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As respostas devem ser sempre justificadas por extenso 
 

1 Responder com CERTO ou ERRADO. Se o enunciado for errado dar um contra-
exemplo, se correto explicar por que (citando a lei ou a fórmula adequada)  

 
a Se a velocidade de um corpo for nula num certo instante, a aceleração também 

deve ser nula neste instante. 
b A velocidade de um corpo é sempre na direção do deslocamento. 
c Se a aceleração de um corpo é zero, concluímos que ele está parado. 
d Se a aceleração for negativa, obrigatoriamente o objeto está sendo freado. 
e Se uma curva é feita com velocidade escalar constante, concluímos que  a 

aceleração é nula. 
f Num  movimento curvilíneo a aceleração centrípeta é sempre diferente de 

zero. 
 

2 Se três ou mais forças constantes atuam, no espaço 3D, sobre uma partícula enquanto 
esta se desloca de um ponto a outro, o trabalho resultante das forças sobre a partícula 
é igual à soma dos trabalhos que seriam produzidos pelas forças se atuassem 
separadamente? 

 
3 Quais, entre as seguintes forças, são conservativas e quais as não-conservativas?   

 
a força de atrito exercida sobre um corpo que escorrega; 
b força exercida por uma mola que obedece à Lei de Hooke; 
c força da gravidade; 
d resistência do vento sobre um carro em movimento; 
e força exercida por uma “mola” dada por F = -kx + Cx2; 
f força exercida por um garoto que chuta uma bola. 

 
4 Uma  segunda bola é deixada cair do mesmo ponto 1s após a primeira. O que 

acontece com a distância entre essas bolas com o passar do tempo? O que acontece 
com a razão entre as velocidades v1/v2 com o passar do tempo? 

 
5 A aceleração da gravidade da Lua é cerca de 20% a da Terra. Quanto tempo um objeto 

em queda livre leva para chegar ao chão comparativamente ao tempo que o 
 mesmo objeto, na mesma altura, levaria na Terra? 
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6 Diga se há algo em comum entre o movimento de um pequeno corpo preso a uma 

mola, que oscila infinitamente com uma determinada amplitude, e o sistema Terra-Sol. 
 

7 Um corpo oscila preso a uma mola, em uma superfície horizontal sem atrito. 
 

a Se for colocado outro corpo sobre ele, a frequência se altera? 
b Se for colocado outro corpo sobre ele, a amplitude se altera? 
c Se o mesmo corpo for preso à mesma mola, mas na vertical, qual o efeito sobre 

a frequência de oscilação? 
 

8 Abelhas batem as asas em torno de 440 vezes por segundo (ou 330 vezes por 
segundo, se carregadas com mel), enquanto pernilongos o fazem em torno de 500-600 
vezes por segundo. Aparte o valor exato, como poderia você, de sua experiência 
cotidiana, nos dizer qual se essa afirmação pode ou não ser verdadeira? 

 
9 O bordão (corda mais grossa) de um violão está afinada na nota mi, e mede L. Para 

fazer um lá na mesma corda, devemos encurtar o comprimento; por outro lado, a 
próxima corda do violão também mede L e está afinada na nota lá.  

 
a o que você pode dizer sobre as frequências das duas cordas mi e lá ? 
b o que você pode dizer sobre a velocidade de onda nas cordas mi e lá ? 

 
10 Um grupo coral tem um bom número de vozes diferentes, baixos, tenores, contraltos e 

sopranos, muito afinados. Ao dispor o grupo para uma apresentação, criou-se uma 
dúvida se reuni-los por voz (todos os baixos juntos, depois os tenores, assim por 
diante), ou se misturá-los todos. O que você recomendaria? 

 
11 Responder com CERTO ou ERRADO. Se o enunciado for errado dar um contra-

exemplo, se correto explicar por que (citando a lei ou a fórmula adequada). 
 

a Podemos dotar uma corda de movimento ondulatório independentemente da 
tensão a que estiver sujeita. 

b O som se propaga através de ondas longitudinais. 
c Se dois pulsos ondulatórios interferem de modo que haja momentâneo 

cancelamento total de um pelo outro, há também um desaparecimento 
momentâneo da energia. 

d Em um tubo aberto em uma extremidade e fechado na outra, os harmônicos 
pares não podem ser excitados. 
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e As ondas emitidas por duas fontes em fase interferem construtivamente em 

qualquer ponto do espaço. 
f O fenômeno da difração para qualquer sinal exprime o caráter ondulatório 

daquele sinal. 
 

12 Se uma onda não transmite  matéria, como pode transmitir um sinal ? 
 

13 Em uma membrana circular  estirada (como em um tambor), as ondas estacionárias 
podem apresentar dois tipos muito distintos de nós: explique, com palavras e desenhos 
se julgar necessário. 

 
14 Por que podemos ouvir a voz de uma pessoa que está dobrando a esquina, mas não 

podemos vê-la? 
 


