura 2.

Suponha que todo o movimento 
ocorra em um plano vertical.

a) Calcule, em função de L e do 
módulo da aceleração da gravidade 
g ,  a  ve loc idade da part ícula 
presa à extremidade do pêndulo, 
imediatamente antes da colisão.

b) Calcule o valor máximo do ângulo 
θ que o pêndulo faz com a vertical 
após a colisão.

Questão 07
Um satélite descreve uma órbita 
circular em torno de um planeta. O 
satélite pode ser considerado uma 
partícula e o planeta, uma esfera 
homogênea de raio R. O período de 
revolução do satélite em torno do 
planeta é T e o módulo da aceleração 
da gravidade na superfície do planeta 
é g. 

Calcule a distância entre o satélite 
e o centro do planeta em função de 
R, T e g.

sem atrito na direção horizontal, como 
indica a figura a seguir. A parede é 
diatérmica, isto é, permeável ao calor. 
O compartimento da direita contém 
dois moles de um gás ideal, enquanto 
o da esquerda contém um mol de um 
outro gás, também ideal.

L

h

3L/4

L/4

q

Soluções. Ufrj
a) v = d/Dt = 6/4 = �,5 km/h
b) Como os percursos são iguais e 
realizados em tempos diferentes pode-
se aplicar:
vm = (2v� v2)/(v� + v2) = 6 km/h

2) a) A condição para que ocorra 
reflexão total é que inicialmente a 
onda se propague no meio de menor 
velocidade, portanto, nesse caso é 
necessário que a onda sonora passe 
do ar para a água.
b) Chama-se de ângulo limite ao 
ângulo de incidência que fornece 
um refratado rasante a superfície de 
separação dos dois meios.

03. Como a água não penetra no 
interior do barco, pode-se concluir 
que a pressão do ar armazenado no 
interior do barco é igual a pressão 
total a uma profundidade de 0,5 m 
abaixo da superfície livre da água. A 
pressão total é dada por: 

PT = Par(barco) = PHID + Patm. 
Como deseja-se a diferença entre a 
pressão do ar armazenado no barco 
e a pressão atmosférica temos:
ΔP = Par(barco) – Patm
assim : 
ΔP = PHID + Patm - Patm, de onde se 
conclui que essa ΔP = μ. g. h, então:  
ΔP = 103 x �0 x 0,5
logo : ΔP = 5000 N/m2

04. Os pontos C e A estão sobre uma 
mesma superfície eqüipotencial, bem 
como os pontos B e D.
Desse modo Vc = VA  e VB = VD, logo 
temos:

VA – VB = VC – VD = 4 x �0-5 V. 

Como o campo elétrico é considerado 
uniforme entre os pontos C e D, 
pode-se determiná-lo pela expressão 
E = U/d, o que nos leva ao seguinte 
resultado:

05. Como o sistema encontra-se em 
equilíbrio estático pode-se afirmar 
que as pressões nos reservatórios 
são iguais:
P� = P2 

bem como V� + V2 = Vo

onde V� é o volume de gás no 
recipiente (�), V2 é o volume de gás 
no recipiente (2)  e Vo é o volume de 
gás considerando os dois recipientes, 
de onde temos:

como também existe um equilíbrio 
chega-se a

06. a) Aplicando-se conservação de 
energia mecânica temos:

Em(A) = Em(B), então: mgl =(mv2)/2, 
assim: v = (2gl)�/2

b) A componente horizontal do 
momento linear total do sistema se 
conserva durante a colisão;
mv = 2mV,
onde V é a velocidade das partículas 
que se grudam, imediatamente após a 
colisão, portanto, V = v/2. Sabendo que 
v = (2gl)�/2( resultado encontrado no 
item anterior), obtemos V = (2gl)�/2/2. 
Considerando que após a colisão há 
conservação da energia mecânica, 
pode-se calcular a altura que as bolas 
irão atingir após a colisão.

Em(B) = Em(A)

06. Para a situação descrita a força 
gravitacional fará papel de força 
centrípeta, portanto:

 Fgrav = Fcentr 

fazendo 

chega-se a:

Como a aceleração da gravidade na 
superfície de um planeta é dada por 

então:

r: distância entre os centros do 
planeta e do satélite.
R: raio do planeta
T: período de revolução do satélite
g: aceleração da gravidade na 
superfície do planeta
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As microondas ou ainda 
conhec idas  como  SHF 
(Super Hight Frequency), 
são ondas eletromagnéticas 
situadas, dentro do espectro 
eletromagnético, entre o 
infravermelho e as ondas de 
rádio, variando em �GHz de 
freqüência e comprimento 
de onda de 30 cm a 30 GHz 
e � cm de comprimento 
de onda, de acordo com a 
Wikipédia(Enciclopédia Livre 
na Internet).

Aplicação
Tem larga faixa de aplicação 
onde se destacam: nas 
transmissões em satélite 
de comunicação, devido 
atravessar a atmosfera 
terrestre facilmente, sem 

interferências comum as 
outras ondas mais longas, 
a l é m  d a s  m i c r o o n d a s 
proporcionarem maior largura 
de banda que as demais 
radiações no espectro.
O u t r a  a p l i c a ç ã o  d a s 
microondas é o Radar, 
ut i l izado para detectar 
distância,  velocidade e 
dimensões de navios e aviões. 
É largamente empregada 
na telefonia celular móvel, 
redes locais sem fio, TV a 
cabo, internet de banda larga 
por cabo coaxial, além do 
uso domestico dos fornos de 
microondas.

Como funciona o forno 
microondas
As microondas são produzidas 

por um gerador de microondas, 
do tipo Magnetron, o mesmo 
utilizado em radares, no 
inter ior  do forno,  com 
freqüência em torno de 
2,45 GHz, para aquecer 
ou cozinhar alimentos. As 
microondas fazem vibrar as 
moléculas de água, presentes 
na quase totalidade dos 
alimentos, principalmente 
os  o rgân icos ,  ge rando 
aumento de temperatura e, os 
cozinhando ou os aquecendo 
facilmente. Isso ocorre devido 
a molécula de H2O ser bipolar 
(O2 tem mais elétrons que 
o H2). Quando a molécula 
de água absorve energia da 
radiação eletromagnética, 
passa a girar, buscando 
novo equilíbrio. Entretanto, 
o campo elétrico gerado é 
alternado, faz a molécula de 
água, girar ora para um lado, 
ora para outro, possibilitando 
uma vibração na mesma 
ordem de freqüência da 
microonda, 2.450.000.000 
vezes por segundo.

A descoberta Casual
O uso de microondas para 
cozinhar alimentos ocorreu de 
forma casual, quando PERCY 
SPENCER, um experiente 
funcionário da Raytheon, 
uma empresa fabricante de 

aeronaves e radares, fazia 
testes ativos em magnetrons 
de radares, quando percebeu 
que uma barra de chocolate, 
dentro de seu bolso, havia 
d e r r e t i d o ,  q u a s e  q u e 
instantaneamente. Por sua 
experiência, compreendeu 
perfeitamente a origem do 
súbito aquecimento, era 
oriundo das microondas. 
Assim, o primeiro alimento 
feito por microondas, foram as 
pipocas. Em �946 a Raytheon 
patenteou o processo de 
cozinhar por microondas e, 
no ano seguinte, construiu o 
primeiro forno de microondas, 
denominado de Radarange, 
que pesava em torno de 350 
kg e tinha, aproximadamente, 
�,70 m de altura e seu 
magnetron era arrefecido a 
água e, ainda dissipava uma 
potência de 3000 watts.

Cuidados
Para cozinhar ou aquecer 
a l i m e n t o s  n o  f o r n o 
microondas, devemos nos 
cercar de alguns cuidados, 
tais como: evitar aquecer 
alimentos em recipientes 
metálicos, pois as microondas 
são refletidas, provocando 
faíscas. Os recipientes devem 
estar destampados e evitar 
alimentos fechados como côco, 

ovos ou outros, pois podem 
explodirem violentamente, 
além de não liga-lo vazio.

Perigos
As microondas têm uma 
gama de atuação muito 
e x t e n s a ,  o  q u e  t o r n a 
vulnerável  a  exposição 
de pessoas a pequenas 
quantidades desta radiação, 
principalmente, oriundas 
da telefonia celular. Assim 
como para novas tecnologias, 
é dif íci l  prever o efeito 
biológico das microondas, 
nas pessoas, a longo prazo, 
visto que as microondas são 
classificadas como radiação 
não ionizante, isto é, seus 
efeitos são estritamente 
térmicos. Pesquisas recentes, 
levantaram a suposição, 
ainda não confirmada, de 
que as microondas, geradas 
por celulares podem alterar 
o metabolismo das células 
h u m a n a s ,  t o r n a n d o -
as cancerosas, ou ainda, 
provocar dor de cabeça em 
função do aquecimento dos 
tecidos. A legislação dos 
EUA, prevê uma exposição 
de microondas de no máximo 
5mW/cm2.

A casualidade das descobertas na Física
É de forma surpreendente, como as 
descobertas ocorrem. O nosso próprio 
país foi uma descoberta casuística, 
conforme relatos históricos oficiais.

A descoberta das microondas

O raio X é uma radiação 
eletromagnética e invisível 
aos olhos humanos. Foi 
descoberto acidentalmente 
pelo físico alemão Wilhelm 
Conrad Röntgen (�845 – 
�923), quando fazia estudos 
de gases em ampolas de vidros 
(tubos de raios catódicos) sobre 
a ação de corrente elétrica. 
Ao diminuir a pressão no 
interior da ampola e aumentar 
substancialmente a tensão 

entre os terminais, Röntgen 
encobriu o equipamento com 
uma cartolina  preta. Ao 
ligar o equipamento nesta 
configuração, ele observou 
que uma placa revestida 
de platino cianeto de bário, 
esquecida às proximidades 
do equipamento em operação, 
emitia uma luz fluorescente.  
A  luz  f luo rescen t e  s e 
mantinha, mesmo pondo 
obstáculos (livro e placa de 
alumínio) entre a ampola e 
a placa de platino cianeto 
de bário. Alguma coisa era 
irradiada a partir da ampola, 
transpassando barreiras e 
atingindo o platino cianeto 
de bário. Ao desligar a fonte 
de tensão, a fluorescência 
desaparecia.

Continuando as mesmas 
expe r i ênc ias ,  Rön tgen 
descobriu que a fluorescência 
e ra  causada  po r  uma 
radiação invisível e com 
uma penetração maior que 
a dos raios ultravioleta 
e que podia ionizar o ar, 
atravessar camadas espessas 
de determinados materiais 
e  impress i onar  f i lmes 
fotográficos. Assim,  em 
dezembro de�895, utilizando 
sua mulher, Bertha, Röntgen 
aplicou-lhe por �5 minutos 
a radiação sobre a mão dela, 
nascendo assim a primeira 
radiografia da história. Por 
desconhecer a natureza da 
radiação recém descoberta, 
Röntgen a chamou de Raio 
X. 

A descoberta do raio-x

Observe que na radiografia, os 
ossos aparecem em cinza claro 
e os tecidos moles em cinza 
escuro. Isso ocorre devido 
os ossos possuírem átomos 
mais pesados (cálcio) deixam 
passar menor quantidade de 
raio X à chapa fotográfica.

Perigo de Exposição
Como o raio X é uma onda 
eletromagnética ionizante, 
seus efeitos sobre o ser 
humano são relevantes, 
pois podem, dependendo 

da intensidade e do tempo 
de exposição,  provocar 
inúmeras reações, tais como: 
causar vermelhidão da pele, 
ulcerações e empolamento. 
Em casos mais graves de 
exposição poderá causar 
sérias lesões cancerígenas, 
morte das células e leucemia. 
Outro cuidado a ser tomado, 
quando se é submetido a 
raio X dentário, muito usado 
no tratamento de canal e 
extração, é a exigência do 
colete protetor da tireóide, 
para evitar danos a esta 
glândula. Para os radiologista, 
s u a  p e r m a n e n c i a  a s 
proximidades da aplicação do 
raio X, é prejudicial devido ao 
espalhamento, em frequencia 
menor, por efeito Compton.
A tolerância do organismo 
humano ao raio X, de acordo 
com Wikipédia, é de 0,� 
röntgen diárias, em toda a 
superfície corporal. A radiação  
de � röntgen equivale a 
produção em �,938x�0−3 
gramas de ar, a liberação 
por ionização, de uma carga 
elétrica de 3,33x�0 − 3 C.

Por: Prof. Eng. Wladimir Borges  - wladimirlobato@yahoo.com.br
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01. Um dos principais fatores 
que contribuem para a enorme 
movimentação de massa 
que acontece nos furacões 
é a energia liberada pela 
condensação do vapor d’água 
que ascende, verticalmente, 
a partir da superfície do 
mar, em uma região de 
baixa pressão atmosférica. 
Na superfície, a temperatura 
é em torno de 27oC (300K), 
enquanto que nas regiões 
mais altas, onde ocorre a 
condensação, a temperatura 
atinge valores mais baixos do 
que -70oC (aproximadamente 
200K). Podemos entender 
este mecanismo que alimenta 
o furacão como uma máquina 
térmica funcionando entre 
essas duas temperaturas. 
Ainda que a quantidade de 
energia na movimentação 

02. Conforme um veículo 
acelera ou freia, as variações 
na própria aceleração é que 
causam maior desconforto 
aos passageiros. Uma pessoa 
precisa de tempo para que 
seus músculos se ajustem 
ao estado de tensão variável 
induzido pelas mudanças 
de aceleração. Isso quer 
dizer que, para evitar mal 

03. As aparelhagens de som 
que animam as festas no 
Pará produzem sons muito 
intensos, fazendo vibrar tudo 
que se encontra próximo das 
caixas acústicas. Conforme 
uma pessoa  se  a fas ta 
das caixas acústicas, ela 
consegue distinguir, cada vez 
mais, apenas os sons mais 
graves, e o som que ela ouve 
vai ficando cada vez menos 
intenso até que, se ela se 

04. Um professor deseja 
c o n s t r u i r  u m  m o d e l o 
para representar o campo 
magnético da Terra. Ele sabe 
que uma corrente elétrica cria 
um campo magnético e resolve 
usar correntes elétricas no 
interior de um globo. Dentre 
as configurações de correntes 
mostradas abaixo como 
linhas duplas, indique a 
mais adequada para simular 
o campo magnético da Terra 
na superfície do globo:

05.  Na antena de uma 
estação de rádio, elétrons 
livres são movimentados e 
oscilam com a freqüência da 
onda que será emitida. Na 
antena de uma rádio AM, que 
transmite ondas de 300m, os 
elétrons livres oscilam

A) dez vezes por segundo.
B) cem vezes por segundo.
C) mil vezes por segundo.
D) um milhão de vezes por 
segundo.

06. Quando você assiste 
a um filme em um cinema, 
você está apreciando o 
resultado do desvio que a luz 

Cesupa 2007 afasta o suficiente, não ouve 
mais nada do som da festa. 
Sobre esta situação, analise 
as seguintes afirmativas:
I – Longe das caixas acústicas, 
a pessoa ouve melhor o som 
de freqüências mais altas.
II – A energia das ondas 
sonoras é transformada, 
continuamente, em energia 
té rmica  conforme e las 
se  a fastam das ca ixas 
acústicas.
III – Se a pessoa estiver 
se afastando das caixas 
acústicas, rapidamente, 
p e r c e b e r á  s o n s  c o m 
freqüências mais baixas do 
que se estiver parada em 
relação a elas.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) 
afirmativa(s):

A) I.
B) I e III.
C) II.
D) II e III.

do furacão seja imensa, ela 
é apenas uma fração da 
quantidade total de calor que 
circula entre as duas regiões. 
Uma noção da quantidade de 
calor envolvida no processo 
pode ser apreciada pelo 
cálculo do rendimento ideal 
do sistema, que é dado mais 
aproximadamente por:

A) �5%
B) 25%
C) 35%
D) 40%

estar, a rapidez com que a 
aceleração varia deve ser a 
menor possível. Os gráficos 
abaixo, todos na mesma 
escala,  representam as 
velocidades de um carro em 
função do tempo, durante 
várias freadas. Assinale a 
alternativa com o gráfico 
que apresenta a frenagem 
com maior conforto aos 
passageiros.

sofre ao passar de um meio 
para outro com diferentes 
velocidades. No caso, a 
focalização das imagens 
na tela é feita desviando-se 
apropriadamente os raios 
de luz que passam pelas 
lentes do projetor. O mesmo 
fenômeno ótico é a causa 
principal do aparecimento 
das cores

A) das auroras boreais.
B) que se formam em manchas 
de óleo na água.
C) que formam o arco íris.
D) que formam a imagem na 
TV.

Faci. 2007

a) Entre os pontos A e B.
b) Entre os pontos B e C.
c) Entre os pontos C e D.
d) Entre os pontos D e E.
e) Entre os pontos E e F.

03. Durante a Segunda 
Guerra Mundial, investigações 
realizadas pelo físico Arthur 
Compton contr ibu í ram 
para o estabelecimento dos 

primeiros reatores para 
fissão controlada de urânio 
e para a larga produção de 
plutônio que acabou por ser 
usada na bomba lançada 
sobre Nagasaki. Compton 
ficou famoso pelo efeito que 
leva seu nome, o qual foi 
uma conclusiva evidência 
do caráter corpuscular da 
radiação eletromagnética. 
Considere um quantum de 
luz (fóton) - ao qual está 
associado um comprimento 
de onda L� – que, ao colidir 
com um elétron, transfere a 
ele parte da sua energia. Após 
a colisão, o comprimento de 
onda associado ao
fóton torna-se L2, sendo que: 
L2 – L� = L0 (� – cos(A)), onde A é 
o ângulo de espalhamento do 
fóton e L0 = 0,0242 Angstron. 
Identifique a opção que 
melhor expressa a energia 
do fóton espalhado após a 
colisão.

a) h c / ( L� + L0 (� – cos(A)))
b) h c / ( L2 – L0 (� – cos(A)))
c) h c / (L0 (� – cos(A)))
d) h c / L�
e) h c / L0

a) (M� – M2) / c2

b) (M2 – M�) / c2

c) (M� + M2) / c2

d) (M� – M2) c
2

e) (M2 + M�) c
2

01. A relação de Einstein para 
massa e energia desempenha 
um papel extremamente 
importante na física nuclear, 
onde foi verif icada com 
grande precisão. Considere 
- do ponto de vista de um 
referencial inercial - um 
nêutron sendo absorvido por 
um núcleo de urânio, e sendo 
a massa relativística desse 
sistema representado por M� 
(vide figura 1). Considere que 
após a absorção - quando o 
núcleo de urânio fica instável 
– ocorre f issão nuclear 
havendo produção de um 
núcleo de Bário, um núcleo 
de Kriptônio, dois nêutrons, 
além de certa quantidade de 
energia liberada, conforme 
mostrado na figura 2. Assuma 
M2 a massa relativística 
do sistema formado por 
nêutrons e núcleos atômicos, 
após a fissão (vide figura 2). 
Indique a opção que melhor 
expressa a quantidade de 
energia liberada no processo 
(considere c representando a 
velocidade da luz):

02. Em �939, no início da 
segunda guerra mundial, 
Einstein enviou carta ao 
presidente norte-americano 
Roosevelt, alertando para a 
seguinte questão: 

“Durante os últimos quatro 
meses, tornou-se provável 
- através dos trabalhos de 
Joliot na França e de Fermi e 
Szilard na América – que pode 
tornar-se possível estabelecer 
uma reação em cadeia em uma 
larga massa de urânio, pela 
qual uma vasta quantidade 
de potência... poderia ser 
gerada... . Este fenômeno 
poderia também conduzir à 
criação de bombas”.

De fato o foi e, em �945, 
bombas atômicas caíram 
sobre Hiroshima e Nagasaki. 
Houve centenas de milhares 
de mortos. Parte dos danos 
aos organismos humanos 
veio da exposição à radiação 
gama, que corresponde, no 
espectro eletromagnético, 
a freqüências da ordem de 
�0�9Hz ou maiores. Com 
base neste dado, identifique 
no gráfico a região em que 
melhor é situado o espectro 

de radiação gama. Considere: 
velocidade da luz = 3 X �08 
m/s .
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“ Vivemos em uma 
sociedade deliciosamente 
dependente de ciência 
e tecnologia, na qual 
ninguém conhece coisa 
alguma sobre ciência e 
tecnologia”
Carl Sagan - Físico
 
 
 
“ Tanto quanto as leis 
da Matemática se refere 
à realidade elas não são 
certas, e tanto quanto 
são certas, elas não se 
referem à realidade”
Albert Einstein
 

“ Triste tempos o nosso! 
É mais fácil desintegrar 
um átomo que um 
preconceito.”
Albert Einstein
 
 
“ Tente não se 
transformar em um 
homem de sucesso, 
e sim um homem de 
valores”
Albert Einstein
 
  
“ O coração tem razões, 
que a razão desconhece”
Blaiser Pascal

Manezinho e seu 
cachorro  Totó 

foram à escola juntos, 
todos os dias, ano após 
ano, durante oito anos. 
Quem quisesse vê-los 
juntos era só ir pra 
janela de manhã cedo, 
que ‘as  sete horas, 
passavam. Até que um 
dia Manezinho passou a 
ir à escola sozinho, e uma 
vizinha quis saber:
- Mas o que houve? O 
cachorro morreu?
- Não... ele se formou!

O médico conclui:
-  N ã o  c o n s i g o 

encontrar o motivo das 
suas dores. Só pode ser 
a bebida!
E o paciente:
- Não tem importância, 
doutor! – responde o 
paciente. Eu volto outro 
dia, quando o senhor 
estiver sóbrio!

Jo ã o z i n h o  t e n t a 
e x p l i c a r  a o  p a i 

o zero que levou em 
Matemática:
- A professora perguntou 
quanto dá duas vezes 
três. Eu respondi que 
são seis .  Então e la 
perguntou quanto dá 
três vezes dois...
- Mas, não é a mesma 
merda?
- Foi o que eu respondi!

Um ladrão se aproxima 
de um senhor todo 

posudo e fala:
-  M e  p a s s a  o  s e u 
dinheiro.
O senhor fica indignado 
e retruca, de dedo em 
riste:
- O quê?! O senhor sabe 
com quem está falando? 
Eu sou de-pu-ta-do!!!
E o assaltante:
- Então me passa o meu 
dinheiro!

Quando Lula estava 
no grupo escolar, 

a professora disse pra 
ele:
- Luiz Inácio, escolha um 
verbo para formar uma 
frase.
- Sim, senhora.. Deixa 
ver...
E a mestra:
- Escolha logo!
- Já escolhi. É o verbo 
ospedar.
- Muito bem, menino. 
Então forme a frase com 
o verbo hospedar!
E o Lulinha:
- Ospedar da bicicreta tá 
quebrado!

Filho para o pai:
- Pai é verdade que 

todos os contos de fadas 
se iniciam com “Era uma 
vez...”
E o pai:
- Não, muitos começam 
com “Quando eu for 
eleito...”

Msc Edílson 
Lima
Formado em 
Engenhar ia 
C i v i l  p e l a 
UFPA e mestre 
pela UNB. No 
per íodo  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.

O r i v a l 
Medeiros
Formado em 
Licenciatura 
Plena em Física 
pe la  UFPA , 
professor dos 
colégios IEEP, 
Rui Barbosa 
e Leonardo da 
Vinci. Também 

é quase tudo: quase engenheiro 
– estudou durante quatro 
anos e não se formou; quase 
mestre – pela geociências; quase 
atleta – jogou futebol de botão 
durante seis anos, na Américo 
Santa Rosa, onde chegou a 
ser campeão durante 3 anos 
seguidos; quase músico – tentou 
aprender tocar violão, mas as 
cordas atrapalhavam muito. 
Quase plantou uma árvore, 
quase escreveu um livro e vive 
treinando pra fazer mais filhos. 
Atualmente é dono de um jornal 
que quase tá dando certo.

Já são dois anos de Física Pai d’égua
Nesse período muita coisa mudou. Por exemplo é fato que o número de zeros em Física na Ufpa 
diminui consideravelmente. Além dessa mudança vocês podem perceber que o nosso sucesso 
fez com que muita gente nos imitassem e dai surgiu vários jornais no Brasil. Todos querendo 
tirar uma lasca de nosso sucesso. Vejam abaixo os jornais que surgiram na Bahia, no Ceará, 
no Rio de Janeiro e em São Paulo. E como não bastasse embarcarem nessa onda muita gente 
também quis imitar nossas antigas marcas. Vejam as logomarcas abaixo todas copiadas de 
nossas antigas idéias. É a fama faz isso, mas esperamos que possamos ter imitadores por 
pelo menos mais uns cem anos.
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v = gt

Queda Livre
velocidade altura de 

queda
tempo de
queda

0 s

� s

2 s

3 s

4 s

v� = �0 m/s h� = 5 m

v� = 0 m/s h� = 0 m

v2 = 20 m/s h2 = 20 m

v3 = 30 m/s h3 = 45 m

v4 = 40 m/s h4 = 80 m

No �o segundo
o corpo cai 5m.

N o  s e g u n d o 
seguinte
percorre �5 m.

Duran te  o 
3o segundo 
a queda é de 
25 m.

Lançamento Vertical

lançamento vertical
para baixo

lançamento vertical
para cima

no ponto mais alto
velocidade é igual 
a zero

vo

vo

v = vo + gt

v = vo - gt

v

vo

v = 0

a velocidade 
aumenta de acordo 

com o tempo de 
queda

a ve loc idade 
d i m i n u i  n a 
s u b i d a  d e 
acordo com o 
tempo

vo

h

alcance

Lançamento Horizontal
Durante  o 
4o segundo 
a queda é de 
35 m.
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Soluções. Cesupa
01. Alternativa C
De acordo com o texto o 
furacão pode ser considerado 
uma máquina térmica ideal 
(CARNOT) que funciona 
entre duas fontes de calor 
cujo rendimento é calculado 
através de:

02. Alternativa A
Conforme o texto o desconforto 
é causado pelas variações na 
aceleração. Apenas o gráfico 
da alternativa “a” a aceleração 
é constante, ou seja, não 

varia com o tempo.

03. Alternativa D
I – falsa: O texto afirma que 
a pessoa ao se afastar passa 
a ouvir melhor sons graves, 
isto é, ouve melhor sons de 
menor freqüência.
II – verdadeira: Durante a 
propagação da onda sonora 
ocorre dissipação de energia, 
esta dissipação de energia que 
é responsável pela diminuição 
da intensidade da onda..
III – verdadeira: Quando 
ocorre afastamento relativo 
entre a fonte e o observador 
há uma diminuição aparente 
na freqüência da onda sonora 
para o observador (Efeito 
Doppler).

04. Alternativa B
A figura mostra os aspectos 
dos campos magnéticos 
terrestre e da bobina.    

A configuração das linhas 
de  indução  do  campo 
magnético da bobina é a 
que mais se assemelha com 
a configuração do campo 
magnético terrestre.

05. Alternativa D
Sabe-se  que  as  ondas 
e l e t r o m a g n é t i c a s  s ã o 
produzidas a part ir  da 
oscilações de cargas elétricas. 

A freqüência de propagação 
dessas ondas é igual a de 
vibração das cargas elétricas. 
Dessa forma, sabe-se a 
vibração dos elétrons da 
antena ao se determinar a 
freqüência de propagação da 
onda. Não obstante, deve-se 
lembrar que a velocidade de 
propagação de uma onda é  
v = λf, onde assume-se que, 
para ondas eletromagéticas 
propagando-se no ar ou 
no vácuo, a velocidade de 
propagação é igual a c = 3 x 
�08 m/s, Sendo assim, pode-
se fazer 

essa é freqüência de vibração 
dos elétrons na antena.

06. Alternativa C
O fenômeno do arco-íris é 
decorrente a duas refrações 
e uma reflexão. Na figura 
abaixo é apresentado o 
modelo de uma gota que 
mostra a luz policromática 
branca de decompondo 
em suas  componentes 
monocromáticas ao passar 
do ar para o interior da 
gota (água). Como cada 
componente monocromática 
t e m  u m a  f r e q ü ê n c i a 
específica, ter-se-á para cada 
uma delas diferentes índices 
de refração e velocidade na 
água, isso explica o desvio 
sofrido pelas componentes 
monocromáticas da luz 
branca ao atravessarem a 
gota.

04. Em carta datada de �7 
de julho de �945, destinada 
ao presidente dos Estados 
Unidos, o físico Leo Szilard 
alerta: 

“O desenvolvimento do poder 
atômico proverá as nações com 
novos meios de destruição. 
Desta forma, a nação que 
estabelecer o precedente de 
usar estas novas forças da 
natureza para propostas de 
destruição, pode ter que arcar 
com a responsabilidade de 
abrir as portas para uma 
era de devastação em escala 
inimaginável”.

Faci. 2007 A advertência de Szilard 
não evitou que, na manhã 
de 6 de agosto de �945, a 
bomba fosse lançada sobre 
Hiroshima. A figura 1 mostra 
um relógio - de uma vítima 
em Hiroshima – que parou 
na hora da explosão, a qual 
gerou uma grande nuvem 
de fumaça (vide figura 2). 
Considerando a velocidade 
de subida da coluna de 
fumaça – considerada desde o 
momento da explosão – dada 
pelo valor de 500 metros por 
minuto, indique qual das 
opções melhor expressa o 
horário local em que a coluna 
de fumaça teria atingido a 
altura de �5 mil metros.

a) 8 horas e 25 minutos.
b) 8 horas e 35 minutos.
c) 8 horas e 45 minutos.
d) 8 horas e 55 minutos.
e) 9 horas e �0 minutos.

05. Em �947, experimentos, 
utilizando a tecnologia de 
microondas, desenvolvida 
durante a Segunda Guerra 
Mundial, puderam revelar 
importantes sutilezas nos 
níveis de energia atômicos. 
A tecnologia de microondas 
é usada hoje em muitas 
áreas, desde transmissão de 
conversas telefônicas, até 
pesquisas sobre a origem 
do Universo. Neste ano, os 
cientistas americanos John 
Mather e George Smooth 
ganharam o Nobel de Física 

pelo trabalho que realizaram 
com o satélite COBE da NASA, 
que analisou a radiação 
cósmica de fundo - que 
está na faixa mircroondas 
-, a qual é uma relíquia da 
grande explosão que teria 
dado início ao Universo. A 
partir dos dados relacionados 
c o m  e s s a  r a d i a ç ã o , 
cientistas determinam que a 
temperatura do espaço, longe 
de estrelas ou fontes de calor, 
é de 2,75 K. Esta temperatura 
corresponde a:

a) 270,25 oC
b) – 270,25 oC
c) – 275,25 oC
d) 275,25 oC
e) 275 oC

Soluções Unama 
2007

01. Alternativa B
O som é uma onda mecânica. As 
outras alternativas se referem 
a ondas eletromagnéticas.

02. Alternativa B
I. Falsa. O raio não tem 
peso.
II. Verdadeira. Tanto o laser 
quanto a luz emitida pela 
bola de fogo são radiações 
e l e t r o m a g n é t i c a s ,  n o 
entanto o laser é coerente e 
monocromático.
III. Verdadeira. A velocidade 
das ondas eletromagnéticas 
é maior que das ondas 
sonoras.

03. Alternativa A
Em 30 dias o gasto é igual a 
R$ 81,00 então em 1 dia:

30 dias ---------- R$ 81,00
� dia ------------- x

x = R$ 2,70

Por dia é gasto R$ 2,70. Como 
1 kwh custa R$ 0,45 então 
por dia o consumo de energia 
vale:

1 kwh ----------- R$ 0,45
y ----------------- R$ 2,70

y = 6 kwh

A potência do aparelho P = 
�500 w = �,5 kw e o consumo 
6 kwh nos leva ao tempo de 
uso:

E = PT
6 = �,5T
T = 4 h

04. Alternativa D
Na água a luz tem maior 
ve loc idade po is  esta  é 
inversamente proporcional 
ao índice em n = c/v e o 
c ompr imen to  de  onda 
também, pois v = λ/f.

05. Alternativa A
A  energ ia  po t enc ia l  é 
proporcional a altura em EP 
= mgh o gráfico então é uma 
reta crescente representado 
em A. Conforme o balão sobe 
a velocidade fica constante, 
como a energia cinética é 
proporcional ao quadrado 
da velocidade EC = mv2/2 o 
gráfico com reta constante 
representado em C. Restando 
B  pa ra  r ep r e sen ta r  a 
pressão.

So luções  Fac i 
2007

01. Alternativa C
A energia liberada é calculada 
pela equação de Einstein 
que é válida para massas 
realtivísticas:
DE = DMc2

onde DM = M� - M2
DE = (M� - M2)c

2

02. Alternativa A
c = 3 x �08 m/s
f = �0�9 Hz
l = ? 
l = c/f = 3 x �08/�0�9

l = 3 x �0-�� m
A ordem do comprimento de 
onda encontra-se na faixa 
entre A e B.

03. Alternativa A
A energia do fóton segundo a 
Física Quântica:
E = hf = hc/l
como l = L2
então
l = L� + Lo(� - cos(A))
levando na equação acima
E = hc/ (L� + Lo(� - cos(A)))

04. Alternativa C
v = 500 m/min
DS = �5000 m

Dt = ?

Dt = DS/v = �5000/500 
Dt = 30 minutos
Como o relógio parou em 8h 
e �5 min e o tempo decorrido 
vale 30 min. O instante em 
que a coluna de fumaça 
atinge o ponto mais alto é 
igual a 8h e 45 min.

05. Alternativa C
tk = 2,75 k
tc = ?

tc = tk - 273
tc = 2,75 - 273 = - 270,25 oC
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Para que ocorra condução 
ou convecção é necessário 
a existência de matéria. A 
energia que vem do Sol a 
Terra se propaga pelo vácuo. 
Essa transferência de calor 
não pode estar ocorrendo por 
nenhum dos dois processos 
supracitados. Existe um 
terceiro processo que não 
necessita de meio material 
para ocorrer que se chama 

irradiação térmica. 
Esse processo ocorre através 
de ondas eletromagnéticas 
com destaque para  as 
ondas de infravermelho 
(ondas de calor). A radiação 
infravermelho é principal 
responsável pelo fenômeno do 
aquecimento global, o efeito 

estufa. 
Os gases estufas como vapor 
d’água, metano, monóxido 
de carbono e principalmente 
o dióxido de carbono (gás 
carbônico), são transparentes 
para o infravermelho de 
alta freqüência e pequeno 
comprimento de onda, porém 
opacos para o infravermelho 
de  menor freqüência e maior 
comprimento de onda. 
A superfície da Terra 
absorve a energia solar 
incidente, mas irradia uma 
parte para a atmosfera. 
Essa parcela irradiada 
é predominantemente 
composta de infravermelho 
de longo comprimento de 

onda que ao encontrar 
um gás estufa é absorvida 
e novamente irradiada 
em direção a Terra. O 
efeito estufa é desejável, 
pois sem sua ocorrência 
a manutenção da vida na 
Terra seria muito difícil na 
medida em que o planeta se 
resfriaria bastante durante 
a noite. Contudo seus 
efeitos têm se amplificado 
devido a ação do homem, 
passando a comprometer 
até a própria existência da 
humanidade.
Algumas superfícies são 
melhores do que outras 
para absorver radiação. 

Quando deixamos um 
carro preto e um branco 
lado a lado expostos ao 
sol, o carro preto fica mais 
quente que o branco. Isso 
porque o preto absorve 
melhor a radiação que 
o  b ranco .  O  branco 
reflete muito a radiação 
incidente. As superfícies 
brilhantes são as melhores 
refletoras de todas e piores 
absorvedoras. Os maus 
absorvedores de radiação 
também são ruins para 
emiti-la. Por exemplo, 
uma chaleira ou frigideira 
brilhantes retêm calor mais 
tempo que as pretas.

Em escritórios, nas salas de 
aula, no cinema verificamos 
que os condicionadores de 
ar são colocados próximos ao 
teto. As geladeiras possuem 
o refrigerador localizado na 
parte superior para facilitar a 

convecção térmica. 
A convecção é uma forma 
de transferência de calor 
que predomina em fluidos 
(líquidos e gases) e ocorre 
devido a uma diferença de 
densidade entre as diversas 
porções dele. As regiões de 
maior temperatura são as 
menos densas e tendem a 
subir, enquanto que as de 
menor temperatura são as 

mais densas e tendem a se 
deslocarem para baixo. O ar, 
como mencionado a pouco 
é um péssimo condutor de 
calor quando confinado, 
porém livre pode transferir 
de maneira rápida e eficiente 
calor de uma região para 
outra.
O aquecimento da água no 
fogo ocorre por convecção. 
A porção de água que se 
encontra no fundo aquece 
mais rápido que as outras 
porções do líquido e, ao se 
expandir fica menos densa e 
sobe em direção à superfície. 
Já a porção de água mais fria 
que se encontra na superfície 

desce por se encontrar mais 
densa. Esses movimentos 
dos fluidos são chamados 
de correntes de convecção. 
Durante a subida a porção 
de água mais quente troca 
calor com outras porções 
mais frias de água, e por isso 
o aquecimento por convecção 
é mais homogêneo  que por 
condução. É fácil verificar que 
as bolhas de ar que indicam a 
ebulição do líquido se formam 
quase que ao mesmo tempo 
em todas as porções do líquido 
indicando que não apenas a 
água do fundo está atingindo 
a temperatura de ebulição.
Às vezes surgem no ar  

correntes térmicas. São 
produzidas quando o Sol 
aquece rochas, construções, 
entre outras, e estas aquecem 

a ar próximo a elas. Os 
pássaros que voam alto, para 
subirem sem precisarem bater 
asas, utilizam as correntes 
térmicas como transporte, 
assim como os planadores. 
Deve-se lembrar, também, 
que a convecção é responsável 
por direcionar os ventos e os 
sistemas climáticos da Terra.  
A região equatorial recebe 
uma maior quantidade de 
calor, isso faz com que o ar 
quente se eleve acima da linha 
do equador criando correntes 
de circulação de ar, que em 
conjunto com o movimento 
de rotação da Terra cria 
cinturões de ventos.   


