
SIMULADO DE FÍSICA

1. Num estacionamento, um coelho se desloca, em seqüência, 12 m para o Oeste, 
8 m para o Norte e 6 m para o Leste. O deslocamento resultante tem módulo.

a) 26 m

b) 14 m

c) 12 m

d) 10 m 

e) 2 m

 

2.  Uma  pessoa  percorreu,  caminhando  a  pé,  6,0  km  em  20  minutos.  A  sua 
velocidade escalar média, em unidades do Sistema Internacional, foi de.

a) 2,0 

b) 4,0

c) 5,0

d) 8,0

e) 10 

 

3. A velocidade de um móvel aumenta, de maneira uniforme, 2,4 m/s a cada 3,0 
s . Em certo instante, a velocidade do móvel é de 12 m/s . A partir desse instante, 
nos próximos 5,0 s a distância percorrida pelo móvel, em metros, é igual a.

a) 10 

b) 30

c) 60

d) 70



e) 90

 

4. Um caixa de peso 316 N, colocada sobre uma superfície horizontal,  fica na 
iminência de deslizar quando é aplicada uma força F , de intensidade 100 N e 
formando ângulo de 20o com a horizontal, como na figura abaixo.

A força de reação normal de apoio N e o coeficiente de atrito estático entre o 
corpo e a superfície valem, respectivamente.

a) 216 N e 0,20 

b) 282 N e 0,33 

c) 282 N e 0,50

d) 316 N e 0,33

e) 316 N e 0,50

 

 5.  Um  fio  de  comprimento  L,  prende  um  corpo,  de  peso  P  e  dimensões 
desprezíveis,  ao  teto.  Deslocado  lateralmente,  o  corpo  recebe  um  impulso 
horizontal  e  passa  a  descrever  um  movimento  circular  uniforme  num  plano 
horizontal, de acordo com a figura abaixo.

A força resultante centrípeta sobre o corpo tem intensidade.

a) T 

b) P

c) T - P

d) T cos a

e) T sen a

 

6. Um carrinho de montanha-russa, com duas pessoas, tem massa total de 300 kg 
e é solto de uma altura de 12 m. Após longa trajetória, verifica-se a perda de 80% 
da energia mecânica inicial e então, no trecho horizontal, um sistema de molas é 
usado para brecar o carrinho. A aceleração local da gravidade é de 10 m/s2 e a 



constante  elástica  do  referido  sistema  de  molas  é  de  1  x  104 N/m.  Nessas 
condições, a máxima deformação do sistema de molas é, em metros,

a) 1,2

b) 0,80

c) 0,40

d) 0,20

e) 0,10

 

7.  Uma  bola  de  massa  igual  a  60g  cai  verticalmente,  atingindo  o  solo  com 
velocidade de 2 m/s e retornando, também verticalmente, com velocidade inicial 
de  1,5  m/s.  Durante  o  contato  com o  solo,  a  bola  recebeu  um  impulso,  em 
unidades do sistema internacional, igual a: 

a) 0,030 

b) 0,090 

c) 0,12

d) 0,21 

e) 0,75

 

8. Dois carrinhos para experiências no laboratório de Física são idênticos e têm 
um engate  que obriga um carrinho a ficar  preso ao outro quando se chocam. 
Pretende-se colocar um dos carrinhos em movimento retilíneo, com velocidade 
escalar V, para chocar-se com o outro e imprimir-lhe uma velocidade de 1 m/s. 
Após  o  choque,  ambos seguem unidos.  O valor  da  velocidade  V  do  primeiro 
carrinho, em m/s, deve ser, no mínimo, igual a:

a) 0,50 

b) 0,75

c) 1,0

d) 1,5



e) 2,0

 

9. Misturam-se 200 g de água a 17o C com certa quantidade de gelo a -10o C. 
Para que o equilíbrio térmico se estabeleça a 0o C, a massa do gelo, em gramas, 
é, no mínimo, igual a:

a) 20 

b) 40

c) 67

d) 80

e) 90

 

Dados: 

Calor específico de fusão do gelo = 80 cal/g

Calor específico do gelo = 0,50 cal/g . o C

 

10. Um trilho de aço, de 10m de comprimento a 0o C, sofre uma dilatação de 3,0 
mm quando a temperatura atinge 30o C. Outro trilho do mesmo aço que, a 0o C, 
tem  5,0  m  de  comprimento,  quando  a  temperatura  atinge  10o C  sofre  uma 
dilatação, em mm, é igual a: 

a) 0,55

b) 0,66

c) 1,1

d) 2,2

e) 3,3

 

 

11. Considere as situações descritas a seguir.

I. Nas geladeiras , o congelador fica sempre na parte superior.



II.  Um talher metálico,  introduzido parcialmente numa panela com 
água quente , se aquece por inteiro.

III.  Um  objeto  colocado  próximo  de  uma  lâmpada  incandescente 
acesa fica muito quente.

 A propagação do calor por condução ocorre, principalmente, 

a) na situação I, somente.

b) na situação II, somente.

c) na situação III, somente.

d) nas situações I e II.

e) nas situações II e III.

 

 

12.  Um  gás  recebe  um  trabalho  de  2  100  J,  sofrendo  uma  transformação 
isotérmica. Sendo o equivalente mecânico do calor igual a 4,2 J / cal, esse gás 
deve ter cedido uma quantidade de calor, em calorias, igual a: 

a) 5,0 x 102

b) 1,1 x 103

c) 2,1 x 103 

d) 4,2 x 103

e) 8,8 x 103

 

 

13. O esquema abaixo representa o eixo principal ( r ) de uma espelho esférico, 
um objeto real O e sua imagem i conjugada pelo espelho.



Considerando os pontos a, b, c, d, e e, fica correto afirma que o espelho é 

a) côncavo e seu vértice se encontra em d. 

b) côncavo e seu foco se encontra em c.

c) côncavo e seu centro se encontra em e.

d) convexo e seu vértice se encontra em c.

e) convexo e seu foco se encontra em e.

14. Considere a lente de vidro, imersa no ar , que está representada no esquema 
abaixo. 

Ela é uma lente 

a) convexo-côncava e convergente.

b) bicôncava e divergente.

c) côncavo-convexa e convergente.

d) biconvexa e convergente. 

e) convexo-côncavo e divergente. 

 

15. Considere uma carga puntiforme Q, fixa no ponto 0, e os pontos A e B, como 
mostra a figura abaixo.



Sabe-se que os módulos do vetor campo elétrico e do potencial elétrico gerados 
pela carga no ponto A valem, respectivamente,  E e V .  Nessas condições,  os 
módulos dessas grandezas no ponto B valem, respectivamente, 

a) 4E e 2V 

b) 2E e 4V

c) E/2 e V/2

d) E/2 e V/4 

e) E/4 e V/2

 

 

16. Um resistor é submetido a ddp de 100 V. Passam por esse resistor 5 x 1026 

elétrons, em 2 s. Nessas condições, a potência elétrica que o resistor dissipa, em 
watts, vale: 

Dado: Carga elétrica elementar do elétron = 1,6 x 10-19 C 

a) 0,10 

b) 0,40

c) 1,6

d) 4,0

e) 8,0

 

17. Considere os gráficos abaixo.



Eles  representam  as  curvas  características  de  três  elementos  de  um  circuito 
elétrico, respectivamente,

a) gerador, receptor e resistor. 

b) gerador, resistor e receptor.

c) receptor, gerador e resistor.

d) receptor, resistor e gerador.

e) resistor, receptor e gerador.

 

 

18. Dois imãs idênticos, em forma de barra, são fixados paralelamente.

No ponto  médio  P  equidistante  dos  dois  imãs,  como mostra  a  figura,  o  vetor 
indução magnética resultante deve ser representado pelo vetor

a) vetor 1 

b) vetor 2

 



c) vetor 3

d) vetor 4

e) nulo

 

GABARITO

1 B 4 B 7 D 10 A 13 D 16 B

2 C 5 E 8 E 11 B 14 C 17 C

3 D 6 A 9 B 12 A 15 E 18 E


