
 

COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA DATA DA PROVA: 

15/09/2021 Segmento: EM Série: 1° TA 

Assunto: ROTEIRO DE ESTUDOS AUTÔNOMOS PARA A PROVA DE RECUPERAÇÃO                                               

Aluno (a): 

Professor: ADIR GARCIA REIS 

 

Querido(a) aluno(a), 

Você está recebendo um roteiro de estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva recuperação, 

de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  Desejamos-lhe um ótimo resultado 

e pedimos a Deus que o ilumine! 

 

ESSE ROTEIRO NÃO DEVERÁ SER DEVOLVIDO E NEM CORRIGIDO EM SALA DE AULA. 

PROGRAMA DA PROVA 
- Leis de Newton; 
- Forças de atrito estático e dinâmico; 
- Polias fixas e móveis; 
- Força centrípeta; 
- Torque (ou momento de força); 
- Óptica – Espelhos planos;  
- Óptica – Espelhos  esféricos; 
- Transmissão de movimentos (no MCU); 
- Refração; 
- Reflexão total; 
- Lentes esféricas; 
- Defeitos da visão. 
OBS: É recomendável estudar os assuntos acima pela apostila do Bernoulli e fazer mais 10 ou 15 
exercícios de lá, escolhidos a gosto.  
 

 
QUESTÃO 01  
 

A respeito da Terceira lei de Newton, marque a alternativa verdadeira. 

 

A) Os pares de ação e reação podem ser formados exclusivamente por forças de contato. 

B) As forças de ação e reação sempre se anulam. 

C) A força normal é uma reação da força peso aplicada por um corpo sobre uma superfície. 

D) As forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo. 

E) Como estão aplicadas em corpos diferentes, as foças de ação e reação não se equilibram. 
 

QUESTÃO 02 
 

Um observador vê um pêndulo preso ao teto de um vagão e deslocado da vertical como mostra a figura a 

seguir. Sabendo que o vagão se desloca em trajetória retilínea, ele pode estar se movendo de: 

 

A) A para B, com velocidade constante. 

B) B para A, com velocidade constante. 

C) A para B, com sua velocidade diminuindo. 

D) B para A, com sua velocidade aumentando. 

E) B para A, com sua velocidade diminuindo. 



QUESTÃO 03 

 

Para frear um carro na menor distância possível deve-se ________ as rodas porque, assim, o coeficiente 

de atrito entre os pneus e o chão é ______. A alternativa VERDADEIRA que completa o enunciado acima, 

 

A) travar - menor. 

B) evitar travar - menor. 

C) travar - maior. 

D) evitar travar - maior. 

E) travar - nulo. 

 

 
QUESTÃO 04 

 

A figura abaixo, é supostamente a reprodução de uma fotografia de um trecho de uma estrada, e a situação 

que foi fixada na fotografia é o seguinte: o automóvel da esquerda estava percorrendo um trecho horizontal, 

o do centro estava passando no ponto mais baixo de uma depressão e o da direita estava passand o no 

ponto mais alto de uma elevação. 

Sabendo-se que os carros eram idênticos e estavam igualmente carregados, e supondo momentaneamente 

desprezíveis os atritos e sendo N1, N2 e N3 as forças exercidas pela estrada sobre os carros, pode-se afirmar 

que, no instante fixado na fotografia, sendo g constante: 

 

 

A) N1 = N2 = N3 

B) N1 > N2 > N3 

C) N2 > N1 > N3 

D) N3 > N2 > N1 

E) N2 < N1 < N3 

 

 

QUESTÃO 05 

 

Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira 

triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra 

utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em oito partes iguais, e 

em seguida apoiaram-na sobre a base triangular, com o saco de arroz pendurado em uma de suas 

extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos 

alunos? 

 

A) 3,00 kg 

B) 3,75 kg 

C) 5,00 kg 

D) 6,00 kg 

E) 15,00 kg 

 

 
 
QUESTÃO 06 

 

Num relógio de ponteiros, cada número foi substituído por um ponto. Uma pessoa, ao observar a imagem 

desse relógio refletida em um espelho plano, lê 8 horas. Se fizermos a leitura diretamente no relógio, 

verificaremos que ele está marcando: 

 



A) 6h 

B) 2h 

C) 9h 

D) 4h 

E) 10h 

 

 

QUESTÃO 07 
 

Isaac Newton foi o criador do telescópio refletor. O mais caro desses instrumentos até hoje fabricado pelo 

homem, o telescópio espacial Hubble (1,6 bilhão de dólares), colocado em órbita terrestre em 1990, 

apresentou em seu espelho côncavo, dentre outros, um defeito de fabricação que impede a obtenção de 

imagens bem definidas das estrelas distantes. Qual das figuras a seguir representaria o funcionamento 

perfeito do espelho do telescópio? 

 

 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 08 
 

Um objeto é colocado diante de um espelho. Considere os seguintes fatos referentes ao objeto e à sua 

imagem: 

 

I - o objeto está a 6 cm do espelho; 

 

II - o aumento transversal da imagem é 5; 

 

III - a imagem é invertida. 

 

A partir destas informações, está correto afirmar que o(a): 

 

A) espelho é convexo. 

B) raio de curvatura do espelho vale 5 cm. 

C) distância focal do espelho vale 2,5 cm. 

D) imagem do objeto é virtual. 

E) imagem está situada a 30 cm do espelho. 

 

 
QUESTÃO 09 
 

Dois pontos A e B situam-se respectivamente a 10 cm e 20 cm do eixo de rotação da roda de um automóvel 

em movimento uniforme. É possível afirmar que: 

 

A) As velocidades angulares de A e B são iguais. 

B) A frequência do movimento de A é maior que a de B. 

C) A velocidade angular do movimento de B é maior que a de A. 

D) O período do movimento de A é menor que o de B. 

E) As velocidades lineares de A e B têm mesma intensidade. 

 

 



QUESTÃO 10 
 

Um estudante de Física observa um raio luminoso se propagando de um meio A para um meio B, ambos 

homogêneos e transparentes como mostra a figura. A partir desse fato, o estudante conclui que: 

 

 
 

A) o valor do índice de refração do meio A é maior que o do meio B 

B) o valor do índice de refração do meio A é metade que o do meio B 

C) nos meios A e B, a velocidade de propagação da luz é a mesma 

D) a velocidade de propagação da luz no meio A é menor que no meio B 

E) a velocidade de propagação da luz no meio A é maior que no meio B 

 

 
QUESTÃO 11 
 

Um raio luminoso monocromático propaga-se num líquido transparente de índice de refração absoluto n. O 

ângulo limite nesse meio vale 30°. Pode-se então dizer que o valor do índice de refração n vale: (Dado: índice 

de refração do ar n(ar) = 1,0) 

 

 
QUESTÃO 12 
 
 

No sistema a seguir, que força deverá ser feita na corda 1 para levantar uma massa de 200 kg? (Dado: 1,0 kg 

pesa 1,0 kgf e 1,0 kgf corresponde a 10 N) 

 

 

A) 500 N 

B) 800 N 

C) 200 kgf 

D) 500 kgf 

E) 800 kgf 

 
 



QUESTÃO 13 
 

Gabriel está na ponta de um trampolim, que está fixo em duas estacas – I e II –, como representado nesta 

figura. Seja F1 e F2 forças que as estacas I e II fazem, respectivamente, no trampolim. Com base nessas 

informações, é CORRETO afirmar que essas forças estão na direção vertical e 

 
 

A) têm sentido contrário, F1 para cima e F2 para baixo. 

B) ambas têm o sentido para baixo. 

C) têm sentido contrário, F1 para baixo e F2 para cima. 

D) ambas têm o sentido para cima. 

 

 
QUESTÃO 14 
 

Um pequeno boneco está diante de um espelho plano, conforme a figura abaixo. Em relação à imagem 

conjugada pelo espelho, podemos classificá-la como tendo as seguintes características: 

 

 

A) real, direita e do mesmo tamanho do objeto. 

B) virtual, invertida lateralmente e maior que o objeto. 

C) virtual, direita e do mesmo tamanho do objeto. 

D) real, invertida lateralmente e do mesmo tamanho do objeto. 

 

 

QUESTÃO 15 
 

Na noite do réveillon de 2013, Lucas estava usando uma camisa com o ano estampado na mesma. Ao 

visualizá-la através da imagem refletida em um espelho plano, o número do ano em questão observado por 

Lucas se apresentava da seguinte forma: 

 

 
 
 
QUESTÃO 16 

 

Um objeto luminoso encontra-se a 40 cm de uma parede e a 20 cm de um espelho côncavo, que projeta na 

parede uma imagem nítida do objeto, como mostra a figura. Considerando que o espelho obedece às 

condições de nitidez de Gauss, a sua distância focal é: (SUGESTÂO: use a equação de Gauss para os espelhos 

esféricos). 



A) 15 cm 

B) 20 cm 

C) 30 cm 

D) 25 cm 

E) 35 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 17 

 

Em Física, os modelos utilizados na descrição dos fenômenos da refração e da reflexão servem para explicar o 

funcionamento de alguns instrumentos ópticos, tais como telescópios e microscópios. Quando um feixe 

monocromático de luz refrata ao passar do ar (nAR=1,00) para o interior de uma lâmina de vidro (nVIDRO = 

1,52), observa-se que a rapidez de propagação do feixe _________ e que a sua frequência _________. Parte dessa 

luz é refletida nesse processo. A rapidez da luz refletida será _________ que a da luz incidente na lâmina de 

vidro. 

 

A) não muda – diminui – a mesma  

B) diminui – aumenta – menor do  

C) diminui – não muda – a mesma  

D) aumenta – não muda – maior do  

E) aumenta – diminui – menor do 

 

 

 
QUESTÃO 18 
 

Em uma alusão ao episódio em que Arquimedes teria usado uma lente para queimar as velas de navios 

utilizando a luz solar, o cartunista Mauricio de Sousa fez a seguinte tirinha. Sabendo que essa lente está 

imersa no ar, pode-se afirmar que ela é do tipo: 

 

 
 

A) Plana 

B) Côncava 

C) Biconvexa 

D) Divergente 

 



QUESTÃO 19 
 

Considere as duas pessoas representadas a seguir. Devido às suas lentes corretivas, a da figura 1 aparenta ter 

os olhos muito pequenos em relação ao tamanho do seu rosto, ocorrendo o oposto com a pessoa da figura 

2. É correto concluir que: 

 
 

A) a pessoa da figura 1 é míope e usa lentes convergentes. 

B) a pessoa da figura 1 é hipermetrope e usa lentes divergentes. 

C) a pessoa da figura 2 é míope e usa lentes divergentes. 

D) a pessoa da figura 2 é hipermetrope e usa lentes convergentes. 

E) as duas pessoas têm o mesmo defeito visual. 
 
 
QUESTÃO 20 
 

Certo professor de física deseja ensinar a identificar três tipos de defeitos visuais apenas observando a 

imagem formada através dos óculos de seus alunos, que estão na fase da adolescência. Ao observar um 

objeto através do primeiro par de óculos, a imagem aparece diminuída. O mesmo objeto observado pelo 

segundo par de óculos parece aumentado e apenas o terceiro par de óculos distorce as linhas quando 

girado. Através da análise das imagens produzidas por esses óculos podemos concluir que seus donos 

possuem, respectivamente: 

 

A) Miopia, astigmatismo e hipermetropia. 

B) Astigmatismo, miopia e hipermetropia. 

C) Hipermetropia, miopia e astigmatismo. 

D) Hipermetropia, astigmatismo e miopia. 

E) Miopia, hipermetropia e astigmatismo. 

 
 
 

Gabarito: 

 
 

1- E        11- D 

2- E        12- A 

3- D        13- C 

4- C        14- C 

5- E        15- B 

6- D        16- A 

7- C        17- C 

8- E        18- C 

9- A        19- D 

10- E        20- E 

 

 


