
 

 

 

 

 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
1. (Ufrgs 2019)  Em um tubo transparente em forma de U contendo água, verteu-se, em uma de suas 
extremidades, uma dada quantidade de um líquido não miscível em água. Considere a densidade da água igual a 1 
g/cm3. 
 
A figura abaixo mostra a forma como ficaram distribuídos a água e o líquido (em cinza) após o equilíbrio. 
 
Qual é, aproximadamente, o valor da densidade do líquido, em g/cm3 . 
 
a) 1,5    
b) 1,0   
c) 0,9   
d) 0,7   
e) 0,5    
 
 
2. (G1 - cftmg 2019)  O empuxo é um fenômeno bastante familiar. Um exemplo é a facilidade relativa com que você 
pode se levantar de dentro de uma piscina em comparação com tentar se levantar de fora da água, ou seja, no ar. 
 
De acordo com o princípio de Arquimedes, que define empuxo, marque a proposição correta.  
 
a) Quando um corpo flutua na água, o empuxo recebido por ele é menor do que o seu peso.     
b) Dois objetos de mesmo volume, quando imersos em líquidos de densidades diferentes, sofrem empuxos iguais.     
c) O princípio de Arquimedes é válido para corpos mergulhados em líquidos e não pode ser aplicado para gases.     
d) Um corpo total ou parcialmente imerso em um fluido sofre uma força vertical para cima e igual em módulo ao peso 

do fluido deslocado.     
   
 
3. (Acafe 2018)  Maria, após colocar ração para o peixe Beta do irmão, fica observando seu movimento no aquário e 
percebe que ele leva 5s  para sair de sua posição e chegar onde está a ração. Tentando lembrar-se de seus estudos, 
cria um esquema do aquário no instante em que o peixe começou seu movimento (figura abaixo), desenhando sua 
trajetória (linha tracejada que liga o peixe a ração), e faz algumas afirmações. 
 

 
 

Nesse sentido, julgue as afirmações da garota, marcando com V as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(     ) O espaço percorrido pelo peixe é numericamente igual ao módulo de seu deslocamento. 
(     ) O deslocamento do peixe tem módulo de 26 cm. 
(     ) O peixe desenvolveu uma velocidade escalar média de 5,2 cm/s. 
(     ) O peixe não realizou um MRU. 
(     ) A pressão hidrostática sobre o peixe, no início do seu movimento, é maior do que a pressão hidrostática sobre a 

ração. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
 
a) V – V – F – F – V    
b) F – F – V – V – V    
c) V – V – V – F – F    
d) F – V – F – V – V    
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4. (Fmp 2018)  Um objeto de massa m  e densidade ρ  está em equilíbrio, totalmente imerso dentro de um fluido. 

O empuxo exercido pelo fluido sobre o objeto  
 
a) tem módulo menor que o do peso do objeto, é vertical e para baixo.    
b) tem módulo maior que o do peso do objeto, é vertical e para cima.    
c) é nulo.    
d) depende da profundidade em que o objeto está mergulhado.    
e) tem módulo igual ao do peso do objeto, é vertical e para cima.    
 
 
5. (Eear 2018)  Em um sistema de vasos comunicantes, são colocados dois líquidos imiscíveis, água com densidade 
de 1,0 g/cm3 e óleo com densidade de 0,85 g/cm3. Após os líquidos atingirem o equilíbrio hidrostático, observa-se, 
numa das extremidades do vaso, um dos líquidos isolados, que fica a 20 cm acima do nível de separação, conforme 
pode ser observado na figura. 

 
Determine o valor de x,  em cm,  que corresponde à altura acima do nível 
de separação e identifique o líquido que atinge a altura x.   
 
a) 8,5; óleo          
b) 8,5; água          
c) 17,0; óleo    
d) 17,0; água    
 

 
6. (Udesc 2018)  Os icebergs são estruturas de gelo que flutuam no mar. Sabe-se que parte dos icebergs está 
submersa. Considere que a água do mar tenha densidade mard 1,03 g mL  e que a densidade do gelo seja 

gelod 0,92 g mL.   

 
Assinale a alternativa que corresponde ao valor aproximado da porcentagem do volume do iceberg que está fora 
d’água.  
 
a) 11%     
b) 89%     
c) 78%     
d) 44%     
e) 31%     
 
 
7. (Enem 2018)  Talvez você já tenha bebido suco usando dois canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que, 
se colocar um canudo imerso no suco e outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em 
ambos, você terá dificuldade em bebê-lo. 
 
Essa dificuldade ocorre porque o(a): 
 
a) força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor.     
b) densidade do ar é menor que a do suco, portanto, o volume de ar aspirado é muito 

maior que o volume de suco.    
c) velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos dois canudos, o que é 

impossível com um dos canudos de fora.     
d) peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar, o 

que dificulta a sucção do líquido.     
e) pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua 

sobre o suco.     
 
 
8. (G1 - cftmg 2018)  A figura a seguir mostra dois recipientes cilíndricos lacrados, contendo um mesmo líquido, 
porém com alturas e diâmetros diferentes. Considere P! e P2 as pressões no interior do fundo dos frascos 1 e 2, 
respectivamente. 
 
A razão entre as pressões P1/P2 é dada por: 
 
a) 1/2    
b) 1    
c) 2    
d) 4    
e) 10   
 
 
 



 
9. (Uel 2018)  Observe a figura a seguir. 
 
Na figura, é possível observar um aparelho de TV, que se comporta como um corpo maciço que supostamente flutua 
em equilíbrio sobre a lama. Nessas condições, é correto afirmar que a TV flutua porque: 
 
a) massa específica do aparelho de TV é maior que a massa específica da lama.    
b) o volume de lama deslocado l(V )  é igual ao volume total do aparelho de TV tv(V ).     

c) o módulo do seu peso (P)
r

 é igual ao módulo do empuxo (E)
r

 exercido pela lama.    

d) a densidade do aparelho de TV é maior que a densidade da lama.    
e) o módulo do empuxo (E)

r

 exercido pela lama é maior que o módulo do seu peso (P).
r

    

 
 
10. (G1 - cftmg 2017)  A figura abaixo mostra uma sequência de experimentos em que um feixe de luz incide sobre 
um espelho plano. No experimento I, o espelho está na horizontal e, nos experimentos II e III, o espelho é inclinado 
de um ângulo ,α  para esquerda e para a direita, respectivamente. As linhas tracejadas mostram três possíveis 
trajetórias que o feixe pode seguir, após refletir-se no espelho. 
 

 
 
As trajetórias corretas, observadas na sequência dos experimentos I, II e III, após a reflexão, são, respectivamente,  
 
a) 1, 2 e 3.      
b) 2, 1 e 3.      
c) 2, 3 e 1.      
d) 2, 3 e 2.    
e) 1,3 e 2 
 
 
11. (Eear 2016)  Um cidadão coloca um relógio marcando 12:25 (doze horas e vinte e cinco minutos) de cabeça 
para baixo de frente para um espelho plano, posicionando-o conforme mostra a figura. 

 
 
Qual a leitura feita na imagem formada pela reflexão do relógio no espelho?  
 
a) 12 : 25     
b) 25 : 51     
c) 15 : 52     
d) 25 :12     
e) nra 
   
 
12. (Eear 2016)  Um aluno da Escola de Especialistas de Aeronáutica que participaria de uma instrução de rapel 
ficou impressionado com a altura da torre para treinamento. Para tentar estimar a altura da torre, fincou uma haste 
perpendicular ao solo, deixando-a com 1m  de altura. Observou que a sombra da haste tinha 2 m  e a sombra da 

torre tinha 30 m.  

 
Desta forma, estimou que a altura da torre, em metros, 
seria de:  
 
a) 10     
b) 15     
c) 20     
d) 25     
e) 32 
   



 
13. (Unicamp 2016)  O Teatro de Luz Negra, típico da República Tcheca, é um tipo de representação cênica 
caracterizada pelo uso do cenário escuro com uma iluminação estratégica dos objetos exibidos. No entanto, o termo 
Luz Negra é fisicamente incoerente, pois a coloração negra é justamente a ausência de luz. A luz branca é a 
composição de luz com vários comprimentos de onda e a cor de um corpo é dada pelo comprimento de onda da luz 
que ele predominantemente reflete. Assim, um quadro que apresente as cores azul e branca quando iluminado pela 
luz solar, ao ser iluminado por uma luz monocromática de comprimento de onda correspondente à cor amarela, 
apresentará, respectivamente, uma coloração  
 
a) amarela e branca.    
b) negra e amarela.    
c) azul e negra.    
d) totalmente negra.    
e) totalmente branca. 
   
 
14. (G1 - ifce 2014)  Considere as seguintes afirmativas.  
 
I. Os meios transparentes são meios em que a luz os percorre em trajetórias bem definidas, ou seja, a luz passa 

por esses meios regularmente.  
II. Nos meios translúcidos, a luz não se propaga. Esses meios absorvem e refletem essa luz, e a luz absorvida é 

transformada em outras formas de energia.  
III. Nos meios opacos, a luz não passa por eles com tanta facilidade como nos meios transparentes: sua trajetória 

não é regular.  
 
É(são) verdadeira(s):   
 
a) apenas I.     
b) apenas II.     
c) apenas III.     
d) I e III.     
e) II e III.    
   
 
15. (Ufrgs 2014)  Uma câmera fotográfica caseira pode ser construída a partir de uma caixa escura, com um 
minúsculo orifício (O, na figura) em um dos lados, e uma folha de papel fotográfico no lado interno oposto ao orifício. 
A imagem de um objeto é formada, segundo o diagrama abaixo. 
 
O fenômeno ilustrado ocorre porque  
 
a) a luz apresenta ângulos de incidência e de reflexão iguais.    
b) a direção da luz é variada quando passa através de uma pequena 

abertura.    
c) a luz produz uma imagem virtual.    
d) a luz viaja em linha reta.    
e) a luz contorna obstáculos.    
  
 
16. (Uerj 2018)  Em uma experiência de hidrostática, uma bola de futebol foi presa com um fio ideal no fundo de um 
recipiente com água, conforme representado na figura. 
 

Sabe-se que a bola possui massa de 0,45 kg  e volume de 3 35,7 10 m .  

Dados: gravidade local, 2g 10 m s  e densidade da água, 3 310 kg m .ρ   

 
Determine, em newtons, a tração exercida pelo fio.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
17. (Ufjf-pism 2 2016)  Um dos laboratórios de pesquisa da UFJF recebeu um equipamento de 400 kg.  É necessário 

elevar esse equipamento para o segundo andar do prédio. Para isso, eles utilizam um elevador hidráulico, como 

mostrado na figura abaixo. O fluido usado nos pistões do elevador é um óleo com densidade de 3700 kg m .  A força 

máxima aplicada no pistão A é de 250 N.  Com base nessas informações, RESPONDA: 

 

 

 
a) Calcule a razão mínima entre os raios dos pistões A e B para que o elevador seja capaz de elevar o equipamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Sabendo que área do pistão A é de 20,05 m ,  calcule a área do pistão B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Com base no desenho, calcule a pressão manométrica no ponto C,  situado a uma distância h 0,2 m  abaixo do 

ponto onde a força F  é aplicada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 
A(s) questão(ões) a seguir aborda(m) situações relacionadas ao ambiente do metrô, referindo-se a uma mesma 
composição, formada por oito vagões de dois tipos e movida por tração elétrica. Para seus cálculos, sempre que 
necessário, utilize os dados e as fórmulas abaixo. 
 

Características da composição 
 

Gerais 

velocidade máxima 100 km h  

aceleração constante 21,10 m s  

desaceleração constante 21,25 m s  

quantidade de vagões 
tipo I 2  
tipo II 6  

massa média por passageiro 60 kg  

Por vagão 

comprimento médio 22,0 m  

largura 3,00 m  

altura 3,60 m  

massa 
tipo I 38.000 kg  

tipo II 35.000 kg  

motores 
quantidade 4  

potência por motor 140 kW  

capacidade máxima 38 passageiros m  

  
18. (Uerj 2019)  Considere um determinado horário no qual todos os vagões de uma composição trafeguem com 
capacidade máxima de passageiros. 
 

Determine, nessas condições, em 2N m ,  a pressão exercida pelos passageiros no piso de um dos vagões.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. (Ufrj 1997) No mundo artístico as antigas "câmaras escuras" voltaram à moda. Uma câmara escura é uma caixa 
fechada de paredes opacas que possui um orifício em uma de suas faces. Na face oposta à do orifício fica preso um 
filme fotográfico, onde se formam as imagens dos objetos localizados no exterior da caixa, como mostra a figura.  
 
Suponha que um objeto de 3 m de altura esteja a uma distância de 5 m 
do orifício, e que a distância entre as faces seja de 6 cm. 
 
Calcule a altura h da imagem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
20. De acordo com seus conhecimentos em Óptica Geométrica preencha as colunas de forma correta: 
 
I - Considerando a teoria das três cores primárias, vermelho, verde e azul, responda: Um objeto que é amarelo sob 
luz branca, é iluminado por luz vermelha. Qual a cor apresentada pelo objeto nesta situação?  
 
______________________________________________________________________________________________ 
   
II - Um corpo opaco quadrado possui uma sombra quadrada. Isto é uma prova de qual princípio da óptica geométrica? 

______________________________________________________________________________________________ 

 
III - Se iluminarmos um objeto, que sob luz branca, é amarelo, com luz azul, que cor ele apresentará?  

______________________________________________________________________________________________ 

   
IV - "Se um raio de luz pode percorrer o trecho ABC, também pode fazê-lo no sentido CBA." Este é um dos princípios 
da óptica geométrica. Qual o nome deste princípio?  
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
V - Quando o motorista de um táxi olha pelo espelho retrovisor vê o passageiro no banco de trás. Pelo mesmo 
retrovisor o passageiro também vê o motorista. Isto é uma prova de qual princípio da óptica geométrica?  
 
______________________________________________________________________________________________ 

   
VI - Se iluminarmos um objeto, que sob luz branca, é verde, com luz ciano, que cor ele apresentará?  

______________________________________________________________________________________________ 

 
 


