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COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR 
ASSESSORIA TÉCNICA 

 

Processo Avaliativo – Recuperação - 3º Bimestre/2015 

Disciplina: FÍSICA – 1ª série EM A 

 

 

Nome do aluno _______________________________________Nº _____Turma_________ 

 

A Recuperação deve ser entregue no dia 08/09/2015.  

A resolução dos exercícios deve ser feita individualmente. 

Todas as questões devem conter a resolução com os devidos cálculos e (ou) justificativas 

necessárias. 

Não será contabilizado pontos para as questões objetivas que apenas apresentarem a 

alternativa correta. 

Não será contabilizado pontos as questões dissertativas que apenas apresentarem a resposta 

final. 

A resolução deve ser entregue em folha separada com nome número e série do aluno. As 

resoluções entregues sem os devidos dados, não será atribuído notas a elas. 

A resolução pode ser feita à lápis, e não será aceito folhas de cadernos com rebarbas. 

 

1. (Fatec-2002) A aceleração da gravidade na Terra é 10 m/s2 e, na Lua, aproximadamente um sexto 

desse valor. Uma lata de conserva cujo rótulo indica “600g” terá, na Lua, peso, em newtons, igual a: 

a) 0,60  b) 1,0   c) 6,0   d) 10   e) 60 

 

2. (Faap-1997) A figura a seguir mostra um bloco A em repouso, apoiado sobre uma superfície S, 

suposta horizontal. 

                             

Sendo P o peso do bloco e F a reação da superfície, podemos afirmar que:    

a) as forças P e F não constituem um par ação-reação. 

b) as forças P e F constituem um par ação e reação. 

c) a lei de interação de Newton não se aplica a esta situação. 
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d) as forças P e F só constituem um par ação-reação, se a superfície S for idealmente lisa. 

e) as forças P e F constituem um par ação-reação, se não houver tendência de movimento do bloco. 

 

3. (UFMG-1994) A figura a seguir representa uma nave espacial que se desloca numa região do 

espaço onde as forças gravitacionais são desprezíveis. A nave desloca-se de X para Y, em linha reta, 

com velocidade constante. No ponto Y, um motor lateral da nave é acionado, exercendo sobre ela uma 

força constante, perpendicular à sua trajetória inicial. Depois de um certo intervalo de tempo, quando a 

nave se encontra em Z, o motor é desligado. 

 

 

                                                                                 

O diagrama que melhor representa a trajetória da nave entre os pontos Y e Z é: 

 

                       

4. (UFV-2005) A figura I, abaixo, ilustra um bloco A apoiado sobre um bloco B, estando o conjunto em 

repouso sobre uma mesa horizontal. Na figura II são apresentados diagramas que representam as 

forças que agem sobre cada um dos blocos, considerados como sistemas isolados. Nessa figura, as 

linhas tracejadas são igualmente espaçadas e os tamanhos dos vetores são proporcionais aos 

módulos das respectivas forças. 
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Das forças representadas nos diagramas, aquelas que podem configurar um par ação-reação são: 

 

a) 1
F e  4

F                 

b) 1
F  e 2

F  

c) 3
F  e 4

F  

d) 2
F  e 5

F  

e) 1
F  e 3

F  

 

5. (PUC - RJ-2008) A primeira Lei de Newton afirma que, se a soma de todas as forças atuando sobre 

o corpo é zero, o mesmo 

a) terá um movimento uniformemente variado. 

b) apresentará velocidade constante. 

c) apresentará velocidade constante em módulo, mas sua direção pode ser alterada. 

d) será desacelerado. 

e) apresentará um movimento circular uniforme. 

 

6. (Anhembi-Morumbi-2000) A aceleração gravitacional na superfície da Terra é de 10m/s2; na de 

Júpiter, de 30m/s2. Uma mulher de 60kg de massa na superfície da Terra apresentará na superfície de 

Júpiter, massa de: 

a) 20kg. b) 60kg. c) 180kg. d) 600kg. e) 1800kg. 

 

7. (UFMG-1995) A figura a seguir mostra um bloco que está sendo pressionado contra uma parede 

vertical com força horizontal F

r

 e que desliza para baixo com velocidade constante.  

 

O diagrama que melhor representa as forças que atuam nesse bloco é: 
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8. (Vunesp-2005) A figura ilustra um bloco A, de massa mA = 2,0kg, atado a um bloco B, de massa mB 

= 1,0kg, por um fio inextensível de massa desprezível. O coeficiente de atrito cinético entre cada bloco 

e a mesa é µc. Uma força F = 18,0N é aplicada ao bloco B, fazendo com que ambos se desloquem 

com velocidade constante. 

 

Considerando g = 10,0m/s2, calcule 

a) o coeficiente de atrito µc. 

b) a tração T no fio. 

 

9. (UEL-1996) Certa mola helicoidal, presa num suporte vertical, tem comprimento de 12cm. Quando 

se prende à mola um corpo de 200g ela passa a medir 16cm.   

 

                                          

 

A constante elástica da mola vale, em N/m: 

a) 5,0  b) 5,0.10 c) 5,0.102 d) 5,0.103 e) 5,0.104 

 

10. (Ilha Solteira-2001) Deslocando-se por uma rodovia a 108 km/h (30 m/s), um motorista chega à 

praça de pedágio e passa a frear o carro a uma taxa constante, percorrendo 150 m, numa trajetória 

retilínea, até a parada do veículo. Considerando a massa total do veículo como sendo 1000 kg, o 

módulo do trabalho realizado pelas forças de atrito que agem sobre o carro, em joules, é 

 

a) 30 000. b) 150 000. c) 450 000. d) 1 500 000.  e) 4 500 000. 
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11. (Vunesp-2005) Dois blocos idênticos, A e B, se deslocam sobre uma mesa plana sob ação de uma 

força de 10N, aplicada em A, conforme ilustrado na figura.  

 

Se o movimento é uniformemente acelerado, e considerando que o coeficiente de atrito cinético entre 

os blocos e a mesa é µ = 0,5, a força que A exerce sobre B é: 

a) 20N.  b) 15N. c) 10N. d) 5N.  e) 2,5N. 

 

12. (UFMG-1994) Dois blocos M e N, colocados um sobre o outro, estão se movendo para a direita 

com velocidade constante, sobre uma superfície horizontal sem atrito. 

 

Desprezando-se a resistência do ar, o diagrama que melhor representa as forças que atuam sobre o 

corpo M é: 

 

 

13. (SpeedSoft-2001) Em determinado instante, a velocidade vetorial 
r
v  e a aceleração vetorial 

r
a  de 

uma partícula estão representados na figura a seguir. Para onde a partícula está se movimentando e 

qual o tipo de movimento da partícula? 

 

a) De NO para SE com movimento curvilíneo acelerado. 
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b) De NO para SE com movimento retilíneo acelerado. 

c) De O para L com movimento curvilíneo retardado. 

d) De O para L com movimento retilíneo acelerado. 

e) De O para L com movimento curvilíneo acelerado. 

 

14. (UNIFESP-2006) A figura representa o gráfico do módulo F de uma força que atua sobre um corpo 

em função do seu deslocamento x. Sabe-se que a força atua sempre na mesma direção e sentido do 

deslocamento. 

 

Pode-se afirmar que o trabalho dessa força no trecho representado pelo gráfico é, em joules, 

a) 0.   b) 2,5.   c) 5,0.  d) 7,5.  e) 10. 

 

15. (Unifesp-2005) Avalia-se que um atleta de 60 kg, numa prova de 10000 m rasos, desenvolve uma 

potência média de 300 W. 

a) Qual o consumo médio de calorias desse atleta, sabendo que o tempo dessa prova é de cerca de 

0,50 h? Dado: 1 cal = 4,2 J. 

b) Admita que a velocidade do atleta é constante. Qual a intensidade média da força exercida sobre o 

atleta durante a corrida? 

 

16. (PUC - MG-2007) Considere um corpo sendo arrastado, com velocidade constante, sobre uma 

superfície horizontal onde o atrito não é desprezível. Considere as afirmações I, II e III a respeito da 

situação descrita. 

I.  O trabalho da força de atrito é nulo. 

II.  O trabalho da força peso é nulo. 

III.  A força que arrasta o corpo é nula. 

A afirmação está INCORRETA em: 

a) I apenas. b) I e III, apenas. c) II apenas.  d) I, II e III. 
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17. (UFRJ-2005) Dois jovens, cada um com 50 kg de massa, sobem quatro andares de um edifício. A 

primeira jovem, Heloísa, sobe de elevador, enquanto o segundo, Abelardo, vai pela escada, que tem 

dois lances por andar, cada um com 2,0m de altura. 

a) Denotando por WA o trabalho realizado pelo peso de Abelardo e por WH o trabalho realizado pelo 

peso de Heloísa, determine a razão WA / WH. 

b) Supondo que são nulas suas velocidades inicial e final, calcule a variação de energia mecânica de 

cada jovem ao realizar o deslocamento indicado. 

 

18. (Vunesp-0) Na figura sob a ação da força de intensidade 2N, constante, paralela ao plano, o bloco 

sobe 0,8 m ao longo do plano com velocidade constante. Admite-se g = 10 m/s2 , despreza-se o atrito 

e são dados: sen 30o = cos 60o = 0,5  e  cos 120o = - 0,5. 

Determine: 

a) a massa do bloco 

b) o trabalho realizado pelo peso do bloco, nesse percurso. 

 

19. (Vunesp-2005) Em uma sala de aula, o professor de física pediu para que os estudantes 

montassem um modelo simplificado de máquina fotográfica, usando apenas uma lente convergente 

como objetiva, que serviria para a entrada de luz e focalização de imagens dentro de uma pequena 

caixa. Um aluno entusiasmado com a proposta resolveu construir duas máquinas fotográficas, I e II, 

com lentes delgadas de mesmos material e raio de curvatura, porém de diâmetros diferentes, sendo o 

diâmetro da lente I maior do que o da II. No teste com as máquinas, colocadas lado a lado para 

fotografarem um mesmo objeto, o aluno observou que 

a) as imagens eram de mesmo tamanho e de mesma luminosidade. 

b) as imagens eram de mesmo tamanho, com I produzindo imagem mais luminosa. 

c) a imagem em I era maior e mais luminosa que em II. 

d) a imagem em I era maior e menos luminosa que em II. 

e) a imagem em I era menor, porém tão luminosa quanto em II. 

 

20. (UFMS-2003) Lentes são dispositivos utilizados em equipamentos ópticos, tais como: 

microscópios, lupas, câmeras fotográficas e projetores de filmes, com a finalidade de ampliar, 

aproximar e projetar imagens de objetos. Em relação às lentes, é correto afirmar que: 

 

a) as imagens produzidas por projetores de filmes, por meio de lentes convergentes, são reais, 

maiores e invertidas. 

b) a imagem de um objeto real, fornecida por um microscópio simples, é real, invertida e maior. 
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c) o sistema óptico de um microscópio composto é constituído de duas lentes, a ocular, que é 

divergente, e a objetiva, que é uma lente convergente. 

d) a imagem de um objeto real, fornecida por uma lente divergente, poderá ser real, se o objeto estiver 

entre o ponto focal e a lente. 

e) as imagens de objetos reais, fornecidas por lentes convergentes, serão sempre reais, independente 

da distância do objeto à lente. 

 

21. (Mack-2005) Na produção de um bloco de vidro flint, de índice de refração absoluto 1,7, ocorreu a 

formação de uma “bolha” de ar (índice de refração absoluto 1,0), com o formato de uma lente esférica 

biconvexa. 

 

Um feixe luminoso monocromático, paralelo, incide perpendicularmente à face A do bloco, conforme a 

figura acima, e, após passar pelo bloco e pela bolha, emerge pela face B. A figura que melhor 

representa o fenômeno é: 
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22. (UFPR-2009) Sobre lentes e óptica da visão, considere as seguintes afirmativas:  

1. Uma imagem real (p’>0) pode situar-se na região da luz incidente.  

2. A equação de Halley (dos fabricantes de lentes) apenas é válida para lentes delgadas.  

3. Se a vergência de uma lente for negativa, então a lente será obrigatoriamente divergente.  

4. Para objetos reais, lentes divergentes sempre conjugam imagens virtuais, direitas e menores que o 

objeto focado.  

5. Uma lente divergente pode ser utilizada para a correção da hipermetropia.  

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.  

b) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.  

c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.  

d) Somente as afirmativas 2, 3 e 5 são verdadeiras.  

e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

23. (Unicenp-2002) “À noite todos os gatos são pardos”. Este antigo dito popular evidencia a 

dificuldade humana para enxergar após o anoitecer. Embora os cones, células fotossensíveis da 

retina, permitam uma visão colorida durante o dia, são os bastonetes que asseguram a visão noturna, 

mas registram os impulsos luminosos apenas em preto e branco. Na semi-obscuridade, portanto, o 

olho humano precisa encontrar formas de facilitar a visão, promovendo um melhor desempenho das 

células sensitivas da retina. Isto é feito através: 

a) de uma contração das pupilas; 

b) de uma alteração na convergência do cristalino sob ação dos músculos ciliares; 

c) de uma alteração no índice de refração absoluto das córneas; 

d) de uma dilatação das pupilas; 

e) de uma intensificação nos impulsos elétricos que, através do nervo óptico, conduzem as imagens da 

retina ao cérebro. 

 

24. (UFPE-2002) A figura abaixo representa um olho humano normal. Raios paralelos entrando num 

olho, que está mirando um objeto no infinito, produzem uma imagem real e invertida na retina. Desse 

modo, o cristalino atua como uma lente convergente. Se o objeto estiver a 30 cm do olho, para que se 

forme uma boa imagem, os músculos que controlam a curvatura do cristalino se alteram. Podemos 

então afirmar que: 
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cristalino

retina

raios
paralelos

 

a) A distância focal do cristalino aumentará. 

b) A distância focal do cristalino diminuirá. 

c) O cristalino se ajustará para formar uma imagem atrás da retina. 

d) Os raios de curvatura do cristalino aumentarão. 

e) A distância focal do cristalino não sofrerá modificação. 

 

25. (Ilha Solteira-2001) Após examinar um paciente, um oftalmologista receitou-lhe óculos com lentes 

esféricas de vergência -1,5 dioptrias. O provável problema visual apresentado por esta pessoa e o tipo 

das lentes receitadas são, respectivamente, 

 

a) hipermetropia e lentes convergentes. 

b) hipermetropia e lentes divergentes. 

c) miopia e lentes convergentes. 

d) miopia e lentes divergentes. 

e) astigmatismo e lentes convergentes. 

 

GABARITO 

 

1. Alternativa: B 2. Alternativa: A 3. Alternativa: B 4. Alternativa: A 5. Alternativa: B 

 

6. Alternativa: B 7. Alternativa: D 

 

8. a) µC = 0,6 

b) T = 12 N 

 

9. Alternativa: A 10. Alternativa: E 11. Alternativa: D 12. Alternativa: E  

 

 

13. Alternativa: E 14. Alternativa: C 
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15. a) Q = 1,3 × 105 calorias 

b) FM = 54 N 

 

16. Alternativa: B 

 

17. a) WA / WB = 1.  

b) b) 8.000J, tanto para Abelardo, quanto para Heloísa.  

 

18. a) m = 0,4 kg 

b) =
P

τ − 1,6 J 

 

19. Alternativa: B 20. Alternativa: A 21. Alternativa: B 22. Alternativa: E  

 

23. Alternativa: D 24. Alternativa: B 25. Alternativa: D 

 

 

 


