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1. Em altos-fornos siderúrgicos, as temperaturas acima de 600 °C são mensuradas por meio de 

pirômetros óticos. Esses dispositivos apresentam a vantagem de medir a temperatura de um 

objeto aquecido sem necessidade de contato. Dentro de um pirômetro ótico, um filamento 

metálico é aquecido pela passagem de corrente elétrica até que sua cor seja a mesma que a 

do objeto aquecido em observação. Nessa condição, a temperatura conhecida do filamento é 

idêntica à do objeto aquecido em observação. 

Disponível em: www.if.usp.br. Acesso em: 4 ago. 2012 (adaptado). 
 

A propriedade da radiação eletromagnética avaliada nesse processo é a 

a) amplitude. 

b) coerência. 

c) frequência. 

d) intensidade. 

e) velocidade. 

 

 

2. Num sistema de freio convencional, as rodas do carro travam e os pneus derrapam no solo, 

caso a força exercida sobre o pedal seja muito intensa. O sistema ABS evita o travamento das 

rodas, mantendo a força de atrito no seu valor estático máximo, sem derrapagem. O coeficiente 

de atrito estático da borracha em contato com o concreto vale ue=1,0 e o coeficiente de atrito 

cinético para o mesmo par de materiais é uc=0,75. Dois carros, com velocidades iniciais iguais 

a 108 km/h, iniciam a frenagem numa estrada perfeitamente horizontal de concreto no mesmo 

ponto. O carro 1 tem sistema ABS e utiliza a força de atrito estática máxima para a frenagem; já 

o carro 2 trava as rodas, de maneira que a força de atrito efetiva é a cinética. Considere 

g=10m/s². 

 

As distâncias, medidas a partir do ponto em que iniciam a frenagem, que os carros 1 (d1) e 2 (d2) 

percorrem até parar são, respectivamente, 

a) d1 = 45m e d2 = 60m 

b) d1 = 60m e d2 = 45m 

c) d1 = 90m e d2 = 120m 

d) d1 = 5,8 . 102 e d2 = 7,8 . 102m 

e) d1 = 7,8 . 102m e d2 = 5,8 . 102 
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3. No manual de uma torneira elétrica são fornecidas instruções básicas de instalação para que 

o produto funcione corretamente: 

 Se a torneira for conectada à caixa-

torneira deve ser no mínimo 18 kPa e no máximo 38 kPa. 

 Para pressões da água entre 38 kPa e 75 kPa ou água proveniente diretamente da rede 

pública, é necessário utilizar o redutor de pressão que acompanha o produto. 

 Essa torneira elétrica pode ser instalada em um prédio ou em uma casa. 

Considere a massa específica da água de 1000 kg/m³ e a aceleração da gravidade 10 m/s². 

 
Para que a torneira funcione corretamente, sem o uso do redutor de pressão, quais deverão ser 

a mínima e a máxima altura entre a torneira e a caixa d'água? 

a) 1,8 m e 3,8 m 

b) 1,8 m e 7,5 m 

c) 3,8 m e 7,5 m 

d) 18 m e 38 m 

e) 18 m e 75 m 

 

 

4. Para irrigar sua plantação, um produtor rural construiu um reservatório a 20 metros de altura 

a partir da barragem de onde será bombeada a água. Para alimentar o motor elétrico das 

bombas, ele instalou um painel fotovoltaico. A potência do painel varia de acordo com a 

incidência solar, chegando a um valor de pico de 80 W ao meio-dia. Porém, entre as 11 horas e 

30 minutos e as 12 horas e 30 minutos, disponibiliza uma potência média de 50 W. Considere a 

aceleração da gravidade igual a 10 m/s2 e uma eficiência de transferência energética de 100%. 
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Qual é o volume de água, em litros, bombeado para o reservatório no intervalo de tempo citado? 

a) 150 

b) 250 

c) 450 

d) 900 

e) 1 440 

 

 

5. A fotografia feita sob luz polarizada é usada por dermatologistas para diagnósticos. Isso 

permite ver detalhes da superfície da pele que detalhes da superfície da pele que não são 

visíveis com o reflexo da luz branca comum. Para se obeter luz polarizada, pode-se utilizar a 

luz transmitida por um polaroide ou a luz refletida por uma superfície na condição de 

Brewster, como mostra a figura. Nessa situação, o feixe da luz refratada forma um ângulo de 

90° com o feixe da luz refletida, fenômeno conhecido como Lei de Brewster. 

Nesse caso, o ângulo de incidência Tp , também chamado de ângulo de polarização, e o ângulo 

de refração Tr estão em conformidade com a Lei de Snell. 

 
Considere um feixe de luz não polarizada proveniente de um meio com índice de refração igual 

a 1, que incide sobre uma lâmina e faz um ângulo de refração 0r de 30°. 

Nessa situação, qual deve ser o índice de refração da lâmmina para que o feixe refletido seja 

polarizado? 
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Nessa situação, qual deve ser o índice de refração da lãmina para que o feixe refletido seja 

polarizado? 

a)  

b)  

c) 2 

d) 1/2 

e)  

 

 

6. Durante uma aula experimental de física, os estudantes construíram um sistema ressonante 

com pêndulos simples. As características de cada pêndulo são apresentadas no quadro. 

Inicialmente, os estudantes colocaram apenas o pêndulo A para oscilar. 

 

 
 

Quais pêndulos, além desse, passaram também a oscilar? 

a) 1, 2, 3, 4 e 5. 

b) 1, 2 e 3. 

c) 1 e 4. 

d) 1 e 5. 

e) 3 e 4. 
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Gabarito  
 

1. C 

2. A 

3. A 

4. D 

5. A 

6. D 

 

 

 


