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 O tempo de duração da prova é de 3 horas 

 É permitido o uso de calculadora eletrônica; não é permitido o uso da 
calculadora do celular (os celulares devem estar desligados) 

 A prova pode ser feita a lápis, caneta azul ou preta 

 Todas as respostas devem ser cuidadosamente justificadas! 

 Caso necessite de folhas de rascunho, use o verso das folhas contendo as 
questões. O verso das folhas não será corrigido. Todas as suas respostas e 
desenvolvimento das questões devem estar na página contendo o 
enunciado. 

  



Questão 1 (2,0):  

 

ANULADA 

 

Questão 2 (1,0) –  

(a) Explique o princípio de funcionamento de um para-raios. 

 

A densidade de cargas em uma ponta é maior do que em uma superfície plana quando 

ocorre indução elétrica. O raio é uma descarga elétrica que se direciona para a região com 

mais cargas de sinal oposto, que neste caso, se localiza na ponta do para-raios. 

 

 

 

 

 

(b) Em uma tempestade de raios é mais seguro permanecermos dentro de um carro ou 

fora dele. Explique. 

 

Dentro do carro. O carro é uma estrutura metálica, ao ser atingido por um raio, as cargas 

ficam na superfície exterior funcionando como uma gaiola de Faraday. 

 

 

 

 

 

 

 



Questão 3 (1,0) Quando um feixe laser incide sobre uma fenda com largura da mesma 

ordem de grandeza do comprimento de onda da onda eletromagnética se observa o 

fenômeno comunmente chamado por difração. O principio de Huygens afirma que tal 

fenômeno pode der descrito através da interferência de ondas esféricas emitidas por 

inúmeras fontes de luz puntiformes alinhadas no espaço delimitado pela fenda. A figura 

abaixo ilustra uma fenda de comprimento d muito pequeno atravessada por um feixe de 

luz proveniente de um laser com 

comprimento de onda igual a 633 nm. A 

uma distancia da fenda D>>d, é colocado 

um anteparo e a intensidade da luz tem a 

distribuição ilustrada no desenho. Em 

particular, no ponto P nota-se que a 

intensidade de luz é igual a 0. É possível 

demonstrar que esta situação se cria 

porque no ponto P as ondas emitidas 

pelas duplas de fontes puntiformes 

representadas aqui com numerações 

iguais interagem entre si destrutivamente.   

 

Para ocorrer a interferência destrutiva entre duas ondas eletromagnéticas é necessário 

que a diferença de percurso das ondas seja igual à metade do comprimento de onda da 

luz. Usando estas informações, ache uma expressão que relacione o ângulo θ, a largura da 

fenda d e o comprimento de onda da luz λ.  

 

Consideramos as duplas de fontes puntiformes (1,1). Como indicado na figura, a diferenca 

de caminho ótico dos feixes é   (d/2) *sen Φ , onde  o ângulo Φ é aproximadamente θ 

(D>>d). 

A condição de interferência destrutiva é: 

 

(d/2) sen Φ ≈ (d/2) sen θ = λ/2, ou seja 

sen θ =λ/d    

θ = arcsen (λ/d) 

  

Φ 



Questão 4 (1,0) – I. Uma prancha de espuma de poliuretano tem espessura de 10 cm e 

densidade de 300 kg/m3.  

a) Determine a área da prancha, sabendo que a superfície superior da prancha está no 

nível da superfície da água quando um nadador de 75 kg está sobre ela.  
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b) Obtenha a altura da parte submersa quando o nadador deixa a prancha. 
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Questão 5 (1,0) – A miragem é um fenômeno ótico comum em dias muitos quentes.  

Explique o fenômeno tendo em conta que o índice de refração do ar diminui com a 

temperatura.  Se necessário, se ajude com desenhos. 

 
Normalmente o índice de refração do ar é maior quanto menor a altura em relação ao 
chão. Quando o chão está muito quente, o ar próximo ao chão tem uma densidade menor 
do que o ar das camadas acima, e como consequência, as camadas de ar próximas ao chão 
terão um índice de refração menor do que o ar que está em cima. Neste caso, os raios que 
chegam do alto e de longe, quase paralelos ao chão, são totalmente refletidos por esta 
camada quente de ar, assim vemos uma imagem virtual do de um objeto ou do céu no 
chão. 
 
  



 Questão 6 (2,0)  

(a) Um pêndulo pode oscilar em torno de um ponto O. O fio do pêndulo tem comprimento 

L e, na sua extremidade, encontra-se uma bola de massa m. A bola é solta quando o fio faz 

um ângulo θ com a vertical. Determine o valor da velocidade da bola quando o fio tiver 

uma inclinação θ’ com a vertical, onde θ’ < θ. (denote a 

gravidade por g, o fio é ideal e despreze quaisquer forças 

resistivas (resistência do ar, etc.))  

 

 

 

No oscilar do pêndulo há conservação da energia mecânica 
mg(L-Lcos θ)= mv2/2 + mg(L-Lcos θ’) 
v2=2g { (L-Lcos θ)-( (L-Lcos θ’) } 
V={ 2gL ( cos θ’- cos θ) }1/2 

 

 

(b) Coloca-se, agora, um pino no ponto P situado a uma distância d verticalmente abaixo 

do ponto O. A bola volta a ser solta quando o fio faz um ângulo θ com a vertical. Ela 

percorre uma trajetória circular, atinge o pino no ponto P e continua em uma nova 

trajetória circular, agora em torno do ponto P. Calcule o valor de sua velocidade quando o 

fio, após atingir o ponto P, fizer o ângulo Φ com a vertical, 

conforme mostrado na figura abaixo.  

 

 

 

mg(L-Lcos θ)= mV2/2 + mg [ (L-d) - (L-d) cos φ) 

V2=2g{ L- Lcos θ – [(L-d) - (L-d) cos φ] } 

V2=2g{ (L- Lcos θ – L + d + L cos φ - d cos φ } 

V2=2g { L cos φ - L cos θ + d - d cos φ} 

V={2g [ L(cos φ - cos θ) +d (1- cos φ)] }1/2 
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Questão 7 (1,0) Nas últimas décadas o mundo vem discutindo sobre fontes alternativas e 
renováveis de energia. Escolha uma das opções abaixo: (Mínimo de 10 linhas) - (Lembre-
se, esta prova é uma prova de Física, então discuta sobre o ponto de vista da Física, por 
exemplo: como funcionam, vantagens, desvantagens, aplicações. eficiência, etc) 
(a) Escreva o que você sabe sobre células fotovoltaicas (painéis solares).  
(b) Escreva o que você sabe sobre energia eólica para fins energéticos 
 

Resposta Livre 
 
 

  



Questão 8 (1,0) – Você deve explicar os fenômenos físicos envolvidos no experimento 
mostrado em sala. Se for possível, relacione o experimento com o funcionamento de uma 
fibra óptica (O experimento será realizado às 9:30 e 10:00 horas). 
 

 

O índice de refração do ar é da água são diferentes. O nágua é maior do que o nar, podendo 

assim haver reflexão total. Neste caso, a luz seguira a trajetória da água. 

A fibra ótica funciona da mesma forma, mudando apenas os materiais, que ao invés de ar 

e água, são dois vidros com diferentes índices de refração. O vidro mais externo tem um 

índice de refração menor que o do vidro mais externo. 

 

 


