
 

 

 

 

 
 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 

Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
 
1 - As bicicletas possuem uma corrente que liga uma coroa dentada dianteira, movimentada pelos pedais, a uma 
coroa localizada no eixo da roda traseira, como mostra a figura 1. 
 

 
 

O número de voltas dadas pela roda traseira a cada pedalada depende do tamanho relativo destas coroas. Em que 
opção a seguir a roda traseira dá o maior número de voltas por pedalada? 
 
A) 

 

B) 

 

C) 

 
D) 

 

E) 

 

  

 
 
2 - Em um antigo projetor de cinema, o filme a ser projetado deixa o carretel F, seguindo um caminho que o leva ao 
carretel R, onde será rebobinado. Os carretéis são idênticos e se diferenciam apenas pelas funções que realizam. 

Pouco depois do início da projeção, os carretéis apresentam-se como mostrado na figura, na qual observamos o 
sentido de rotação que o aparelho imprime ao carretel R. 
Nesse momento, considerando as quantidades de filme que os carretéis 
contêm e o tempo necessário para que o carretel R dê uma volta 
completa, é correto concluir que o carretel F gira em sentido 
 
A) anti-horário e dá mais voltas que o carretel R. 
B) anti-horário e dá menos voltas que o carretel R. 
C) horário e dá mais voltas que o carretel R. 
D) horário e dá menos voltas que o carretel R. 
E) horário e dá o mesmo número de voltas que o carretel R. 

 

 
 
3 - Anemômetros são instrumentos usados para medir a velocidade do vento. A sua construção mais conhecida é a 
proposta por Robinson em 1846, que consiste em um rotor com quatro conchas hemisféricas presas por hastes, 

conforme figura abaixo. Em um anemômetro de Robinson ideal, a velocidade do vento é dada pela velocidade linear 
das conchas. Um anemômetro em que a distância entre as conchas e o centro de rotação é r = 25 cm, em um dia 
cuja velocidade do vento é v = 18 km / h, teria uma frequência de rotação de: 

Se necessário, considere  3. 

 
A) 3 rpm.  
B) 200 rpm.  
C) 720 rpm.  
D) 1200 rpm. 
E) 1500 rpm. 
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4 - O tacômetro é o equipamento que mede o giro do motor de um carro e mostra, em tempo real para o motorista, o 
número de giros por minuto. Determine a frequência em hertz e o período em segundos para o motor de um carro 
cujo tacômetro indica 3000 rpm. 
 
A) 50 Hz e 2 x 10 – 2 s 
B) 80 Hz e 1,5 x 10 – 2 s 
C) 45 Hz e 2,5 x 10 – 2 s 
D) 55 Hz e 2,5 x 10 – 2 s 
E) 60 Hz e 2 x 10 – 2 s 
 

5 - Um pequeno motor a pilha é utilizado para movimentar um carrinho de brinquedo. Um sistema de engrenagens 
transforma a velocidade de rotação desse motor na velocidade de rotação adequada às rodas do carrinho. Esse 
sistema é formado por quatro engrenagens, A, B, C e D, sendo que A está presa ao eixo do motor, B e C estão presas 
a um segundo eixo e D a um terceiro eixo, no qual também estão presas duas das quatro rodas do carrinho. Nessas 
condições, quando o motor girar com frequência fM, as duas rodas do carrinho girarão com frequência fR. 
Sabendo que as engrenagens A e C possuem 8 dentes, que as 
engrenagens B e D possuem 24 dentes, que não há 
escorregamento entre elas e que fM= 13,5 Hz, é correto 
afirmar que fR, em Hz, é igual a: 
 
OBS: Considere que os raios das engrenagens (R) e os 
números de dentes (n) são diretamente proporcionais. 

Assim: 

 

 

 
A) 1,0 
B) 1,5 
C) 2,0 
D) 2,5 
E) 3,0 
 
 
6 - Leia a tirinha abaixo: 

 
 
A tirinha apresentada faz referência à 
 

A) 1º Lei de Newton, conhecida como princípio da inércia. 
B) 2º Lei de Newton, que descreve a relação entre força, massa e aceleração. 
C) 3º Lei de Newton, que afirma que para toda ação existe uma reação. 
D) 2º Lei de Newton, conhecida como princípio da ação e reação. 
 
 
7 - Um nadador, conforme mostrado na figura, imprime uma força com as mãos na água (F1) trazendo-a na direção 
de seu tórax. A água, por sua vez, imprime uma força no nadador (F2) para que ele se mova para frente durante o 
nado. Assinale a resposta correta: 
 
A) Esse princípio obedece a Lei da Inércia, uma vez que o 

nadador permanece em seu estado de movimento.  

B) Obedecendo à Lei da Ação e Reação, o nadador imprime 
uma força na água para trás e a água, por sua vez, 
empurra-o para frente.  

C) O nadador puxa a água e a água empurra o nadador, 
obedecendo a Lei das Forças (segunda Lei de Newton).  

D) Nesse caso, é o nadador que puxa seu corpo, aplicando 
uma força nele próprio para se movimentar sobre a água. 

 



 
8 - Na sequência a seguir, estão representados três instantes do movimento de queda livre de uma bola de borracha: 
no instante t1, a bola encontra-se em movimento descendente; no instante t2, ela atinge o solo e, no instante t3, a 
bola desloca-se no sentido contrário ao seu sentido inicial (movimento ascendente). 

 
 

Assinale a alternativa na qual a força resultante , a velocidade  e a aceleração  da bola, nos instantes t1e 

t3, estão CORRETAMENTE representadas. 

 
 
A) 

 

B) 

 

C) 

 
D) 

 

    

 
 

9 - Os corpos A e B, de massas mA = 2,0 kg e mB = 3,0 kg, são presos por um fio de massa 
desprezível. O sistema é acelerado verticalmente para cima com aceleração de 2,0 m/s2. A 

aceleração local da gravidade adotada é 10 m/s2. Nessas condições, a tração no fio que une os 

dois corpos vale, em newtons: 
 
A) 18.  
B) 24.  

C) 30.  
D) 36.  
E) 50. 

 
 

 

10 - Quatro blocos M, N, P e Q deslizam sobre uma superfície horizontal, empurrados por uma força , conforme 

esquema abaixo. A força de atrito entre os blocos e a superfície é desprezível e a massa de cada bloco vale 3,0 Kg. 

Sabendo-se que a aceleração escalar dos blocos vale 2,0 m/s², a 
força do bloco M sobre o bloco N é, em newtons, igual a:  
 
A) zero  
B) 6,0  
C) 12  
D) 18  
E) 24 

 

 
 
 

 
11 - figura  mostra uma mola de massa desprezível e de 
constante elástica k em três situações distintas de 
equilíbrio estático. De acordo com as situações I e II, 
pode-se afirmar que a situação III ocorre somente se 
 
A) P2= 36 N  

B) P2= 27 N 
C) P2= 18 N  
D) P2= 45 N 

 
 
 
 



 
12 - Uma balança na portaria de um prédio indica que o peso de Chiquinho é de 600 N. A seguir, outra pesagem é 
feita na mesma balança, no interior de um elevador, que sobe com aceleração de sentido contrário ao da aceleração 

da gravidade e módulo a =  em que g = 10 m/s2. Nessa nova situação, o ponteiro da balança aponta para o valor 

que está indicado corretamente na seguinte figura: 
 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 
 
 
13 - Um bloco de peso igual a 50 N encontra-se sobre uma balança no piso de um elevador. Se o elevador desce com 
aceleração igual, em módulo, à metade da aceleração da gravidade local, pode-se afirmar que: 
 
A) a leitura da balança será de 25 N. 
B) a leitura da balança permanece inalterada. 

C) a leitura da balança será de 75 N. 
D) a leitura da balança será de 100 N. 
E) a leitura da balança será de 200 N. 
 
 
14 - O diagrama abaixo representa todas as forcas atuando em um corpo, a exceção da forca atrito. Considerando 
que o corpo se desloca com velocidade constante com direção horizontal e sentido da esquerda para a direita do 
observador, e possível afirmar que a magnitude da forca atrito e: 
 
A) menor que 20 N. 
B) maior que 20 N. 
C) igual a 20 N. 

D) igual a 30 N. 
E) nula. 
 

 
 
15 - Os corpos A e B  têm massas mA = 1,0 Kg e mB = 3,0 Kg. O corpo C, 

pendurado pelo fio, tem massa mc = 1,0 Kg. O fio é inextensível e tem massa 
desprezível. Adote g = 10 m/s2 e suponha que A e B deslizam sem atrito sobre 
o plano horizontal. A aceleração do corpo C é: 
 
A) 0,1 m/s2 

B) 0,5 m/s2 
C) 1,0 m/s2 
D) 1,5 m/s2 
E) 2,0 m/s2 

 
 

 

16 - Um dispositivo rudimentar utilizado no interior no Estado do Pará para ralar mandioca na fabricação de farinha 
consiste de uma associação de polias com raios diferentes, como mostra a figura abaixo: 

 
 

Os valores dos raios das rodas mostradas na figura são RA = 60 cm, RB = 20 cm. Nessa situação, enquanto a roda A 
tem frequência igual 30 rpm. Calcule: 
 
A) A frequência em hertz da roda A; 
B) A frequência em hertz da roda B; 

C) A velocidade linear em um ponto da periferia da roda B. Adote  = 3 



 
17 - No mecanismo esquematizado a seguir, o motor aciona a 
engrenagem A com frequência  fA = 75 rpm. As engrenagens B e 
C estão ligadas a um mesmo eixo. Sabendo que RA = 10 cm, RB = 
15 cm e RC = 8 cm, determine: 
 
A) a frequência de rotação das engrenagens B e C; 
B) a velocidade linear de um ponto p pertencente à periferia da 
engrenagem C. 
 
 

 

 
 

18 - Dois carrinhos de supermercado, A e B, podem ser 
acoplados um ao outro por meio de uma pequena corrente 
de massa desprezível, de modo que uma única pessoa, em 
vez de empurrar dois carrinhos separadamente, possa puxar 
o conjunto pelo interior do supermercado. Um cliente aplica 
uma força horizontal constante de intensidade F sobre o 
carrinho da frente, dando ao conjunto uma aceleração de 
intensidade 0,5 m/s2. 

 
Sendo o piso plano e as forças de atrito desprezíveis. Calcule: 
 

A) o módulo da força F; 
B) a força de tração na corrente. 
 
 
19 - No arranjo experimental esquematizado a seguir, os blocos A 
e B têm massas respectivamente iguais a 4,0 kg e 1,0 kg 
(desprezam-se os atritos, a influência do ar e a inércia da polia). 
Considerando o f o que interliga os blocos leve e inextensível e 
adotando nos cálculos | g | = 10 m/s2, determine: 
 
A) o módulo da aceleração dos blocos; 
B) a intensidade da força de tração estabelecida no fio. 

 
 

 
 
20 - A figura abaixo mostra uma mola de massa desprezível e de constante elástica k presa ao teto como mostra a 
figura abaixo (Figura 1). 

 
Quando um balde cheio de leite de peso igual a 24 N é preso na extremidade inferior da mola fazendo com que esta 
estique (Figura 2) e fique em equilíbrio. Com base nessas informações calcule: 
 
A) O valor da constante da mola em N/m; 
B) Se pendurarmos um balde de peso igual 36 N, qual será o comprimento final da mola. Justifique. 
 
 


