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PROVAS RESOLVIDAS E COMENTADAS

ESPECTROS ATÔMICOS
Toda substância quando é aquecida, a certa temperatura, emite radiação térmica 

caracterizada por uma distribuição contínua de comprimentos de onda. O que influencia na 
forma da distribuição é a temperatura e as propriedades da substância.
Abaixo está representado o espectro de emissão do hidrogênio. É chamado de espectro de linha. 
É obtido quando se faz uma descarga elétrica atravessá-lo, a luz do hidrogênio é observada em 
um espectrômetro onde são obtidas as linhas espectrais da figura contra um fundo escuro.

Até o final do século XIX, não se sabia como explicar o espectro do átomo de 
hidrogênio, apenas em �884, Johann J. Balmer conseguiu obter uma expressão matemática 
dos comprimentos de onda das raias visíveis. Balmer para chegar a essa expressão não usou 
métodos científicos e sim numerologia, foi quase um adivinho. Esse conjunto de comprimentos 
de onda ficou conhecido como Série de Balmer.
A expressão de Balmer para obter os comprimentos de onda do espectro visível do átomo de 
hidrogênio ficou conhecida como fórmula de Balmer e é dada por:

onde n� = 2 e n2 é um número inteiro maior que 2 e R é a constante de Rydberg e vale                R 
= �,097 x �07 m-�.

MODELO QUÂNTICO DE BOHR PARA O ÁTOMO DE 
HIDROGÊNIO

A física clássica não conseguia explicar os espectros atômicos do hidrogênio. Isso 
deixava a comunidade científica muito frustrada. Apenas no início do século XX que Niels 
Bohr (�885-�962) elaborou uma teoria que explicava satisfatoriamente o átomo de hidrogênio 
e justificava a fórmula de Balmer. A teoria de Bohr combinava as idéias da teoria quântica de 
Planck, da teoria dos fótons de luz de Einstein e do modelo atômico de Rutherford. 
Rutherford propôs que o átomo tinha um modelo parecido com o do sistema solar onde o elétron 
gira em torno do núcleo que é ocupado pelos nêutrons e pelas 
cargas positivas. Se o elétron gira em torno do núcleo com raio r, 
a sua freqüência de giro seria a freqüência da radiação emitida, o 
que não se revela experimentalmente (o espectro possui raias). Da 
mesma maneira se o elétron emite uma radiação eletromagnética 
continuamente, então essa emissão faria com que o elétron colidisse 
com o núcleo, isso não é verdade, pois caso fosse não existiria 
vida. A física clássica com as teorias de Newton e de Maxwell não 
consegue explicar nem o mais simples de todos os átomos.

Para explicar o átomo de hidrogênio, Bohr propôs três 
postulados que combinam a idéia de que o elétron gira em torno do 
núcleo como no sistema solar (modelo de Rutherford) e a quantização 
da energia pela ação do fóton. Os postulados de Bohr são apresentados 
da seguinte maneira:

I .  P O S T U L A D O  D O S  E S TA D O S 
ESTACIONÁRIOS: O elétron pode girar sem irradiar, 
sem emitir energia, apenas em algumas órbitas denominadas estados 
estacionários.

II. POSTULADO DA FREQÜÊNCIA: Bohr propôs 
que o elétron só pode emitir ou absorver energia quando passa de um estado estacionário 
para outro. Quando o elétron salta de um estado estacionário de energia Ei para outro estado 
Ef de menor energia (Ei > Ef), a diferença de energia Ei – Ef é igual a energia do fóton emitido 

III. POSTULADO DO MOMENTO ANGULAR: As órbitas 
permitidas para o elétron são aquelas em que o momento angular orbital do elétron é um 
múltiplo inteiro de h/2π.

O passo seguinte de Bohr foi deduzir as equações para os estados estacionários do 
átomo e para o tamanho da órbita permitida. A equação da energia dos estados estacionários 
é dada por:

       n = �, 2, 3,...,
substituindo os valores das constantes na equação acima obtém-se:

      n = �, 2, 3,...,
A energia do estado fundamental é calculada quando n = 1 com o valor de:

O raio do átomo também deduzido semiclassicamente fica:

      n = �, 2, 3, ...,
que ainda pode ser apresentado da seguinte maneira:

     n = �, 2, 3, ...,
com rB = 0,05292 nm, após a substituição das constantes, que é o 
raio da órbita no estado fundamental e denominado raio de Bohr 
(quando n = �).

O Átomo de Hidrogênio de Bohr

envie dúvidas e questões: fisicapaidegua@bol.com.br
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01. Como medida de segurança, várias transportadoras estão 
usando sistemas de comunicação via satélite para rastrear o 
movimento de seus caminhões. Considere um sistema que 
transmite, a cada instante, a velocidade do caminhão para uma 
estação de monitoramento. A figura abaixo mostra o gráfico 
da velocidade em função do tempo, em unidades arbitrárias, 
para um caminhão que se desloca entre duas cidades. 
Consideramos que AB, BC, CD, DE e EF são intervalos de 
tempo entre os instantes respectivos assinalados no gráfico.

Com base no gráfico, analise as seguintes afirmativas:
I – Em AB o caminhão tem aceleração positiva.
II – O caminhão atinge a menor velocidade em BC.
III – O caminhão atinge a maior velocidade no intervalo DE.
IV – O caminhão percorre uma distância maior no intervalo 
DE que no intervalo EF.
V – O caminhão sofre uma desaceleração no intervalo CD.
Assinale a alternativa que contém apenas afirmativas 
corretas:

a) I e II
b) I e III
c) III e IV
d) IV e V
e) II e V

02. O Bangee Jump é um esporte radical. A pessoa salta 
de uma plataforma elevada presa a um cabo elástico que 
se deforma até a pessoa parar a poucos metros do solo. 
Considerando que o cabo se comporta como uma mola 
perfeitamente elástica e que as dimensões da pessoa são 
muito pequenas em comparação com a altura da plataforma, 
analise as seguintes afirmativas em relação à física desse 
esporte:

I - O alongamento máximo sofrido pelo cabo é diretamente 
proporcional à altura do salto, tomando o ponto mais baixo da 
trajetória como referência.
II - A velocidade máxima atingida no salto não depende da 
altura da plataforma, nem do comprimento do cabo.
III - Quando a pessoa atinge a menor distância em relação ao 
solo, sua energia cinética é zero.
IV - Ao atingir o ponto mais baixo de sua trajetória, a quantidade 
de movimento da pessoa que salta é máxima.
V - Quando a pessoa atinge a menor distância em relação ao 
solo, a tensão no cabo é máxima.
Assinale a alternativa que contém apenas afirmativas 
corretas.

a) I e II
b) I e III
c) II e IV
d) III e V
e) IV e V

03. Em julho passado, o primeiro veículo tripulado construído 
com recursos privados, SpaceShipOne, fez um vôo a uma 
altitude de �00,�24 km, apenas �24 m acima do limite 
considerado internacionalmente como fronteira para o espaço 
exterior. O piloto afirmou que ao atingir a imponderabilidade 
abriu um pacote de bombons que ficaram flutuando dentro 
da cabine por uns três minutos enquanto o SpaceShipOne 
sobrevoava a Califórnia. Analise as seguintes afirmativas, em 
relação a essa situação:

I – A 100 km de altura, a aceleração da gravidade é reduzida 
à metade.
II – Ao atingir a imponderabilidade, a resultante das forças 
sobre os objetos dentro da espaçonave se anula.
III – Quando os objetos estão flutuando na espaçonave, a 
segunda lei de Newton não é válida para um observador dentro 
do veículo espacial.
IV – A sensação de imponderabilidade depende da massa 
dos objetos.
V – A sensação de imponderabilidade depende da velocidade 
da espaçonave.

Assinale a alternativa que contém apenas afirmativas 
corretas:

a) I e II  b) II e III  c) I e IV
d) III e V  e) IV e V

04. Sistemas de navegação inercial são utilizados na aviação, 
em mísseis e submarinos. Particularmente em submarinos, 
onde a tecnologia de GPS (Sistema de Posicionamento Global) 
não pode ser utilizada, esses sistemas são empregados para 
determinar o posicionamento. Fundamentalmente eles se 
baseiam em sensores que medem aceleração. A figura abaixo 
mostra um sistema massa-mola representando o sensor de 
um aparelho de navegação inercial, em duas configurações 
em que a massa m permanece imóvel dentro do sensor. 
Considere que não há atrito no movimento da massa ligada 
à mola dentro do invólucro, e o movimento ocorre sobre um 
trecho retilíneo.

Considerando, exclusivamente, este modelo, é correto afirmar 
que:

a) O que permite medir a aceleração é o fato de ela ser 
diretamente proporcional ao quadrado da deformação da 
mola.
b) A configuração indicada para o “Sensor em movimento” 
ocorre, se o sensor está sendo acelerado para a direita.
c) A configuração de repouso é diferente da configuração de 
movimento uniforme.
d) A deformação na mola independe da massa m do sensor.
e) Quanto maior o valor da constante elástica da mola, menor o 
valor da aceleração máxima que o sensor consegue medir.

05. Nos tempos em que o transporte de carga ainda não se 
beneficiava do atual desenvolvimento tecnológico, o próprio 
homem costumava transportar cargas nos ombros por meio 
de arranjos como o da figura seguinte.

Considerando que o apoio da barra no ombro do homem 
ocorre apenas no ponto M e que as massas das cargas A e B 
valem, respectivamente, 20 kg e 40 kg, é correto afirmar que 
(Aceleração da gravidade: g = 10 m/s²).

a) Deslocando a carga A em direção ao ponto M, pode-se 
manter o equilíbrio de rotação da barra em torno desse 
ponto.
b) O homem poderá equilibrar a barra, reduzindo o comprimento 
dos cabos de sustentação da carga B.
c) A força vertical que o ombro do homem suporta é igual a 
60 N.
d) Ao caminhar �0 m sobre um piso horizontal, a força vertical 
aplicada pelo homem sobre a barra realiza trabalho de 600 
J.

 temos:

    

Soluções
01. Resposta: Alternativa C

I - Falsa: No trecho AB o módulo da velocidade pode ser 
considerado constante, portanto o módulo da aceleração é 
nulo.
II - Falsa: No trecho DF é possível verificar pontos da curva 
mais baixos que aqueles encontrados no trecho BC, indicando 
que a velocidade do caminhão atinge o menor valor no intervalo 
DF.
III - Verdadeira: No trecho DE pode-se verificar a ocorrência 
dos pontos mais elevados das curvas, confirmando que é nesse 
trecho que ocorre a velocidade máxima.
IV - Verdadeira: Sabe-se que em um gráfico velocidade x 
tempo a área abaixo da figura fornece o deslocamento escalar 
do objeto. Portanto como a área DE é maior que a área DF, 
pode-se afirmar que o espaço percorrido no intervalo DE é 
maior que o percorrido no intervalo EF
V - Falsa: No trecho CD a velocidade do caminhão cresce, logo 
é possível concluir que o veículo está sendo acelerado.

02. Resposta: Alternativa D
I - FALSA: A deformação do cabo é proporcional a raiz 
quadrada da altura como é possível verificar a seguir:
Considerando o sistema conservativo, temos que antes 
do salto a pessoa possui apenas ENERGIA POTENCIAL 
GRAVITACIONAL e, após, deformação total do cabo a pessoa 
só irá possuir ENERGIA POTENCIAL ELÉSTICA, assim 
temos:

EPgrav. = EPelst. mgh = k∆x2/2 ∆x = 

II - FALSA: a velocidade máxima ocorre quando a força 
elástica se iguala ao peso da pessoa. Assim quanto mais 
longo é o comprimento do cabo e maior for a altura de queda, 
respectivamente, maior o tempo para que a deformação no 
cabo torne a fora elástica igual a peso do brincante e, então, 
maior será a velocidade até que isso ocorra  
III - VERDADEIRA:  Quando o brincante atingir o ponto mais 
baixo da trajetória a deformação do cabo elástico é máxima, 
portanto momentaneamente sua velocidade será nula,  
ocorrendo a inversão do movimento, pois como sabemos por 
algum tempo o brincante sobe e desce por repetidas vezes.
IV - FALSA: Como já explicado no item anterior, no ponto mais 
baixo da trajetória a velocidade do brincante é nula (V = 0), 
logo como quantidade de movimento é dada por:                 |Q| 
= m|v|, temos que o modulo da quantidade de movimento será 
igual a zero (Q = 0).
V - VERDADEIRA: Para essa situação a velocidade é nula e 
isso só pode ocorrer se a deformação do cabo for nula.

03. Resposta: Alternativa D
(I) FALSA:  Aceleração da gravidade na superfície da Terra é 

dada  por: , onde G: Constante Gravitacional, M: 

Massa da Terra e R: Raio terrestre. Seja (em uma 
altitude h) a aceleração igual a metade  daquela encontrada 
na superfície da Terra.

h = R( - �), fazendo , como é 
possível verificar a altitude é 40% do raio terrestre. Como o raio 
da Terra é igual a 6400 km, então para a gravidade se reduzir 
a metade seria necessário uma distância de 2560 km e não 
100 km como no enunciado. Era conveniente que o enunciado 
da questão informasse ao candidato o valor do raio terrestre, 
pois não é obrigatório saber valores de constantes.
II - FALSA: A sensação de imponderabilidade está relacionada 
com o fato dos objetos no interior da nave possuírem uma 
aceleração dirigida para o centro da Terra igual a da gravidade 
na respectiva altitude considerada. Como os objetos no 
interior da nave estão acelerados, pela Lei Fundamental da 
Dinâmica (2a lei de Newton) a força resultante sobre eles é 
diferente de zero.

III - VERDADEIRA: As Leis de Newton são válidas para 
observadores inerciais (M.R.U ou repouso), como mencionado 
no iten anterior, os observadores no interior da nave encontram-
se acelerados, logo para esses observadores as leis de Newton 
não são válidas.
IV - FALSA: A imponderabilidade ocorre quando um objeto, 
qualquer que seja a massa, em órbita fica sujeito a uma 
aceleração igual a aceleração da gravidade.
V - VERDADEIRA: Como o comando afirma que a 
impoderabilidade durou apenas três minutos, supõe-se que 
após esse tempo há uma mudança no vetor velocidade, e com 
isso ocorre o fim da sensação.

04. Resposta:  Alternativa B
Quando o sensor é acelerado para a direita, por inércia, ele 
comprime a mola. Isso pode ser constatado quando um carro 
inicialmente em repouso acelera para iniciar o movimento, os 
ocupantes do veículo por inércia, têm seus corpos deslocados 
para trás.

asiim: . Onde d é a distância 
medida a partir do centro da Terra. Desta maneira d = R + h, 
onde h é a altitude em relação a superfície terrestre, portanto 
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01. Na escola ribeirinha em que João estudou, uma das tarefas 
mais difíceis para a professora era manter os alunos na sala, 
quando uma grande embarcação se aproximava. Os pequenos 
estudantes precipitavam-se em suas canoas para “pegar” o 
banzeiro - onda que se propaga na superfície da água, devido 
a perturbações produzidas pela embarcação em movimento. 
No ritmo do banzeiro, as canoas subiam e desciam enquanto 
a onda se propagava.
A respeito do banzeiro, é correto afirmar que:

(A) se propaga por vibrações de partículas que se movimenta 
na mesma direção de propagação
(B) uma diferença entre os banzeiros produzidos por grandes 
e por pequenas embarcações é a amplitude da onda.
(C) em pontos próximos à embarcação, a energia do banzeiro 
é menor do que em pontos  mais distantes.
(D) suas velocidades não dependem das propriedades físicas 
do meio no qual se propagam.
(E) para um banzeiro com determinada velocidade, quanto 
maior a freqüência da onda, maior o comprimento de onda.

02. Seu Genésio sempre dizia que a madeira boa para fabricar 
barcos é aquela que afunda na água. Essa afirmação deixava 
João Batista intrigado: - Se a madeira afundasse, como o barco 
poderia flutuar? Buscando explicações, João encontrou as 
seguintes afirmações, todas corretas:

I - A madeira flutuará se sua densidade for menor que a da 
água.
II - A densidade da madeira varia com a temperatura.
III - A diferença de pressão entre o topo e a base do barco 
provoca o empuxo que o faz flutuar.
IV - A densidade da água aumenta, depois diminui, ao ser 
aquecida de 0 ºC a 20 ºC.
V - Na condição de flutuação, o peso do barco e o empuxo que 
ele recebe da água têm a mesma intensidade.
Assinale a alternativa que contém apenas as afirmações que 
explicam a flutuação do barco.

(A) I e II.
(B) II e III.
(C) I e III.
(D) II e IV
(E) III e V

03. Não era novidade para ninguém que a velocidade de 
escoamento do rio mudava ao longo de seu curso. Para 
projetar uma ponte sobre determinado trecho do rio Tuandeua, 
uma equipe de técnicos fez algumas medidas e João ficou 
sabendo que a área transversal ao rio, naquele trecho, media 
500 m² e a velocidade média da água na vazante era de         1 
m/s. Como já sabia que em frente a sua casa a velocidade 
média na vazante era 2 m/s, fazendo aproximações para uma 
situação ideal, conclui-se que a área transversal do rio, em 
frente à casa de João, é igual a

(A) 250 m².
(B) 300 m².
(C) 500 m².
(D) 750 m².
(E) 1000 m².

Apesar da vida ribeirinha, João não ficou alheio aos avanços 
tecnológicos, nem as informações atualizadas que hoje 
chegam a qualquer lugar, via satélite, por meio de parabólicas. 
As questões de 04 a 06 referem-se a esse contexto.
04. Em um forno microondas João colocou um vasilhame 
com �,5 kg de água a 20 ºC. Mantendo o forno ligado por 
�0 minutos, a temperatura da água aumentou para 80 ºC. A 
representação gráfica do desempenho do forno indicada pelo 
calor fornecido (calorias) em função do tempo (segundos) é 
mais bem representado pela linha: (Considere que toda a 
energia produzida pelo forno 
foi absorvida pela água na 
forma de calor e que o calor 
específico da água = � cal/
g.ºC)
(A) A
(B) B
( C )  C                                       
             
(D) D
05. Em um documentário de TV, João tomou conhecimento 
que a pressão atmosférica diminui com a altitude. Por essa 
razão o interior das aeronaves é mantido em certo nível de 
pressurização para conforto dos passageiros. O gráfico abaixo 
mostra a variação da pressão do ar externo com a altura acima 
do nível do mar. Sabendo que, durante um vôo, é mantida uma 
diferença de 0,4 atmosfera entre as pressões interna e externa 
à aeronave, pela análise do gráfico, conclui-se que a pressão 
interna a 8.000 metros de 
altitude, em atmosfera, é 
igual a:

(A) 0,2
(B) 0,4
(C) 0,6
(D) 0,8
(E) �,0          

06. Em seus livros de Física, João descobriu que o trabalho 
realizado por uma máquina térmica industrial está relacionado 
com a pressão, volume e temperatura do gás utilizado pela 
máquina. A figura abaixo representa um ciclo de trabalho de 
um gás ideal.

A partir da análise do gráfico, julgue as seguintes 
afirmações:
I - A temperatura do gás no ponto C é 3 vezes a sua temperatura 
no ponto A.
II - O trabalho realizado pelo gás ao longo de um ciclo foi de 
�05 Joule.
III - Ao longo do ciclo ABCDA, a variação da energia interna 
do gás foi positiva.
IV - A temperatura do gás permaneceu constante durante todo 
o ciclo ABCDA.
V - O ciclo ABCDA é constituído por duas transformações 
Assinale a alternativa que contém apenas afirmações 
corretas: 
(A) I e III.                   (D) II e V. 
(B) II e IV.                  (E) III e IV.

Soluções
01. Resposta: Alternativa B
A amplitude do banzeiro (onda) está relacionada com o calado 
da embarcação. Tecnicamente denominava-se de calado a 
porção do casco submersa. Quanto maior o calado maior será 
a amplitude do banzeiro produzida pela passagem da onda.

02. Resposta: Alternativa E
(I) Não explica. Um barco para flutuar precisa ter a densidade 
menor que a da água, mas no entanto pode ser a densidade 
aparente. Aquela densidade que leva em conta o volume de 
vazios do barco e não a densidade absoluta. Assim se explica 
o fato de um barco de ferro poder flutuar.
(II) Não explica. O fato da densidade da madeira variar com a 
temperatura não está relacionada a flutuação do barco.
(III) Explica. O empuxo que equilibra o barco se igualando ao 
peso. A afirmação é a própria definição de empuxo.
(IV) Não explica. Afirmação sobre a dilatação anômata da 
água. Não tem haver com a flutuação do barco.
(V) Explica. Esta é a condição de equilíbrio.

03. Resposta: Alternativa A
A quantidade de água do rio que flui em um trecho é a mesma  
em qualquer outro, inclusive no trecho seguinte. A quantidade 
se conserva, portanto a vazão é a mesma, como a vazão é 
dada por φ = AV, então:
A� = 500 m2 (trecho mais largo)
V� = � m/s
A2 = ?
V2 = 2 m/s (maior velocidade,a área diminui)
φ2 = φ�
A2.V2 = A�. V�
A2.2 = 500.�
A2 = 250 m2

04. Resposta: Alternativa D
m = �,5 kg = �500 g, c = � cal/goC, T = �0 min, t = 80oC
Esta quantidade de calor é absorvida pela água em 10 min ou 
em 600 s. Em 10 s teremos:
∆t = t - tO = 80 - 20 = 60 OC
Q = mc∆t = �500 x � x 60 = 90.000 cal

90000 cal ————————— 600 s
x  ————————————— �0 s

x = (90000 x �0)/600 = �500 cal

05. Resposta: Alternativa D
Analizando o gráfico, concluímos que para uma altitude de 
8.000 m a pressão é p = 0,4 atm, como ∆p = 0,4 atm (segundo 
o texto) temos:
H = 8000 m                            ∆p = pint - pext  
pext = 0,4 atm                           0,4 = pint - 0,4
∆p = 0,4atm                             pint = 0,8atm

06. Resposta: Alternativa C
(I) - VERDADEIRA - Precisamos analisar apenas o produto 
p.v, pois para uma transformação gasosa esse produto é 
diretamente proporcional à temperatura.
No ponto C:
pc = 3 x �05 N/m2                        O produto pcvc = 3 x �05 x 2
Vc = 2 m3                                              pcvc = 6 x �05

No ponto A:
pa = 2 x �05 N/m2 pcva = 2 x �05 x � 
Va = �m3 pava = 2 x �05

O produto pcvc é 3 vezes maior que pava, então a temperatura 
também.
(II) - VERDADEIRA - O trabalho é igual a área interna do 
gráfico:
τ = A = b x h = (2 – �) x (3 x �05 – 2 x �05) =  �05 J
(III) - FALSA - Na transformação o gás volta ao mesmo ponto. 
A variação da energia interna depende do estado final e inicial. 
Como os estados final e inicial coincidem, então a variação da 
energia interna é igual a zero.
(IV) - FALSA, pois a temperatura é proporcional ao produto 
p.v e este produto não se mantém constante durante todo 
processo, a temperatura também varia.
(V) - FALSA, pois AB e CD são isovolumétricas e BC e DA 
são isobáricas.

UFPA - PSS3 2005
QUESTÃO 01
Atualmente, muitos condomínios fazem a iluminação 
de determinadas áreas, como escadas e entradas de 
elevadores, com sensores e temporizadores, para que as 
luzes permaneçam acesas apenas por pequenos intervalos 
de tempo, enquanto estão sendo utilizadas. A figura a seguir 
representa, esquematicamente, duas possibilidades, A e B, de 
montagem de circuitos elétricos com essa finalidade. Na figura, 
S representa um sensor que, na ocorrência de movimento 
de pessoas em suas proximidades, por efeito fotoelétrico, 
fecha o circuito fazendo as lâmpadas L1 e L2 acenderem. 
As lâmpadas são idênticas e possuem valores nominais de 
127V-60W. A rede elétrica que alimenta cada circuito fornece 
tensão elétrica E = 127 V.

a) Explique como o sensor fecha o circuito.
b) Responda porque o circuito B é mais adequado que o A 
para o funcionamento normal das lâmpadas.

05 . Resposta:  Alternativa E
Para que o torque (momento) resultante seja nulo é necessário 
que os momentos das cargas “A” e “B” em relação ao ponto 
M sejam iguais.
τa = τb, então, Pa.da = Pb.db (da e db são distâncias medidas em 
relação ao ponto M)
Ma.g.da = Mb.g.db (Ma = 20 kg e Mb = 40 kg)
20.da = 40.db, então db = 0,5da, logo para que não haja rotação 
é necessário que a carga B seja colocada a 0,5 m do ponto 
M pois da = � m.

UFPA - PSS2 2005
Leia atentamente o texto a seguir.
João Batista, nascido e criado às margens do rio Tuandeua, 
viveu uma infância típica de ribeirinho amazônida. A 
simplicidade da vida não embotou sua curiosidade pelos 
fenômenos naturais. Ao contrário, com a ajuda de pessoas 
como Seu Genésio, mestre construtor de embarcações, João 
deu asas às suas inquietações, avançou nos estudos e, mais 
tarde, formou-se professor de Ciências.
As questões a seguir apresentam situações em que a Física 
se faz necessária para explicar alguns fenômenos vivenciados 
por João Batista.
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QUESTÃO 02
Num projetor de luz, a ampliação do diâmetro do feixe luminoso 
cilíndrico a ser projetado é obtida por sua passagem através 
de duas lentes delgadas, dispostas face a face no interior 
do projetor, conforme mostra a figura abaixo. A distância 
focal da lente convergente é 60 cm e a da lente divergente, 
desconhecida. Ajustando-se a distância d entre os centros 
ópticos das lentes, consegue-se a ampliação pretendida, 
indicada na figura. Nessas condições, calcule o valor da 
distância d, em centímetros.

-

                                                 

Soluções
Questão 01
a) A radiação emitida pelo corpo humano incide no sensor 
arrancando elétrons por efeito fotoelétrico fechando o 
circuito.
b) No circuito B as lâmpadas funcionam independentemente 
uma da outra, pois estão associadas em paralelo. No circuito 
A, uma lâmpada funciona apenas se a outra estiver ligada. 
Outro motivo é que no circuito B a ddp (127 V) é a mesma nas 

02. Nesta situação os focos das lentes coincidem e fazendo o 
prolongamento indicado temos os seguintes triângulos:  

06. Um grande aquário, com paredes laterais de vidro, 
permite visualizar, na superfície da água, uma onda que se 
propaga. A Figura representa o perfil de tal onda no instante 
TO. Durante sua passagem, uma bóia, em dada posição, oscila 
para cima e para baixo e seu deslocamento vertical (y), em 
função do tempo, está representado no Gráfico. Com essas 
informações, é possível concluir que a onda se propaga com 
uma velocidade, aproximadamente, de:

	

07. Um aquecedor elétrico é formado por duas resistências 
elétricas R iguais. Nesse aparelho, é possível escolher entre 
operar em redes de 110V (Chaves B fechadas e chave A aberta) 
ou redes de 220V (Chave A fechada e chaves B abertas). 
Chamando as potências dissipadas por esse aquecedor de 
P(220) e P(��0), quando operando,resp
ectivamente, em 220V e 110V, verifica-
se que as potências dissipadas, são tais 
que:

                                                                 08. Três grandes placas P�, P2 e P3, com, respectivamente, 
cargas +Q, –Q e +2Q, geram campos elétricos uniformes em 
certas regiões do espaço. As figuras abaixo mostram, cada 
uma, intensidade, direção e sentido dos campos criados pelas 
respectivas placas P1, P2 e P3, quando vistas de perfil.

Colocando-se as placas próximas, separadas pela distância D 
indicada, o campo elétrico resultante, gerado pelas três placas 
em conjunto, é representado por:

a)                d)   

b)     e)  
 

c)  
09. Assim como ocorre em tubos de TV, um feixe de elétrons 
move-se em direção ao ponto central O de uma tela, com 
velocidade constante. A trajetória dos elétrons é modificada 
por um campo magnético vertical B, na direção perpendicular 
à trajetória do feixe, cuja intensidade varia em função do tempo 
t como indicado no gráfico. Devido a esse campo, os elétrons 
incidem na tela, deixando um traço representado por uma 
das figuras abaixo. A figura que pode representar o padrão 
visível na tela é:

  60 cm

     d    x

4
   
    �0

Fuves t  1 a e tapa 
2005
01. A velocidade máxima permitida em uma auto-estrada é 
de ��0 km/h (aproximadamente 30 m/s) e um carro, nessa 
velocidade, leva 6 s para parar completamente. Diante de um 
posto rodoviário, os veículos devem trafegar no máximo a 36 
km/h (�0 m/s). Assim, para que carros em velocidade máxima 
consigam obedecer o limite permitido, ao passar em frente do 
posto, a placa referente à redução de velocidade deverá ser 
colocada antes do posto, a uma distância, pelo menos, de:

a) �25 N  b) �20 N  c) �00 N
d) 80 N  e) 75 N

02. O mostrador de uma balança, quando um objeto é 
colocado sobre ela, indica �00 N, como esquematizado em 
A. Se tal balança estiver desnivelada, como se observa em 
B, seu mostrador deverá indicar, para esse mesmo objeto, o 
valor de:

03. Imagine que, no final deste século XXI, os habitantes da Lua 
vivam em um grande complexo pressurizado, em condições 
equivalentes às da Terra, tendo como única diferença a 
aceleração da gravidade, que é menor na Lua. Considere as 
situações imaginadas bem como as possíveis descrições de 
seus resultados, se realizadas dentro desse complexo, na 
Lua:
I - Ao saltar, atinge-se uma altura maior do que quando o salto 
é realizado na Terra.
II - Se uma boia está boiando em uma piscina, essa boia 
manterá maior volume fora da água do que quando a
experiência é realizada na Terra.
III - Em pista horizontal, um carro, com velocidade V0, consegue 
parar completamente em uma distância maior do que quando 
o carro é freado na Terra.
Assim, pode-se afirmar que estão corretos apenas os 
resultados propostos em:
a) I                    d) II e III
b) I e II              e) I, II e III
c) I e III

04. A janela retangular de um avião, cuja cabine é pressurizada, 
mede 0,5 m por 0,25 m. Quando o avião está voando a uma 
certa altitude, a pressão em seu interior é de, aproximadamente, 
�,0 atm, enquanto a pressão ambiente fora do avião é de 0,60 
atm. Nessas condições, a janela	está sujeita a uma força, 
dirigida de dentro para fora, igual ao peso, na superfície da 
Terra, da massa de:
a) 50 kg                        d) 500 kg
b) 320 kg                      e) 750 kg                            
c) 480 kg

05. Em uma canaleta circular, plana e horizontal, podem 
deslizar duas pequenas bolas A e B, com massas MA = 3MB, 
que são lançadas uma contra a outra, com igual velocidade V0, 
a partir das posições indicadas. Após o primeiro choque entre 
elas (em �), que não é elástico, as duas passam a movimentar-
se no sentido horário, sendo que a bola B mantém o módulo 

de sua velocidade V0. Pode-se concluir que o próximo choque 
entre elas ocorrerá nas vizinhanças da posição:     																																		
a) 3
b) 5
c) 6
d) 7
e) 8 																																																								

																																																										

a) P (220) = �/2 P (��0)                
b) P (220) = P (��0) 																						
c) P (220) = 3/2 P (��0)
d) P (220) = 2 P (��0)
e) P (220) = 4 P (��0)

QUESTÃO 03
Relâmpagos são uma ameaça freqüente a equipamentos 
eletrônicos. Correntes da ordem de 10 000 A ocorrem através 
da atmosfera por intervalos de tempo da ordem de 50 µs. 
Para estimar algumas conseqüências de correntes dessa 
magnitude, considere o modelo indicado na figura abaixo. 
Nesse modelo, a corrente elétrica percorre o condutor vertical; 
as linhas de força associadas ao campo magnético produzido 
pela corrente estão indicadas pelas circunferências horizontais. 
Dois circuitos elétricos retangulares de 1 m² de área estão 
dispostos no plano horizontal (Circuito A) e no plano vertical 
(Circuito B). 

Considerando esse modelo e que:
• a intensidade de corrente no condutor varia de 0 A a         
10000 A durante 50 µs;
• as áreas dos circuitos são pequenas, portanto, o campo 
magnético não varia espacialmente no interior dos circuitos;
•	a permeabilidade magnética do ar é igual  4π x 10-7 Tm/A; 
•	 a intensidade da indução magnética B, a distância d do 
condutor percorrido por uma corrente I vale

calcule a intensidade media 
da força eletromotriz, induzida 
em cada um dos circuitos A 
e B.

=     x = 24cm         x + d = 60      d = 60 - 24
d = 36cm

03. Sabe-se que pela lei de Faraday a fem induzida é dada 
por: (só aparece Eind se houver variação de fluxo ∆φ).

 onde:  = variação do fluxo magnético e 
∆t = o intervalo de tempo considerado.
Para os dois casos a variação de fluxo será devido a variação 
na intensidade do campo magnético.
Circuito A: Eind = 0, pois o respectivo circuito encontra-se 
paralelo as linhas de indução magnética, portanto para esse 
caso não há variação de fluxo magnético.

Circuito B: como o circuito está 
perpendicular as linhas de indução do campo magnético θ = 
90, logo cos90 = 1, assim:

 ,   
BO = 0, considerando que ainda não ocorreu a descarga.

, no momento da descarga a corrente passa para 

i = 10.000A, portanto para o circuito B:              

B = 0,5 T. 

a) 2,0 m/s  d) �0 m/s
b) 2,5 m/s  e) 20 m/s
c) 5,0 m/s
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a)                                 c)                        e)  

b)                                 d) 

Em certa situação, os índices de segurança determinam que a 
intensidade máxima I dos raios que atravessam a blindagem 
seja inferior a 0,15 IO. Nesse caso, o operador deverá utilizar 
um número mínimo de placas igual a:
Condições de blindagem: Para essa fonte, uma placa de 
Pb, com 2 cm de espessura, deixa passar, sem qualquer 
alteração, metade dos raios nela incidentes, absorvendo a 
outra metade.

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6

12. Um fogão, alimentado por um botijão de gás, com as 
características descritas no quadro abaixo, tem em uma de 
suas bocas um recipiente com um litro de água que leva �0 
minutos para passar de 20°C a �00°C. Para estimar o tempo 
de duração de um botijão, um fator relevante é a massa de 
gás consumida por hora. Mantida a taxa de geração de calor 
das condições acima, e desconsideradas as perdas de calor, 
a massa de gás consumida por hora, em uma boca de gás 
desse fogão, é aproximadamente:
a) 8 g
b) �2 g
c) 48 g
d) 320 g
e) �920 g

fat = ma  µN = ma  a = µg

A desaceleração é tanto menor quanto menor a intensidade 
da aceleração gravitacional.
Portanto para uma mesma velocidade inicial temos que, na Lua 
a distância percorrida até a parada total  do veículo é maior, 
pois a desaceleração do veículo é menor.

04. Resposta: Alternativa D
A diferença de pressão é dada por: ∆P = F/A, onde F é a força 
resultante e A é a área da janela.
∆P = � - 0,6 = 0,4 atm (� atm = �05 N/m2)
∆P = 4 x �04 N/m2, logo:
F = 4 x �04 . �/2 . �/4 = 5 x �03 N
Considerando essa força como sendo o peso de um corpo, 
tem-se:

P = mg
5 x �03 = m x �0

m = 500 kg

05. Resposta: Alternativa B

Aplicando-se o princípio da conservação da quantidade de 
movimento, pode-se determinar a velocidade da bola A.

Para obtenção da posição da segunda colisão, considerem-se 
os instantes em que ocorrem as duas colisões:

Dos esquemas tem-se que:
∆SB = ∆SA + 2πr

06. Resposta: Alternativa A
A partir da figura que representa o perfil da onda, é possível 
obter o comprimento de onda (λ).

 

Q = Q

logo:

O período de oscilação da onda corresponde ao período 
de oscilação da bóia. Seu valor é obtido a partir do gráfico 
fornecido.

					 , logo: 				

07. Resposta: Alternativa B
Em 110 V as chaves B estão fechadas e a chave A aberta. Essa 
configuração, como vista abaixo, faz com que os resistores 
funcionem em paralelo.

REQ = , e sabendo que P = , temos:  

Logo, P��0 =              (I) equação 1
Em 220 V as chaves B estão abertas e A chave A fechada. 
Com isso os resistores são percorridos por uma única corrente, 
caracterizando uma associação em série como pode ser 
observado na figura abaixo:

10. Uma jovem está parada em A, diante de uma vitrine, cujo 
vidro, de 3 m de largura, age como uma superfície refletora 
plana vertical. Ela observa a vitrine e não repara que um amigo, 
que no instante tO está em B, se aproxima, com velocidade 
constante de 1 m/s, como indicado na figura, vista de cima. 
Se continuar observando a vitrine, a jovem poderá começar a 
ver a imagem do amigo, refletida no vidro, após um intervalo 
de tempo, aproximadamente, de:

a) 2s
b) 3 s
c) 4 s
d) 5 s
e) 6 s

11. Um aparelho de Raios X industrial produz um feixe paralelo, 
com intensidade IO. O operador dispõe de diversas placas de 
Pb, cada uma com 2 cm de espessura, para serem utilizadas 
como blindagem, quando colocadas perpendicularmente ao 
feixe.

Soluções
01. Resposta: Alternativa C
Vmax = 30 m/s, ∆t = 6s, Vposto = 36 km/h = �0 m/s
A aceleração do carro durante a frenagem:
V = Vo – at  6a = 30  a = 5m/s2

Deseja-se com aceleração (a = 5m/s2), determinar o espaço 
percorrido pelo automóvel para que sua velocidade passe de 
30 m/s para �0 m/s. Para determinar o espaço deve-se usar 
a equação de Torricelli, pois trata-se de um M.U.V
V2 = V0

2 – 2a.d     (�0)2 = (30)2 – 2.5.d
�00 = 900 – 20d      �0d = 900 - �00
�0d = 800    
d = 800/�0 = 80m
Essa distância corresponde àquela que a placa com o aviso 
de redução de velocidade deve estar em relação ao posto 
rodovoário.

02. Resposta: Alternativa  D
Deve-se lembrar que uma balança de molas mede o valor da 
força de compressão (Reação Normal) que recebe do objeto 
que esta sobre ela. 
No esquema A a reação normal é igual ao peso, portanto      N 
= �00 newtons.
No esquema B temos:

03. Resposta: Alternativa C
 

I - Verdadeira: Considerando que a altura do salto é dada por: 

S = vot - verifica-se para uma mesma velocidade inicial 
de impulsão a altura depende exclusivamente da aceleração 
gravitacional. Assim quanto menor a intensidade da aceleração 

gravitacional menor será o fator e,  portanto maior a altura 
do salto.

II - Falsa: Quando a bóia na piscina tem-se o peso da bóia 
igual ao empuxo como segue abaixo:

E = P  d.Vsub.g = mg  Vsub = m/d

Com base na equação acima conclui-se que o volume 
submerso é o  mesmo, na medida em que depende de duas 
grandezas constantes na Terra e na Lua, as quais sejam: 
massa da bola (m) e densidade da água (d).

III - Verdadeira: Nesta caso a força responsável pela 
frenagem do carro é a força de atrito, portanto a força de atrito 
desempenha papel de resultante, de onde tem-se:

 

 
Nobel de Física de 2005
Trabalhos no campo da Óptica Quântica, que utiliza a teoria quântica para estudar os fenômenos ópticos, valeram aos 
norte-americanos Roy Glauber e John Hall e ao alemão Theodor Hänsch o Nobel de física de 2005. Glauber receberá metade 
das �0 milhões de coroas suecas (quase 3 milhões de reais) por seus estudos que lançaram as bases desse campo. Já Hall 
e Hänsch dividirão a outra metade por trabalhos que levaram ao aprimoramento da precisão das medições nessa área. O 
prêmio será entregue no dia �0 de dezembro, data da morte de Alfred Nobel. Roy Glauber descreveu nos termos da teoria 
quântica desenvolvida nas primeiras décadas do século 20 um fenômeno conhecido como coerência óptica. As fontes de 
luz que utilizamos, como lâmpadas ou velas, têm ondas naturalmente emitidas de forma caótica (ou incoerente); já as ondas 
de laser são ordenadas e têm todas o mesmo comprimento de onda e a mesma freqüência - por isso, são ditas coerentes. 
Ao explicar esse fenômeno com os conceitos da teoria de campos quânticos, Glauber lançou as bases da óptica quântica. 
Os trabalhos de John Hall e Theodor Hänsch, por sua vez, permitiram o aprimoramento da precisão de medições utilizadas 
na óptica quântica. Fonte: CH Online (05/�0/05)

Para essa situação a balança indica o valor da componete 
Py do peso, pois para a situação de repouso N = Py = Pcosα 
(Equação 1).
O ângulo α é determinado a partir do triângulo fornecido.

Por Pitágoras, determina-se a hipotenusa igual a 50 cm, assim 
temos: cosα = 40/50 = 4/5. substituindo o valor de         cosα 
= 4/5 em N = Pcosα (Equação1) temos:

N = �00 x 4/5 = 80 newtons.

SE é a posição de encontro e 3/2 indica que foram dadas 
três voltas e meia, portanto o próximo encontro ocorrerá na 
posição 5.
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Por outro lado, como o vetor campo magnético varia no tempo, 
em algum momento irá inverter de sentido e, portanto a força 
magnética sobre a carga a desviará no sentido oposto de 
OX, como se estivesse saindo da folha de papel, conforme 
mostrado na figura abaixo.

12. Resposta: Alternativa C
Cálculo da quantidade de calor para elevar a temperatura de 
� litro de água de 20 0C para �00 0C em �0 minutos.
Q = m.c.∆t (m = 1 L = 1 kg = 1000 g, c = 1 cal/goC, ∆θ = 
80OC)
Q = �000 . � . 80
Q = 8 x �04 cal, considerando 1 cal = 4 J, temos:
Q = 8 x �04 x � cal         Q = 8 x �04 x 4 J
Q = 320 x �03 J           Q = 320 kJ
Com a quantidade de calor é possível determinar a massa 
de gás queimado em 10 minutos. Lembrando que o calor 
de combustão de uma substância representa a quantidade 
de calor liberado na queima de uma unidade de massa da 
substância. Para o gás GLP o calor de combustão é 40.000 
kJ/kg, ou seja, são liberados 40.000 kJ, de calor na queima 
de 1 kg de GLP, assim temos:

40.000 kJ ————— � kg
320 kJ ———— m

(calor usado no aquecimento da H2O)
m = 320/40000 = 8 x �0-3 kg

Prosel 2a etapa - 

  

Com o circuito fechado, a passagem de corrente na lâmina 
bimetálica faz com que ela se aqueça por efeito Joule, curve-
se para a direita, afastando-se do contato C, e interrompa o 
circuito. Nesta situação, a resistência R deixa de transformar 
energia elétrica em calor, assim como a lâmina L que, ao 
resfriar-se, retorna à posição inicial, tocando em C, fechando 
novamente o circuito. Esse dispositivo liga-desliga juntamente 
com o reostato fazem o controle da temperatura que é a função 
do termostato.
Considerando a situação apresentada, responda às questões 
01 e 02.

01. Sabe-se que, para que a lâmina bimetálica apresente 
o comportamento descrito no enunciado, o coeficiente de 
dilatação do metal A deve ser maior que o do metal B.
Explique fisicamente essa afirmação.

02. Considerando que as várias resistências (r) do reostato são 
idênticas e que as demais resistências do circuito são muito 
pequenas comparadas com r, mostre, a partir das equações 
adequadas, o que ocorre com a potência dissipada no resistor 
R, quando o cursor é deslocado do ponto 1 para o ponto 3.

Solução

onde verifica-se que R e r estão em série, assim aplicando 
Poulliet temos:

Para a posição 3 temos;

Como a corrente elétrica diminui quando o cursor é deslocado 
para a posição (3), conclui-se que há uma diminuição na 
potência dissipada pelo ferro elétrico.

Unama - 2005
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 05, ASSINALE A 
ÚNICA  ALTERNATIVA CORRETA.

01. Um estudante observa uma bola de basquete que é 
largada de uma determinada altura, e constrói o gráfico do 
comportamento de uma determinada grandeza física (Y) da 
bola em relação a um intervalo de tempo (t) suficiente para 
que ela ricocheteie algumas vezes contra o solo. O gráfico Y 
x t obtido, para o primeiro quadrante dos eixos cartesianos, é 
mostrado na figura a seguir. A grandeza física (Y) estudada 
pelo aluno, que mais se ajusta ao gráfico mostrado, é a:

a) Posição
b) Velocidade
c) Energia Potencial
d) Energia Cinética

C o m  b a s e  n o 
exposto,  pode-
se concluir que 
a trajetória das 
cargas será uma 
reta ao longo do 
eixo X.

01. Sabe-se que a dilatação linear é dada por:                                    ∆L 
= LOα∆t, portanto a dilatação linear é diretamente proporcional 
ao coeficiente de dilatação linear (α). Assim, como αa > αb a 
lâmina “A” dilata-se mais que a lâmina “B” o que determina o 
encurvamento da lâmina como indicado na figura.

02. A potência dissipada no ferro é dada por: P = Ri2. Portanto 
a potência dissipada no ferro depende da corrente elétrica, logo 
deve-se calcular a corrente elétrica para cada caso:
Posição 1 Para essa posição temos o seguinte circuito;

Aparelhos eletrodomésticos como refrigeradores de ar, 
aquecedores e ferros de passar, utilizam termostatos para 
controle de temperatura. A figura a seguir representa, de 
modo simplificado, os elementos constituintes de um ferro 
de passar.
Nessa figura: Re é um reostato – resistor de resistência variável 
– constituído por um cursor (seta) e três resistências (r)
L é uma lâmina bimetálica constituída de dois metais A e 
B, fortemente conectados entre si, em que a temperatura 
ambiente permanece praticamente retilínea;
C é um contato elétrico no qual a lâmina bimetálica pode tocar 
fechando o circuito;
R é a resistência elétrica do ferro, que transfere calor para sua 
base metálica, e
E é um gerador elétrico.

A jovem passa a ver seu amigo por reflexão através da vitrine 
a partir do momento que ele entrar no seu campo visual 
(Ponto P). Deste modo o tempo decorrido entre movimento 
do Ponto B até Ponto P, corresponde ao  intervalo de tempo 
necessário para que o amigo comece a ser visto através de 
reflexão na vitrine. Com base figura acima é possível afirmar 
que espaço BP corresponde a 2 m, e como a velocidade é de 
1 m/s, temos:

v = ∆S/∆t, logo: ∆t = ∆S/v ∴ ∆t = 2 s.

11. Resposta: Alternativa B
Cada placa deixa passar apenas a metade da radiação que 
nela incidiu. Conseqüentemente, a intensidade radição que	
atravessará uma blindagem de n placas será:
I0 . (0,5) . (0,5) . (0,5)…
Como os índices de segurança exigem uma intensidade 
final inferior a 0,15I0, vale a inequação: (0,5)n < 0,�5
Sendo n um número pequeno, podemos achá-lo facilmente 
por tentativa:
(0,5)� = 0,5 > 0,�5
(0,5)2 = 0,25  > 0,�5
(0,5)3 = 0,�25 <  0,�5
Logo, o número mínimo de placas é igual a 3.

10. Resposta: Alternativa A
Devemos Inicialmente construir o campo visual da jovem que 
se encontra em frente a vitrine conforme a figura abaixo:REQ = 2R, como P = , temos: P(220) = equação 

2.
Dividindo-se a equação 2 pela equação 1, temos:

08. Resposta: Alternativa E
Deve-se sobrepor os efeitos do campos elétricos nas regiões 
I, II, III e IV definidas pelas placas.
E�: Campo elétrico gerado pela placa I nas regiões consideradas 
(Eo)
E2: Campo elétrico gerado pela placa II nas regiões 
consideradas (Eo)
E3: Campo elétrico gerado pela placa III nas regiões 
consideradas (2Eo)
Lembrando que campo elétrico gerado por placa é uniforme, 
portanto sua intensidade, direção e sentido são os mesmos 
independente da posição do ponto considerado em relação 
a placa.

- Em (I) o campo elétrico resultante será: EI = E� + E3 – E2

EI = E0 + 2E0 – E0  EI = E0  No sentido de E� e E3
- Em (II) o campo elétrico resultante será:
EII = E� + E2 – E3
EII = E0 + E0 – 2E0 = 0
- Em (III) o campo elétrico resultante será:
EIII = (E� – E2 – E3)
EIII = (E0 – E0 – 2E0) EIII = - EO.
Logo a configuração que representa a ação conjunta dos 
campos elétricos das placas é:

09. Resolução: Alternativa E
Como sabemos sempre que uma carga elétrica se movimentar 
cortando as linhas de indução de campo magnético ela ficará 
sujeita a uma força de origem magnética que provocará um 
desvio na direção de movimento da carga. O desvio sofrido 
depende do sinal da carga, conforme a regra da mão direita 
ou esquerda. No caso da regra da mão direita, lembrando 
que a Fmag será sempre perpendicular a direção dos vetores 
v e B,  as características vetoriais da força magnética serão 
determinadas da seguinte maneira:
POLEGAR: Indica o sentido da velocidade da carga
DEMAIS DEDOS: Indicam o sentido do campo magnético
PALMA DA MÃO:  indica o sentido de Fmag, neste caso será 
usado pelo dorso da mão direita, pois a carga é negativa.
Com base no exposto, podemos concluir que quando o sentido 
do vetor B coincidir com o sentido OY, a carga irá desviar no 
sentido do eixo OX, como se estivesse entrando na folha de 
papel, conforme a figura abaixo.

Física é Aqui!
�O Jornal de Física do Norte

fisicapaidegua@bol.com.br
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02. A figura abaixo  retrata uma turbina a vapor simplificada, 
onde a água constitui a substância de operação.

  

03. Um dispositivo que tem uma interessante aplicação no 
campo da eletrônica é o Resistor Dependente da Luz (LDR 
– do Inglês Light Dependent Resistor). Sua resistência elétrica 
muda quando há incidência de luz. Na escuridão ele acusa 
resistência muito alta, mas quando iluminado, a resistência 
diminui. A figura a seguir representa um circuito elétrico, 
contendo uma buzina (B) que é acionada, quando o LDR 
assume valores específicos de resistência. 

Considere os seguintes dados dos componentes deste 
circuito:

Considere, ainda, que:  VE (Voltagem de entrada) = 9 V
R (Resistor) = 1200 ohms  V é um voltímetro.
Com base nestas informações, analise as afirmativas 
abaixo:
I – A buzina é acionada apenas quando o LDR é iluminado.
II – À medida que a iluminação no LDR diminui, a voltagem 
em V aumenta.
III – Se VE passar a valer 15 V, a buzina será danificada.
IV – Se VE passar a valer 50 V, o LDR será danificado.
Está correto o que se afirma em:
a) I e II 
b) I e IV
c) II e III

04. Uma aplicação muito comum do LDR é o funcionamento 
das lâmpadas de postes. A figura abaixo mostra, de forma 
simplória, o esquema do circuito destas lâmpadas. Como de 
noite o LDR não está sendo iluminado, sua resistência é alta e 
a corrente elétrica na bobina (solenóide) que forma o eletroímã 
é baixa. Conseqüentemente, o campo magnético produzido 
é pouco intenso e a força magnética não consegue vencer a 
força elástica da mola, não atraindo a chave de contato presa 
à mola. De dia o inverso ocorre. Neste caso, considere os 
seguintes dados:

(I) Na faixa do visível,  somente algumas ondas possuirão 
comprimento de onda adequado para arrancar elétrons da 
placa.
(II) Na faixa de onda dos raios X, os elétrons ejetados possuirão 
maior energia cinética do que os ejetados na faixa de onda 
do visível.
(III) Na faixa de onda do infravermelho haverá maior 
probabilidade dos elétrons serem ejetados da placa.
(IV) Na faixa de onda do visível a corrente elétrica produzida 
é maior que a corrente produzida na faixa de onda do ultra-
violeta.
Está correto o que se afirma em:
(a) I e II
(b) I e III
(c) II e III 
(d) II e IV

Solução
01. Resposta: Alternativa D
A seguir será construído o gráfico da energia cinética em 
função do tempo.

EC = kt2 (função do 2o grau)                                                     

       

Para sucessivas subidas e descidas, além de se considerar a 
resistência do ar, pois é a única justificativa para a diminuição 
da energia cinética, temos:

02. Resposta: Alternativa B
(I) A pressão é constante e o vapor se expande, portanto 
verifica-se a ocorrência de uma expansão isobárica. (reta)

(II) Afirma-se que ocorre rapidamente uma redução de 
pressão e de temperatura sem que haja troca de calor. Este 
comportamento caracteriza uma transformação adiabática, 
pois nessa transformação não há troca de calor com o meio 
externo. (curva tipo hipérbole)

(III) No condensador a pressão é mantida constante com a 
condensação do vapor (redução de volume). O comportamento 
da substância gasosa indica que ocorre uma transformação 
isobárica. (reta)

(IV) Ocorre aumento de pressão da água a volume constante, 
pois os líquidos são praticamente incompressíveis, logo 
fechando-se o ciclo esta última etapa caracteriza uma 
transformação isovolumétrica com aumento de pressão. (reta 
vertical)

03. Resposta: Alternativa B
(I) Verdadeira: Quando o LDR não está iluminando, a sua 
resistência é muito grande e pela lei de Ohm: i = U/r. A corrente 
torna-se desprezível impossibilitando o funcionamento da 
buzina.

(II) Falsa: A buzina, o resistor, e o voltímetro (V) possuem a 
mesma voltagem, pois constituem uma ligação em paralelo. 
Pela lei de Ohm a voltagem é diretamente proporcional a 
corrente elétrica, portanto uma diminuição no valor de i reduz 
a voltagem. Assim, conforme no item anterior a diminuição 
de luz sobre o LDR aumenta suas resistências diminuindo a 
corrente elétrica que percorrerá a buzina, logo irá diminuir a 
voltagem V indicada pelo voltímetro.

(III) Falsa: A buzina e o resistor estão em paralelo, logo:   

Este Req encontra-se em série com o LDR, logo Rtotal do circuito 
será: 
Rtotal = Req + RLDR 
(considerando o LDR iluminado RLDR = 400 Ω)
Rtotal = 200 + 400 
Rtotal = 600 Ω
usando Poulliet, temos i = VE/Rtotal
Para VE = 15 V
i = �5/600 
i = 0,025 A = 25 mA
Voltagem nos terminais do LDR:
VLDR = RLDR X i = 400 x 0,025
VLDR = 10 V
logo: VE = VLDR + VBuzina
VBuzina = VE - VLDR 
VBuzina = �5 - �0
VBuzina = 5 V

A buzina funcionará e não será danificada. Primeiro para 
funcionar a voltagem mínima é 3V (vide tabela dada) e para 
ser danificada a voltagem deve ser superior a 9V (vide tabela 
dada).

(IV)Verdadeira: Calculo da corrente para:
VE = 50 V
i = VE/Rtotal
i = 50/600 = 0,083 A
i = 83 mA

Como o valor da corrente é superior ao valor máximo que pode 
circular pelo LDR (vide tabela dada) é possível concluir que o 
LDR será danificado.

05. As células fotoelétricas são dispositivos que possuem 
um comportamento semelhante aos LDR, pois, também 
dependem da interação com a energia luminosa. Estas 
células, porém, constituem um perfeito exemplo de aplicação 
do Efeito Fotoelétrico, pois possuem uma placa (catodo) que, 
quando iluminada por um feixe de luz, emite elétrons, que 
são atraídos por outra placa, o anodo. Esse fenômeno gera 
uma corrente elétrica que interfere em um circuito paralelo 
de função específica, como no caso dos alarmes contra 
ladrão. Quando o feixe de luz é interrompido (pelo ladrão), a 
célula libera o acionamento do circuito paralelo, disparando o 
alarme. Considerando que o catodo é feito de sódio metálico, 
cuja função de trabalho é de 2,28 eV, analise as afirmativas 
a seguir:
Dados:
- O produto da constante de Planck (h) pela velocidade da luz 
(c) vale: 1,24 x 10-6 eV.m
- Comprimento de onda na faixa do visível: 4000 Angstron a 
7000 Angstron
- � Angstron = �0-�0 m

A seguir são relacionados alguns itens fundamentais para o 
seu funcionamento:
(I) Na caldeira a água ferve a alta pressão constante, 
produzindo vapor, que se expande em direção às turbinas;
(II) Enquanto o vapor a alta temperatura expande, realiza 
trabalho sobre a turbina. O vapor, ao passar pelas hélices da 
turbina, tem sua pressão e temperatura reduzidas, mantendo, 
ainda, seu estado de vapor. Essa diferença de pressão entre 
os lados anterior e posterior das hélices da turbina é a principal 
causa para o movimento delas. Contudo, esse processo se dá 
rapidamente, sem trocas de calor entre o vapor e as hélices;
(III) No condensador, o vapor  troca calor com o ambiente e, 
sob pressão constante, volta ao estado líquido;
(IV) A bomba aumenta a pressão da água para devolvê-la à 
caldeira, com os valores de temperatura e pressão próximos 
aos do interior desta caldeira.
O Gráfico de pressão (P) x volume (V) que melhor representa 
as transformações termodinâmicas sofridas pela substância 
de operação na seqüência apresentada é:

Corrente que circula na bobina = 0,3 A
Voltagem da rede elétrica = 120 V
Número de espiras da bobina = 500
Comprimento da bobina = �0 cm
Permeabilidade absoluta do vácuo = 4π x �0-7 Tm/A
O módulo do vetor indução magnética medido em Tesla, e a di-
reção para onde aponta este vetor, no interior da bobina, é:

a) 4π x �0-7 apontado na direção da chave de contato
b) 4π x �0-7 apontado na direção oposta da chave de contato
c) 6π x �0-7 apontado na direção da chave de contato
d) 6π x �0-7 apontado na direção oposta da chave de contato
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B = 6π x �0-4 T pela regra da mão direita temos que o  campo 
magnético tem sentido oposto a chave de contato. O comando 
da questão deveria informar que as linhas de indução mag-
néticas apresentadas são meramente ilustrativas e podem 
não representar o campo magnético produzido pela corrente 
através do solenóide.
05. Resposta: Alternativa A
Primeiramente deve-se passar o intervalo de comprimento de 
onda da luz visível para metro (m), assim temos:
λmín = 4000 OA = 4 x �03 x �0-�0 m = 4 x �0-7 m
λmáx = 7000 OA = 7 x �03 x �0-�0 m = 7 x �0-7 m
Então para a luz visível temos: 4 x 10-7 m a 7 x �0-7 m

(I) Verdadeira:  A condição para que ocorra o efeito fotoelétrico 
e que E ≥ φ (energia do fóton seja maior ou igual a função 
trabalho do material).

01. A figura a seguir representa a intensidade da velocidade 
de uma gota d’água, com volume constante, a partir da nuvem 
que a originou até o solo. O eixo das abscissas representa o 
tempo de movimento.

02. A água da chuva represada por barragens pode ter 
sua energia potencial gravitacional transformada em 
energia elétrica. Considere o fluxo de um litro de água 
(aproximadamente � kg) desde a superfície até a base de uma 
barragem de uma hidrelétrica cuja altura da coluna d’água é 
de 50 m. Se toda a sua energia potencial gravitacional fosse 
convertida em energia elétrica, sem quaisquer perdas, essa 
quantidade de energia serviria, exatamente, para acionar:
(aceleração da gravidade = 10 m/s²)

A) uma televisão de 50 W durante 20 s;
B) uma lâmpada de 100 W durante 5 s;
C) um forno microondas de 1500 W durante 1 s;
D) um ferro elétrico de 2500 W durante 10 s.

03. A pressão exercida pela água represada em uma barragem 
varia com a profundidade (P = ρgh). Considere que o canal 
auditivo de um mergulhador armazena � cm³ de ar enquanto 
ele está acima da superfície da água, submetido à pressão 
atmosférica (Patm = �05 N/m²). Se, durante um mergulho, a 
água não conseguir chegar ao tímpano, porém, comprimir o ar 
inicialmente armazenado no canal auditivo, pode-se concluir 
que, ao alcançar a profundidade de 10 m. (Considere: ρágua= 
10³ kg/m³ e g = 10m/s²)
A) o volume do ar diminui para 0,� cm³ e a pressão da água 
não atinge o tímpano;
B) o volume do ar diminui para 0,� cm³ e a pressão da água 
é transferida para o tímpano;
C) o volume do ar diminui para 0,5 cm³ e a pressão da água 
é transferida para o tímpano;
D) o volume do ar diminui para 0,5 cm³ e a pressão da água 
não atinge o tímpano.
04. Uma determinada porção de água evapora, resfria, 
cristaliza e retorna ao estado líquido, acompanhando o ciclo da 
água do qual a chuva faz parte. Considere que o volume dessa 
porção de água varia com a temperatura ao longo do ciclo, 
conforme indica, simplificadamente, o diagrama a seguir. Nesse 
diagrama, L indica a água no estado líquido; V�, um estado de 
vapor; V2, outro estado de vapor e S, o estado sólido.

Com base nesse modelo, analise as afirmações a seguir.
I. A chuva ocorre no trecho SL
II. A primeira lei da termodinâmica explica a redução de 
temperatura devido a uma expansão adiabática no trecho 
V�V2.
III. A chuva corresponde ao trecho V�L.
IV. No trecho LV� a água absorve calor.
Estão corretas apenas as afirmações
A) I e II
B) I e III
C) III e IV
D) I, II e IV
05. As nuvens formadas pela evaporação da água muitas 
vezes eletrizam-se e, por conseqüência, ocorrem raios que 
geram relâmpagos e trovões. Analise as afirmações a seguir 
a respeito desses fenômenos físicos.
I. Se a eletrização das nuvens ocorre por atrito com o ar, há 
troca de elétrons entre as moléculas da água e as do ar.
II. Uma nuvem cuja porção inferior for eletrizada negativamente 
induz cargas negativas no solo.
III. O raio ocorre quando o campo elétrico entre a nuvem e o 
solo tiver intensidade suficientemente elevada para ionizar o 
ar, tornando-o condutor.
IV. A corrente elétrica que se estabelece durante o raio cria 
campo magnético que detém rapidamente as cargas elétricas 
que compõem o raio.
Estão corretas apenas as afirmações
A) I e II
B) I e III
C) III e IV
D) I, II e IV

solução
01. Resposta:  Alternativa D
No gráfico é possível verificar que a velocidade da gota 
fica constante a partir do instante t, isso só é possível se a 
resultante das forças externas for nula, o que ocorre quando 
a força de resistência do ar iguala-se ao peso.

02. Resposta: Alternativa B
Primeiramente deve-se calcular a energia potencial gravitacional 
disponível:
EP = mgh (m = � kg, � litro de água, h = 50 m)
EP = � x �0 x 50 = 500 J
A seguir deve-se aplicar a equação para cálculo de energia 
elétrica consumida: E = P.∆t
(I) Para a televisão: E = 50.20 = 1000J
(II) Para a lâmpada: E = 100.5 = 500J
(III) Para o forno microondas: E = 1500.1 = 1500J
(IV) Para o ferro elétrico: E = 2500.10 = 25000J

03. Resposta: Alternativa C
Esta questão envolve conhecimento de hidrostática e 
gases, assim temos para o ar no interior do tímpano duas 
situações:
� – Antes do mergulho
P� = �05 N/m2

V� = � cm3

2 – Depois do mergulho
P2 = Patm + Phid
Phid = μ.g.h = 103.�0.�0
Phid = �05 N/m2

Aplicando a lei geral dos gases tem-se:

(considera-se a transferência como 
isotérmica)

04. Resposta: Alternativa D
(I) Verdadeira: Como é possível verificar a água sólida está 
retornando para o estado líquido, para em seguida precipitar-
se na forma de chuva.

(II) Verdadeira: Conforme a primeira lei ∆U = Q - τ, ∆U diminui, 
pois como o gás sofre uma expansão o trabalho τ é positivo. 
Como a transformação é adiabática então Q = 0. Com isso ∆U 
= - τ., ou seja ∆U < 0. A temperatura diminui.

(III) Falsa: Nesse trecho está ocorrendo uma passagem do 
estado liquido para o vapor, portanto é possível concluir que 
se trata de uma evaporação.

(IV) Verdadeira: O trecho LV� representa uma evaporação. A 
evaporação só ocorre quando o líquido absorve calor.

06. Resposta: Alternativa A
O índice de refração de um meio material varia conforme a 
velocidade da luz que o atravessa. Sabe-se a velocidade da luz 
em um meio material é tanto menor quanto maior a freqüência 
da radiação, logo como fvioleta  >  fvermelha , temos: Vvioleta  <  
Vvermelha , portanto aplicando-se a  fórmula do índice de refração 

, Verifica-se que o índice de refração é inversamente 
proporcional a velocidade V, portanto como:
Vvioleta  <  Vvermelha  nvioleta  >  nvermelha
Desse resultado é possível concluir que o índice de refração 
cresce do vermelho (menor freqüência) para o violeta (maior 
freqüência).

é correto afirmar que:
A) no intervalo de 0 a t o movimento é uniforme;
B) o peso da gota diminui enquanto ela se aproxima do solo;
C) o movimento é acelerado durante todo o percurso de 
queda;
D) a resistência do ar anula a ação do peso da gota a partir 

A n a l i s a n d o  o 
m o v i m e n t o  d a 
gota representado 
nesse gráfico 

06. A presença de minúsculas gotas d’água na atmosfera, 
em geral pouco antes de chuvas, provoca o belo fenômeno 
do arco-íris. O colorido observado ocorre pela separação da 
luz branca em suas componentes monocromáticas. Essa 
separação deve-se ao índice de refração da água variar com a 
freqüência da luz, produzindo desvios maiores na luz violeta do 
que na vermelha, quando ambas passam do ar para a água. O 
gráfico que melhor representa a variação do índice de refração 
da água (n) com a freqüência da luz (f) é:

04. Resposta: Alternativa D
A intensidade do campo magnético no interior do solenóide 
é dado por:

λ = 0,54 x �0-6 m = 5,4 x �0-7 m, portanto para que ocorra efeito 
fotoelétrico o comprimento de onda radiação incidente deve ser 
λ ≤ 5,4 x �0-7 m. Dessa forma para a luz visível comprimentos 
acima de 5,4 x �0-7 m até 7 x �0-7 m não irão produzir efeito 
fotoelétrico.

(II) Verdadeira: Como sabemos os raios–x  possuem 
freqüências maiores que as radiações visíveis, portanto pela 
equação EC = hf - φ, verificamos um aumento de energia 
cinética dos fotoelétrons ejetados a medida que a freqüência 
da radiação aumenta.

(III) Falsa: Como visto no item (I) apenas algumas radiações 
visíveis produzem efeito fotoelétrico. Por outro lado, como 
observado no item (II) a probabilidade de ejeção esta ligada 
a freqüência da radiação. Como o infra-vermelho possui 
freqüência menor do que qualquer radiação visível, para a 
situação apresentada, não ocorrerá efeito fotoelétrico para a 
radiação infra-vermelho.

(IV) Falsa: A corrente fotoelétrica (no de elétrons ejetados) 
depende da intensidade luminosa, portanto a onda visível e a 
onda ultravioleta de mesma intensidade irão ejetar o mesmo 
número de elétrons, não havendo diferença na intensidade da 
corrente fotoelétrica.

Cesupa  2005
05. Resposta: Alternativa B
(I) Verdadeira: Processo de eletrização por atrito ocorre com 
transferência de elétrons de uma substância para outra.

(II) Falsa: Nesse caso será induzida carga positiva no solo.

(III) Verdadeira: O ar deixa de ser isolante e passa a se 
comportar como condutor quando a sua rigidez dielétrica é 
rompida.

(IV) Falsa: A força magnética que atua sobre cargas em 
movimento dentro de um campo magnético não produz 
variação de energia cinética, logo não podem acelerar ou 
retardar cargas elétricas. 
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ler, guardar e consultar. Um retrato sobre a genialidade e 
as teorias dos grandes pilares da ciência, com a qualidade 
de informação e a consistência da mais tradicional revista 

mundial de divulgação científica. Leonardo da 
Vinci, Isaac Newton, Einstein, Galileu e Feyman 

serão os primeiros.
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PRIMEIRA LEI DE KEPLER
Lei das órbitas: Os planetas do Sistema Solar, incluindo a Terra, giram em torno do 
Sol em órbitas elípticas, sendo que o Sol ocupa um dos focos da elipse.

O periélio corresponde ao ponto em que um planeta do Sistema Solar fica mais 
próximo do Sol.
O afélio corresponde ao ponto de maior afastamento do planeta em relação ao Sol. 
O periélio da Terra ocorre no final de dezembro, quando a distância entre ela e o sol 
chega a 147 milhões de quilômetros. No afélio, que se dá no final do mês de junho, 
a distância entre o nosso planeta e o Sol chega a 152 milhões de quilômetros. As 
órbitas dos planetas geralmente são elípticas, eventualmente podem ser circulares, 
caso em que as estrelas ocupam o centro da circunferência.

A segunda lei de Kepler prova que a velocidade de translação do planeta nas proxi-
midades do Sol (periélio) é maior do que em pontos mais afastados (afélio).

SEGUNDA LEI DE KEPLER
Lei das áreas: planeta em órbita em torno do Sol não se move com velocidade 
constante, mas de tal maneira que uma linha traçada do planeta ao Sol varre áreas 
iguais em intervalos de tempo iguais. 

TERCEIRA LEI DE KEPLER
Lei dos Períodos: O quadrado dos períodos de translação dos planetas em torno do 
Sol são proporcionais aos cubos dos raios médios de suas órbitas.

As três leis de Kepler são válidas para quaisquer sistemas em que corpos gravitam 
em torno de um corpo central. Exemplos: planetas em torno de uma estrela, Lua em 
torno da Terra, satélites artificiais em torno da Terra.
Como a energia cinética é proporcional ao quadrado da velocidade, quanto maior a 
velocidade maior a energia cinética, segundo a equação:

então a energia cinética é maior no periélio onde a velocidade é maior e mínima no 
afélio onde a velocidade possui menor valor.

O mesmo raciocínio é usado para analisar a quantidade de movimento ou momento 
linear. A quantidade de movimento é regida pela equação:

Quanto maior a velocidade maior a quantidade de moviemnto, então essa quantidade 
é máxima no periélio e possui o seu menor valor no afélio.

LEI DA GRAVITAÇÃO UNIVERSAL, DE NEWTON
Matéria atrai matéria na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado 
da distância:

Leis de Kepler

A Tabela mostra algumas dessas grandezas para diferentes planetas do sistema 
solar.

Talvez dar aulas 
seja um exercício 
e x t r e m o  d e 
paciência, mas eu 
não estou falando 
daquela paciência 

que é preciso ter para controlar os alunos 
destemperados em uma sala de aula ou 
em casos de brigas. Estou me referindo 
aquelas aulas dadas a marmanjos 
na universidade, por exemplo. Para 
exemplificar vou narrar um caso de um 
colega que dava aula de cálculo na UFPA. 
Esse professor era conhecido por ter uma 
didática de dar inveja a qualquer um. No 
entanto, no final de uma explicação, após 
perguntar se todos haviam entendido, 
uma moça levantou a mão e disse que 
não havia entendido praticamente nada. 
Com toda paciência e didática, que a 
profissão exige, ele apagou o quadro 
explicou novamente, mas de uma maneira 
diferente. Ela voltou a dizer que não tinha 
entendido PN. O professor explicou 
novamente, com menos entusiasmo e 
de maneira meio “lusitana”, imaginou que 
agora sim e perguntou:

- Entendeu?
- Não! – ela respondeu e continuou – mas 
não é preciso explicar, pois eu não sou 
dessa turma, apenas passei aqui pela 
frente, vi a porta aberta e resolvi entrar.

Já comigo aconteceu algo parecido. 

Certa vez quando eu dava aula também 
na UFPA, um ex-aluno me viu de fora da 
sala. Eu percebi a alegria dele, talvez 
porque eu tenha sido professor dele 
no cursinho. Quando um aluno que 
passa no vestibular e nos reencontra 
na universidade a vontade dele é vim 
todo orgulhoso e se mostrar pra gente. 
Nesse dia o assunto da minha aula 
era Hidrodinâmica. Eu explicava que, 
por causa do movimento de um ônibus 
em relação ao ar, as cortinas de suas 
janelas tendem a criar uma barriga pra 
fora por causa da diferença de pressões 
interna e externa. Ele ficou em sala 
assistindo, teceu alguns comentários e 
ainda me elogiou. Terminada a aula fui 
comer alguma coisa no estábulo (varias 
barraquinhas que se encontram próximas 
as passarelas no básico, conhecido 
também como ver-o-pesinho) os alunos 
da turma me procuraram para me avisar 
que aquele aluno havia levantado depois 
que eu fui embora e explicado que a 
Física ensinava aquilo daquele jeito e 
que era dessa maneira que os alunos 
deveriam responder as questões, mas 
que na vida real era tudo ao contrário: a 
pressão externa e que era maior. Então 
a Física só servia no papel e não na vida 
real.

Tem que ter muita paciência.

Orival Medeiros

OFÍCIO DE PROFESSOR

O jovem empregado vai à sala do patrão:
- Senhor, vim aqui lhe pedir um aumento. Já 
adianto que há quatro companhias atrás de 
mim.
O patrão, com medo de perder o talento 
promissor, dobra seu salário. As empresas só 
valorizam os funcionários quando eles recebem 
outras propostas...
- Mas me mate uma curiosidade, meu rapaz.
Pode me contar quais são as quatro 
companhias?
- Sim, senhor. A de luz, água, telefone e cartão 
de crédito...

O cara chega ao serviço todo arranhado, 
mordido, com o terno rasgado, gravata 
torta. Ao ver aquela figura grotesca, seu 
colega pergunta:
- O que aconteceu, cara, sofreu algum 
acidente?
- Não, rapaz, acabei de enterrar minha 
sogra!
- Mas e quanto a esses ferimentos?
- É que a velha não queria entrar no caixão 
de jeito nenhum!!!

A mãe americana encontra uma lata de 
cerveja na bolsa da filha e pergunta a si 
mesma:
“Será que minha filha está bebendo?”
A italiana encontra um maço de cigarros 
na bolsa da filha e se questiona:
“Será que minha f i lha começou a 
fumar?”
A mãe portuguesa acha uma camisinha na 
bolsa da filha e se pergunta:
“Meu Deus! Será que minha filha tem 
pinto?!!!

- E a Ritinha, sua noiva, como vai? – perguntou 
o amigo.
- Ah, cara! Nem me fale... Nós terminamos 
tudo!
- Sério!? Mas a Ritinha é uma garota lindíssima! 
Ama você!
- É, mas me diga uma coisa... Você se casaria 
com uma pessoa mentirosa, preguiçosa e 
infiel?
- Não, de jeito nenhum!
- Pois é... ela também não!

HUMOR

 Essa lei explica que quanto maior a massa maior será a força gravitacional, 
são diretamente proporcionais. Quanto maior a distância menor a força e com o in-
verso do quadrado, como por exemplo, se a distância triplicar, a força se reduz nove 
vezes que corresponde ao valor de três elevado ao quadrado.
 Essa força é extremamente pequena pois depende de G, a constante da 
gravitação universal, que vale G = 6,63 x �0-�� Nm2/kg2, tem um valor muito baixo. A 
intensidade dessa força só se faz perceptível para valores de massas elevados, como 
a massa da Terra ou a massa do Sol.
 A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, então o gráfico 
do valor da força com a distância é uma hipérbole conforme gráficos de funções    f(x) 
∝ k/x2. 
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É cada vez mais evidente a relação de dependência entre a sociedade moderna e os aparelhos 
sem fio, tecnicamente denominada de wi-fi (wireless). Hoje já é possível através de um telefone 
celular acessar a Internet, tocar MP3 e fotografar. Também, pode-se encontrar disponíveis no 
mercado máquinas de fotografar que se comunicam com impressoras e computadores sem 
a necessidade de conexão através de fios, até mesmo os periféricos como teclado, mouse, 
impressora, entre outros interagem sem a necessidade de fios para estabelecer suas conexões, 
bem como fones de ouvidos que não precisam de uma ligação física com o telefone celular para 
funcionarem.  Enfim, a introdução de inovações tecnológicas que utilizam a tecnologia wi-fi não 
param de surgir, de se difundir e concomitantemente de se tornarem obsoletas rapidamente.
Por outro lado, desde o mais moderno telefone celular, notebook até o mais antigo e já familiar 
controle remoto de televisão, todos os aparelhos sem fio têm em comum em seu funcionamento 
o uso de ondas eletromagnéticas.
As ondas eletromagnéticas são perturbações que se propagam em qualquer meio, inclusive 
no vácuo, através da oscilação conjunta de um campo elétrico e de um campo magnético 
perpendiculares entre si denominadas de ondas transversais.

As ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo com uma velocidade igual a da luz, diferindo-
se uma da outra pelo seu comprimento de onda e freqüência, conforme mostrado na figura 
abaixo. Não se deve esquecer que o comprimento de onda corresponde a distância entre duas 
cristas consecutivas  (ponto mais elevado da onda), enquanto que a freqüência é definida pelo 
número de oscilações completas em um certo intervalo de tempo.
Observando o Espectro Eletromagnético (denominação dada ao conjunto de ondas 
eletromagnéticas), pode-se constatar que quanto maior o comprimento de onda menor será 
a freqüência da onda. O espectro eletromagnético da forma como foi mostrado acima pode, 
aparentemente, suscitar dúvidas sobre a utilização das ondas eletromagnéticas em nosso dia-a 
dia.  Por isso, apresenta-se a seguir o mesmo espectro, porém fazendo-se associação entre 
suas diversas faixas de freqüência e a respectiva aplicação tecnológica.

Tão importantes quanto as ondas eletromagnéticas são as ondas sonoras. As ondas sonoras 
são perturbações mecânicas de pressão que se propagam apenas em meio material.  A figura 
a seguir fornece o espectro sonoro.

As ondas infra-sônicas possuem freqüência inferior a 20 Hz, enquanto as ondas ultra-sônicas 
têm freqüências maiores que 20.000 Hz (20 kHz). O infra-som e o ultra-som não são audíveis 
para o ser humano. As ondas audíveis são aquelas que se encontram nas bandas de freqüências 
compreendidas entre 20 Hz e 20.000 Hz. É evidente que os limites apresentados não podem 
ser considerados rígida e rigorosamente, pois estão intimamente ligados a aspectos fisiológicos 
do aparelho auditivo de cada indivíduo.
Outros animais como as baleias, golfinhos, elefantes, pássaros e insetos como o grilo e 
gafanhotos possuem ouvidos, embora não pareçam exatamente orelhas e, em geral, estejam 
em lugares muito estranhos para nós. Os grilos, por exemplo, têm ouvidos no par de patas 
dianteiras, já os dos gafanhotos localiza-se no abdome.
Na faixa de freqüência correspondente a audição humana as ondas de pressão que chegam 
ouvidos fazendo o tímpano vibrar acabam por produzir sensações fisiológicas. As qualidades 
fisiológicas do som são:

ALTURA OU TONALIDADE: Permite diferenciar sons agudos de graves. A altura da onda 
sonora depende de sua freqüência. Assim, sons de baixa freqüência são considerados graves 
e aqueles com freqüência elevada são chamados de aguados. A voz feminina e mais aguda 
(som alto), enquanto a masculina é grave (som baixo). O miado do gato é outro exemplo de 
som agudo se comparado com o mugido do boi (som grave).

INTENSIDADE OU VOLUME: Permite diferenciar sons fortes de sons fracos. A intensidade 
depende da amplitude da onda, portanto um som forte tem amplitude maior do que um som 
fraco. Assim, pode-se dizer que o sussurro é fraco e um grito é forte.

TIMBRE: Permite diferenciar sons de mesma altura e intensidade emitidos por fontes sonoras 
diferentes. O timbre é definido pela forma da onda (harmônico). É devido ao timbre que 
reconhecemos ao telefone de imediato uma pessoa que rotineiramente conversamos ou, então, 
conseguimos identificar os sons dos diversos instrumentos musicais durante um show.  

Eco e Reverberação
O ouvido humano tem capacidade de perceber dois sons idênticos distintamente, 

desde que o intervalo de tempo entre a recepção dos mesmos seja maior ou igual a um décimo 
de segundo (0,� s).

Assim, quando gritamos diante de uma superfície refletora, dependendo da distância 
que nos separa da superfície, podemos ouvir dois sons: um som direto, ao gritarmos, e outro  
por reflexão, após o pulso sonoro se refletir no obstáculo e retornar ao nosso ouvido.

Quando, após ouvirmos o som direto, percebemos distintamente o som refletido, 
ocorre o eco.

Para ocorrer o eco, o intervalo de tempo entre a emissão do som e o retorno deste 
ao ouvido deve ser de no mínimo 0,� s.

Como a onda sonora percorre uma distância 2x entre a ida e a volta, como mostra a 
figura, e supondo a velocidade do som no ar igual a 340 m/s, temos:

d = V.∆t  2x = 340 x 0,�  x = �7 m

Portanto, para que ocorra eco, devemos emitir o som a, no mínimo, �7 m da superfície 
refletora (x ≥ �7 m).

Caso nos encontremos a menos de 17 m da superfície refletora, ocorre o seguinte: 
antes de o som direto se extinguir, recebemos o som refletido, que vem reforçar o som direto 
e dar continuidade a ele; esse fenômeno recebe o nome de reverberação.

A reverberação pode ser facilmente percebida se cantarmos em um ambiente sem 
móveis ou cortinas (que podem absorver o som), pois ouviremos um som prolongado.
Os morcegos e os golfinhos utilizam ultra-sons para orientar, respectivamente, seus vôos e 
navegação, bem como para identificar seus predadores e presas. O morcego, por exemplo, a 
medida que voa emite ultra-sons e espera o retorno das ondas refletidas (eco) para orientar seu 
vôo, pois passa a saber a que distância encontra-se do obstáculo. A mesma técnica é usada 
por navios a fim de determinar a profundidade da água. Emite-se uma onda sonora e espera-se 
que a mesma sofra reflexão no leito do rio. Sabendo-se o intervalo de tempo entre a emissão 
e o retorno do eco (onda refletida), determina-se a profundidade da água através da equação 
2S = vt, onde S é a profundidade da água (espaço percorrido pelo som), v a velocidade do 
som na água e t o intervalo do som para ir e voltar, por isso que a profundidade (S) aparece 
multiplicada por dois.

Nos sistemas de radar, os pulsos de microondas são utilizados para detectar aviões e outros 
objetos. Os pulsos são enviados em um feixe estreito, pelo disco do radar. Se eles se chocarem 
com um avião, são refletidos de volta para o disco. Quanto mais próximo estiver o avião menor 
o intervalo de tempo que os pulsos levam para voltar (eco). A localização do objeto em relação 
ao radar é feita pela mesma equação usada na determinação da profundidade da água no caso 
do sonar, sendo v a velocidade da onda eletromagnética.

Ondas eletromagnéticas, ondas sonoras, eco, sonar e funcionamento do celular

O que era artigo de luxo no inicio da década 
de 90, hoje está alcance de todos. O telefone 
celular se popularizou e tornou-se um objeto 
que pode ser encontrado em todas as 
camadas sociais. Os aparelhos modernos 
são extremamente funcionais sendo possível 
acessar internet, ouvir música, fotografar e 
realizar e receber chamadas.

Contudo, é bem provável que poucos daqueles 
que usam o telefone móvel já se perguntaram 
como ocorre a chamada através de um 
telefone celular? A explicação a seguir vai 
tornar patente uma das várias aplicações 
tecnológicas das ondas eletromagnéticas. 

Inicialmente deve-se saber que o aparelho 
celular é um rádio emissor e receptor de 
ondas. Assim, ao se fazer uma chamada via 
telefone celular, primeiramente, o aparelho 
estabelecerá contato com a rede de telefonia 
móvel, enviando sinais de rádio para a estação 
rádio-base (ERB) mais próxima. Esta ERB 
envia a chamada para um comutador de 
telefonia móvel. Caso a chamada seja para 
telefone fixo este comutador transfere o sinal 
para rede de telefonia fixa. Por outro lado, o 

comutador transfere a chamada para outra 
ERB cuja antena envia a chamada através de 
sinais de rádio para o telefone celular do outro 
usuário. As ERB através de suas antenas 
tanto recebem quando enviam as chamadas 
telefônicas.

As ERB e as antenas estão cuidadosamente 
espalhadas em vários locais da cidade a fim de 
possibilitar a continuidade do sinal, na medida 
em que as antenas do telefones celulares são 
limitadas, portanto se não houver próximo do 
usuário uma ERB não será possível realizar 
ou receber ligação (o telefone encontra-se 
fora da área de serviço ou como aparece 
na tela “buscando rede”). Cada estação 
rádio-base atende a uma determinada área 
geográfica chamada de célula. Quando o 
usuário se desloca de uma célula a outra 
– dirigindo por uma estrada, por exemplo, a 
estação rádio-base que atende a nova célula 
automaticamente ‘assume a responsabilidade’ 
sobre as chamadas enviadas ou recebidas por 
aquele usuário. A seguir apresenta-se uma 
ilustração que sintetiza o funcionamento da 
telefonia móvel.

Como funciona o Celular
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