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Nome: __________________________________________________ 
 
Assinatura: ______________________________________________ 
 
No. de Inscrição no Vestibular: ______________________________ 
 
 

Questão Valor Pontuação

1 1,0

2 1,0

3 1,5

4 1,0

5 1,5

6 1,0

7 1,5

8 1,5

Total 10,0  
 
 
 
 
 
Atenção:  

• O uso de calculadoras científicas é permitido.  
• A duração da prova é de 1h50min 
• Não é permitido sair da prova antes de 30min após seu início 
• Seja claro e justifique todas as suas respostas. 

 
 
 
 
 



Nome:__________________________________________________________________ 
 

QUESTÕES 
 
 

1) (1,0 ponto) Explique o movimento das bolas durante o ensaio apresentado. 
 
 
 

2) (1,0 ponto) Um dinamômetro está preso ao teto 
por uma corda e é tensionado por outra corda 
presa ao chão. Nestas condições, a leitura do 
dinamômetro é 10N. Um peso P é então 
acrescentado ao gancho do dinamômetro, 
mantendo-se a corda presa ao chão. Qual será a 
leitura do dinamômetro se: 

      (a) P = 5 N  
      (b) P = 15 N 

                                       
 
 
 
 

3) (1,5 ponto) Sejam os quatro objetos 
idênticos de massa m = 1,0 kg indexados de 
1 a 4, como mostrado na figura. Não há 
atrito entre os blocos e a mesa. Desprezando 
as massas da polia e da corda e considerando 

      g = 10 m/s2, calcule: 
(a)  a aceleração do sistema  
(b) a tensão da corda entre os corpos 2 e 3  

 
 
 
 
 
 

4) (1,5 ponto) Água e óleo estão em equilíbrio 
hidrostático em um tubo aberto em forma de U, 
como mostrado na figura. Encontre a pressão 
manométrica (pressão absoluta menos a pressão 
atmosférica) no ponto A (dentro do óleo). 
Dados:  
massa específica da água  = 1 g/cm3 = 103kg/m3 
1 atm  ≈ 105 Pa 

 



 
5) (1,0 ponto) [Enunciado às 15:40 – Vídeo] Explique por que a moça não consegue 

se soltar do fino saco plástico que a contém. 
 

 
 

6) (1,0 ponto) Para ambientes relativamente secos, um tipo de condicionamento para 
o ar, barato e simples, é realizado dispersando gotículas de água no ambiente por 
meio de um ventilador.  
(a) Como funciona este “aparelho de ar condicionado”? 
(b) Para retirar 10000 BTU / hora  de calor do ambiente (1 BTU ≈ 250 cal ),  qual 

é a quantidade de água por hora que deve ser utilizada? Dados para a água que 
podem ser úteis: calor latente de fusão LF ≈80 cal/g, calor latente de 
evaporação LE  ≈500 cal/g, calor específico da água por  massa c = 1 cal/ g oC. 

 
 

  7)  (1,5 ponto) Em um lago congelado, um homem puxa,  através de uma corda, uma 
fina tábua de  madeira de 5 kg, na qual se encontra sentada sua pequena filha, com 
massa de 20 kg. Ele deve garantir que sua filha não deslize pela tábua e venha a 
cair no gelo. O coeficiente de atrito cinético entre o gelo e a tábua é 0,1 e o 
coeficiente de atrito estático entre a menina e a tábua é 0,7. Tome g = 10m/s2. 
Calcule a força horizontal máxima F com a qual o pai pode puxar a tábua. 

 
 
 
8) (1,5 ponto) Na montagem abaixo, em cada aresta do circuito condutor em forma de 

tetraedro há uma resistência valor R. Ao aplicar-se uma diferença de potencial de 
10 V entre os pontos a e b, observa-se a passagem de uma corrente i  = 2 A. Ache 
o valor da resistência R.  

 


