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QUESTÃO 01 

 

O índice de refração do vácuo é igual a 1. 

Admitamos que o índice de refração do 

diamante seja igual a 2,4. Sendo de 300000 

km/s a velocidade da luz no vácuo, determine 

a velocidade da luz no diamante. 

 

 
 

QUESTÃO 02 

 

Um raio luminoso incide sobre a superfície de 

separação entre o ar e o vidro com um ângulo 

dado por α = 60º e refrata com um ângulo β = 

30º como mostra a figura. 

 

 
 

Considerando sen30º = cos60º = 0,5, sen60º 

= cos30º = 0,87, o índice de refração do ar 

igual a 1 e o índice de refração do vidro igual a 

n então o valor de n é igual a? 

 

QUESTÃO 03 

 

Um raio de luz monocromática propagando-se 

no ar incide no ponto 𝑶, na superfície de um 

espelho, plano e horizontal, formando um 

ângulo de 𝟑𝟎º com sua superfície. Após ser 

refletido no ponto 𝑶 desse espelho, o raio 

incide na superfície plana e horizontal de um 

líquido e sofre refração. O raio refratado forma 

um ângulo de 𝟑𝟎º com a reta normal à 

superfície do líquido, conforme o desenho 

abaixo. 

 

 
 

Sabendo que o índice de refração do ar é 𝟏, 

determine o índice de refração do líquido. 

 

QUESTÃO 04 

 

As miragens são efeitos ópticos, 

produzidos por desvios de raios luminosos. 

Em dias ensolarados e quentes, olhando 

ao longo do asfalto, tem-se a impressão de 

que está molhado. Com base nas leis da 

refração da luz, explique por que esse 

fenômeno ocorre. 

 

 

 

 



QUESTÃO 05 

 

Uma fibra óptica é um filamento flexível, 

transparente e cilíndrico, que possui uma 

estrutura simples composta por um núcleo de 

vidro, por onde a luz se propaga, e uma casca 

de vidro, ambos com índices de refração 

diferentes. 

 

Um feixe de luz monocromático, que se 

propaga no interior do núcleo, sofre reflexão 

total na superfície de separação entre o núcleo 

e a casca segundo um ângulo de incidência á, 

conforme representado no desenho abaixo 

(corte longitudinal da fibra). 

 

 
 

Com relação à reflexão total mencionada 

acima, são feitas as afirmativas abaixo. 

 

I. O feixe luminoso propaga-se do meio 
menos refringente para o meio mais 
refringente. 

II. Para que ela ocorra, o ângulo de incidência 
α deve ser inferior ao ângulo limite da 
superfície de separação entre o núcleo e a 
casca. 

III. O ângulo limite da superfície de separação 
entre o núcleo e a casca depende do índice 
de refração do núcleo e da casca. 

IV. O feixe luminoso não sofre refração na 
superfície de separação entre o núcleo e a 
casca. 

 

Dentre as afirmativas acima, as únicas corretas 

são:  

 

A) I e II 
B) III e IV    
C) II e III    
D) I e IV    
E) I e III    

 

 

QUESTÃO 06 

 

As figuras abaixo representam raios solares 
incidentes sobre quatro lentes distintas. 
Deseja-se incendiar um pedaço de papel, 
concentrando a luz do sol sobre ele. A lente 
que seria mais efetiva para essa finalidade é a 
de número: 
 

 
 

QUESTÃO 07 

 

Na figura estão representados um objeto e 

uma lente divergente delgada. 

 

 
 

Aproximadamente, em que ponto do eixo 

óptico vai se formar a imagem conjugada pela 

lente? 

 

QUESTÃO 08 

 

Em uma experiência de óptica, na sala de aula, 

coloca-se um objeto à distância de 6 cm do 

centro óptico de uma lente CONVERGENTE 

de distância focal 4 cm. Sendo observadas as 

condições de Gauss, a distância entre esse 

objeto e sua imagem será de 

 

QUESTÃO 09 

 
Pedro é o filho mais novo de Renata. O garoto 
reclama a alguns dias de que não consegue 
enxergar o que sua professora escreve no 
quadro da escola, mesmo que ele se sente na 
primeira carteira. Ao levar seu filho ao 
oftalmologista, Renata teve a notícia de que o 
garoto tinha dificuldade de enxergar de perto. 
Determine qual é o problema de visão e o tipo 
de lente que vai ajudar Pedro a enxergar 
corretamente. 

A)  



QUESTÃO 10                   

 
Considere as afirmações a seguir, que se 

referem ao globo ocular humano. 

 

I. O olho emétrope, ou normal, deve ser 
capaz de focalizar na retina objetos 
localizados a grandes distâncias, sem 
acomodação do cristalino. 

II. O olho emétrope deve ser capaz de 
focalizar na retina, sem qualquer esforço 
de acomodação, objetos que se encontram 
a pequenas distâncias. 

III. Na miopia, os raios de luz paralelos que 
incidem no globo ocular são focalizados 
antes da retina, e a sua correção é feita 
com lentes divergentes. 

IV. Na hipermetropia, os raios de luz paralelos 
que incidem no globo ocular são 
focalizados depois da retina, e sua 
correção é feita com lentes convergentes. 

 

Analisando as afirmativas, conclui-se que 

somente estão CORRETAS: 

 

A) I e II.  

B) II e III. 

C) III e IV. 

D) I, II e III. 

E) I, III e IV. 

 

QUESTÃO 11                   

 

Enquanto aproveitava o fim de semana no sítio 

de sua família, um estudante pega um galho de 

árvore e toca a superfície de um lago e, quando 

a repete o movimente, produz ondas na 

superfície deste lago. O estudante observa que 

o galho oscila 10 vezes em 20 s e que cada 

oscilação produz cristas cujos máximos estão 

15 cm acima da superfície do lago. Ele observa 

ainda que uma determinada crista de onda 

chega a um bote, afastado de 12 m da ponta 

do galho, em 6,0 s. Assim, utilizando seus 

conhecimentos de Física, consegue 

determinar o período, a velocidade, a 

amplitude e o comprimento de onda 

corretamente e esses valores. Determine os 

valores encontrados pelo estudante. 

  

 

QUESTÃO 12                   

 

Uma corda homogênea, de comprimento igual 

a 1,5m e massa igual a 30g tem uma 

extremidade A fixa e outra B que pode deslizar 

ao longo de uma haste vertical. A corda é 

mantida sob ação de uma força de intensidade 

igual a 200N e vibra segundo o estado 

estacionário indicado na figura: 

 

 
 

Determine: 

 

A) A densidade linear da corda em Kg/m. 
B) A velocidade da onda na corda. 
C) O comprimento da onda: 
D) A frequência de vibração. 

 

QUESTÃO 13                   

 

Ondas sonoras emitidas no ar por dois 

instrumentos musicais distintos, I e II, têm suas 

amplitudes representadas em função do tempo 

pelos gráficos abaixo. 

 

 
 

A propriedade que permite distinguir o som dos 

dois instrumentos é: 

 

A) O comprimento de onda 
B) A amplitude 
C) O timbre 
D) A velocidade de propagação 
E) A frequência 
 

 

 

 



QUESTÃO 14                   

 

Diante de uma grande parede vertical, um 

garoto bate palmas e recebe o eco um 

segundo depois. Se a velocidade do som no 

ar é 340 m/s, o garoto pode concluir que a 

parede está situada a uma distância 

aproximada de? 

 

QUESTÃO 15                   

 

Um pesquisador em repouso percebe que a 

frequência de uma nota emitida pela buzina de 

um automóvel parece cair de 284 hz para 266 

hz à medida que o automóvel passa por ele. 

Sabendo que a velocidade do som no ar é 330 

m/s, qual das alternativas melhor representa a 

velocidade do automóvel? 

 

QUESTÃO 16                   

 

Uma aluna de retorno de uma viagem de fim 

de semana com a família, tenta por seus 

conhecimentos de Física em prática 

observando como foi realizada a viagem. Seu 

objetivo era determinar a velocidade média 

desenvolvida em todo percurso. Assim, 

sabendo que todo o percurso tinha uma 

extensão de 504 Km, a educanda anotou as 

características do percurso como se segue 

abaixo: 

 

• Percorre os primeiros 350 km em 4 horas; 

• Para por 1,0 hora para almoçar; 

• Percorre o restante em 120 minutos. 
 

Qual foi a velocidade média desenvolvida pelo 

automóvel durante todo o percurso? 

 

QUESTÃO 17                   

 

Dois móveis A e B, ambos com movimento 

uniforme, percorrem uma trajetória retilínea 

conforme mostra a figura. Em t = 0, estes se 

encontram, respectivamente, nos pontos A e B 

na trajetória. As velocidades dos móveis são 

VA = 50 m/s e VB = 30 m/s no mesmo sentido.  

 

 
 

Em qual ponto da trajetória ocorrerá o encontro 

dos móveis? 

 

QUESTÃO 18                   

 

Um carro corre a uma velocidade de 20 m/s 

quando o motorista vê um obstáculo 50 m à 

sua frente. A desaceleração mínima constante 

que deve ser dada ao carro para que não haja 

choque, em m/s2, é de: 

 

QUESTÃO 19                   

 

Um percurso de 310km deve ser feito por um 

ônibus em 5h. O primeiro trecho de 100km é 

percorrido com velocidade média de 50km/h, e 

o segundo trecho de 90km, com velocidade 

média de 60km/h. Que velocidade média deve 

ter o ônibus no trecho restante para que a 

viagem ocorra no tempo previsto? 

 

QUESTÃO 20                   

 

Em um piso horizontal, um menino dá um 

empurrão em seu caminhãozinho de plástico. 

Assim que o contato entre o caminhãozinho e 

a mão do menino é desfeito, observa-se que 

em um tempo de 6 s o brinquedo foi capaz de 

percorrer uma distância de 9 m até cessar o 

movimento. Se a resistência oferecida ao 

movimento do caminhãozinho se manteve 

constante, determine a velocidade inicial obtida 

após o empurrão, em m/s. 

 

QUESTÃO 21                   

 

Um objeto é lançado para baixo, na vertical, 

do alto de um prédio de 15m de altura em 

relação ao solo. Desprezando a resistência 

do ar e sabendo-se que ele chega ao solo 

com uma velocidade de 20 m/s a velocidade 

de lançamento, em m/s é dada por: 

 



QUESTÃO 22                   

 

No mês de setembro deste ano, na cidade 

litorânea de Ocean City (EUA), um fato 

inusitado chamou a atenção dos transeuntes. 

Um guaxinim foi visto escalando rapidamente 

um prédio até a altura do piso do nono andar. 

Na sequência, o animal se precipitou, atingindo 

um solo arenoso que, felizmente, minimizou 

parte do impacto da queda. Supondo-se que a 

distância do solo ao piso do primeiro andar seja 

de 4 metros e que a distância entre os pisos 

dos andares seja de 2 metros, o módulo da 

velocidade em que o animal atinge a areia será 

de:  

 

Admita que a resistência do ar seja desprezível 

e que | g | = 10m/s². 

 

QUESTÃO 23                   

 

Dados os vetores �⃗⃗�  e �⃗⃗�  cujos módulos 

valem, respectivamente, 6 e 8, determine o 

módulo do vetor diferença 𝑽𝑫
⃗⃗⃗⃗  ⃗ = �⃗⃗� − �⃗⃗� . 

 
 

QUESTÃO 24                   

 

No seu último aniversário o aluno Ivone 

ganhou um drone de presente. O dispositivo 

possui quatro hélices que giram 

simultaneamente. As hélices giram em 

movimento circular e uniforme descrevendo 

uma circunferência de 0,1 m de raio e realizam 

10 voltas a cada segundo. Ivone decide 

determinar o período de rotação das hélices 

em segundos e também a frequência em RPM. 

Após alguns cálculos simples, ela conseguiu 

determinar corretamente as duas grandezas. 

Quais foram os valores encontrados por Ivone 

para o período (T) e para a frequência (f) das 

hélices do drone? 

 

QUESTÃO 25                   

 

No filme Interestelar são abordados temas 

de Física Moderna que são extremamente 

curiosos. Um dos temas abordados e que 

mais tem destaque no filme é a visualização 

de um buraco negro giratório (figura abaixo). 

 

 
 

Curiosa sobre o assunto, Melissa decidiu 

pesquisar sobre buracos negros e descobriu 

na internet que, no filme, o buraco negro 

Gargantua foi criado virtualmente e possuía 

um raio de aproximadamente R = 1,2 ∙ 1015 

m e girava com uma velocidade linear 

aproximadamente constante de v = 6,0 ∙ 105 

m/s. Com esses dados, Melissa pôde 

calcular o valor da velocidade angular do 

buraco negro Gargantua e assim encontrou 

o valor correto para tal grandeza. Qual foi o 

valor da velocidade angular encontrado por 

Melissa? 

 


