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1. (Ufjf-pism 1 2016)  Doutor Botelho quer instalar um portão elétrico na garagem de sua casa. 
O sistema é composto de um contrapeso preso à extremidade de um cabo de aço de massa 
desprezível, que passa por uma polia, de massa também desprezível. A outra extremidade do 
cabo de aço é presa ao portão, como mostrado na figura. Sabendo-se que o portão possui uma 

massa de 100,0 kg,  qual deve ser a massa do contrapeso para que o portão suba com 

aceleração igual a 0,1g,  sendo g  a aceleração da gravidade? Desconsidere qualquer outra 

força externa realizada pelo motor do portão. 
 

  
a) 81,8 kg     

b) 122,2 kg     

c) 61,0 kg     

d) 163,6 kg     

e) 127,5 kg     

   
2. (Uerj 2016)  Considere um patinador X  que colide elasticamente com a parede P  de uma 
sala. Os diagramas abaixo mostram segmentos orientados indicando as possíveis forças que 
agem no patinador e na parede, durante e após a colisão. Note que segmento nulo indica força 
nula.  
 

 
 
Supondo desprezível qualquer atrito, o diagrama que melhor representa essas forças é 
designado por:  
a) I    
b) II    
c) III    
d) IV    
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3. (Ufjf-pism 1 2016)  Em relação às forças de atrito entre um bloco e uma superfície sobre a 
qual o mesmo repousa, assinale a afirmação CORRETA:  
a) a força de atrito é diretamente proporcional à área da superfície de contato;    
b) o coeficiente de atrito estático não depende da natureza da superfície;    
c) a força de atrito máxima é diretamente proporcional ao módulo da força normal;    
d) a força de atrito máxima é inversamente proporcional ao módulo da força normal;    
e) uma vez que o bloco começa a deslizar, a força de atrito aumenta proporcionalmente à 

velocidade do bloco.    
   
4. (Acafe 2016)  Um homem foi ao mercado comprar 2 kg  de arroz, 1kg  de feijão e 2 kg  de 

açúcar. Quando saiu do caixa utilizou uma barra de PVC para facilitar no transporte da sacola 
(figura 1). Quando chegou em casa reclamou para a mulher que ficou cansado, pois a sacola 
estava pesada. Tentando ajudar o marido, a esposa comentou que ele deveria na próxima vez 
trazer a sacola com as alças nas extremidades da barra de PVC (figura 2), pois assim faria 
menos força. Na semana seguinte, o homem foi ao mercado e comprou os mesmos produtos e 
carregou a sacola como a esposa havia aconselhado. 
 

 
 
A alternativa correta sobre a conclusão do homem é:  
a) Minha esposa está certa, pois a sacola continua com o mesmo peso da semana passada, no 

entanto, eu estou fazendo menos força para suportá-la.    
b) Minha esposa está errada, pois a sacola continua com o mesmo peso da semana passada e 

eu continuo fazendo a mesma força para suportá-la.    
c) Minha esposa está certa, pois estou fazendo menos força para suportar a sacola porque ela 

ficou mais leve.    
d) Minha esposa está errada, pois a sacola ficou mais pesada do que a da semana passada e 

eu estou fazendo mais força para suportá-la.    
   
5. (G1 - ifsp 2016)  O peso de um corpo depende basicamente da sua massa e da aceleração 
da gravidade em um local. A tirinha a seguir mostra que o Garfield está tentando utilizar seus 
conhecimentos de Física para enganar o seu amigo.  
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De acordo com os princípios da Mecânica, se Garfield for para esse planeta:  
a) ficará mais magro, pois a massa depende da aceleração da gravidade.    
b) ficará com um peso maior.    
c) não ficará mais magro, pois sua massa não varia de um local para outro.    
d) ficará com o mesmo peso.    
e) não sofrerá nenhuma alteração no seu peso e na sua massa.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto e responda à(s) questão(ões). 
 

Um motorista conduzia seu automóvel de massa 2.000 kg  que trafegava em linha reta, com 

velocidade constante de 72 km / h,  quando avistou uma carreta atravessada na pista. 

 

Transcorreu 1s  entre o momento em que o motorista avistou a carreta e o momento em que 

acionou o sistema de freios para iniciar a frenagem, com desaceleração constante igual a 
210 m / s .   

 
 
6. (Fatec 2016)  Antes de o automóvel iniciar a frenagem, pode-se afirmar que a intensidade da 
resultante das forças horizontais que atuavam sobre ele era  
a) nula, pois não havia forças atuando sobre o automóvel.    
b) nula, pois a força aplicada pelo motor e a força de atrito resultante atuavam em sentidos 

opostos com intensidades iguais.    
c) maior do que zero, pois a força aplicada pelo motor e a força de atrito resultante atuavam em 

sentidos opostos, sendo a força aplicada pelo motor a de maior intensidade.    
d) maior do que zero, pois a força aplicada pelo motor e a força de atrito resultante atuavam no 

mesmo sentido com intensidades iguais.    
e) menor do que zero, pois a força aplicada pelo motor e a força de atrito resultante atuavam 

em sentidos opostos, sendo a força de atrito a de maior intensidade.    
   
7. (Uerj 2015)  Em uma área onde ocorreu uma catástrofe natural, um helicóptero em 
movimento retilíneo, a uma altura fixa do chão, deixa cair pacotes contendo alimentos. Cada 
pacote lançado atinge o solo em um ponto exatamente embaixo do helicóptero. 
 
Desprezando forças de atrito e de resistência, pode-se afirmar que as grandezas velocidade e 
aceleração dessa aeronave são classificadas, respectivamente, como:  
a) variável − nula    
b) nula − constante    
c) constante − nula    
d) variável − variável    
   
8. (G1 - cftmg 2015)  A imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento com 
velocidade constante que, em seguida, choca-se com um obstáculo e cai. 
 

 
 
A queda do garoto justifica-se devido à(ao)  
a) princípio da inércia.    
b) ação de uma força externa.    
c) princνpio da aηγo e reaηγo.    
d) força de atrito exercida pelo obstáculo.    
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9. (Espcex (Aman) 2015)  Uma pessoa de massa igual a 80 kg  está dentro de um elevador 

sobre uma balança calibrada que indica o peso em newtons, conforme desenho abaixo. 
Quando o elevador está acelerado para cima com uma aceleração constante de intensidade 

2a 2,0 m / s ,  a pessoa observa que a balança indica o valor de 

 

 
 

Dado: intensidade da aceleração da gravidade 2g 10 m / s   

a) 160 N     

b) 640 N     

c) 800 N     

d) 960 N     

e) 1600 N     

   
10. (Udesc 2015)  Com relação às Leis de Newton, analise as proposições.  
  
I. Quando um corpo exerce força sobre o outro, este reage sobre o primeiro com uma força de 

mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido.  
II. A resultante das forças que atuam em um corpo de massa m  é proporcional à aceleração 

que este corpo adquire.  
III. Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a 

menos que uma força resultante, agindo sobre ele, altere a sua velocidade.  
IV. A intensidade, a direção e o sentido da força resultante agindo em um corpo são iguais à 

intensidade, à direção e ao sentido da aceleração que este corpo adquire. 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.    
b) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.    
c) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.    
d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.    
e) Todas afirmativas são verdadeiras.    
   
11. (Uema 2015)  Um estudante analisou uma criança brincando em um escorregador o qual 
tem uma leve inclinação.  
 
A velocidade foi constante em determinado trecho do escorregador em razão de o(a)  
a) aceleração ter sido maior que zero.    
b) atrito estático ter sido igual a zero.    
c) atrito estático ter sido menor que o atrito cinético.    
d) atrito estático ter sido igual ao atrito cinético.    
e) aceleração ter sido igual a zero.    
   
12. (G1 - cps 2015)  Sacolas imensas são usadas para o transporte de minérios, sucatas e 
entulhos. Elas são feitas de plástico reciclável e têm quatro alças, conforme mostra a figura. 
São facilmente movimentadas encaixando-se suas quatro alças no gancho de pequenos 
guindastes. 
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Suponha que em uma dessas sacolas sejam colocados 1200 kg  de entulho e que todos os 

pontos de fixação de cada alça na sacola sofram trações de mesma intensidade, quando a 
sacola é erguida. 
 
Nessas condições, a componente vertical da tração a que cada ponto de fixação das alças é 
submetida será, em newtons, 
 

Lembre que o peso de um corpo é calculado pela expressão P m g,   em que P  é o peso do 

corpo (N);  m  é a massa do corpo (kg),  e g  é a aceleração da gravidade, de valor 210m s .  

  
a) 120.     
b) 150.     
c) 1200.     

d) 1500.     

e) 3 000.     

   
13. (G1 - ifsc 2015)  Um pássaro está em pé sobre uma das mãos de um garoto. É CORRETO 
afirmar que a reação à força que o pássaro exerce sobre a mão do garoto é a força:  
a) da Terra sobre a mão do garoto.    
b) do pássaro sobre a mão do garoto.    
c) da Terra sobre o pássaro.    
d) do pássaro sobre a Terra.    
e) da mão do garoto sobre o pássaro.    
   
14. (Ufrgs 2015)  Dois blocos, 1 e 2, são arranjados de duas maneiras distintas e empurrados 

sobre uma superfície sem atrito, por uma mesma força horizontal F.  As situações estão 
representadas nas figuras I e II abaixo.  
 

 
 

Considerando que a massa do bloco 1 é 1m  e que a massa do bloco 2 é 2 1m 3m ,  a opção 

que indica a intensidade da força que atua entre blocos, nas situações I e II, é, 
respectivamente,  
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a) F / 4  e F / 4.     
b) F / 4  e 3F / 4.     
c) F / 2  e F / 2.     
d) 3F / 4  e F / 4.     
e) F  e F.     
   
15. (Uern 2015)  Uma força horizontal constante é aplicada num corpo de massa 3kg  que se 

encontra sobre uma mesa cuja superfície é formada por duas regiões: com e sem atrito. 
Considere que o corpo realiza um movimento retilíneo e uniforme na região com atrito cujo 

coeficiente de atrito dinâmico é igual a 0,2  e se dirige para a região sem atrito. A aceleração 

adquirida pelo corpo ao entrar na região sem atrito é igual a 
 

(Considere: 2g 10m / s . )  

a) 22m / s .     

b) 24m / s .     

c) 26m / s .     

d) 28m / s .     

   
16. (Fgv 2015)  Uma criança está parada em pé sobre o tablado circular girante de um 
carrossel em movimento circular e uniforme, como mostra o esquema (uma vista de cima e 
outra de perfil). 
 

 
 
O correto esquema de forças atuantes sobre a criança para um observador parado no chão 
fora do tablado é: 
 

(Dados: F :  força do tablado; N :  reação normal do tablado; P :  peso da criança)  
 
 
 
 

a)     

b)     
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c)     

d)     

e)     
   
17. (Uece 2015)  Um elevador, durante os dois primeiros segundos de sua subida, sofre uma 

aceleração vertical para cima e de módulo 21m s .  Sabe-se que também age sobre o elevador 

a força da gravidade, cuja aceleração associada é 210m s .  Durante esses dois primeiros 

segundos do movimento, a aceleração resultante no elevador é, em 2m s ,   

a) 1.     
b) 10.     
c) 9.     
d) 11.     
  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
Considere os dados abaixo para resolver a(s) questão(ões) quando for necessário. 
 
Constantes físicas 
 

Aceleração da gravidade: 2g 10m / s  

Densidade da água: 3r 1,0g / cm   

 
 

18. (G1 - cftmg 2015)  A figura seguinte ilustra uma pessoa aplicando uma força F  para direita 
em uma geladeira com rodas sobre uma superfície plana. 
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Nesse contexto, afirma-se que: 
 
 
 
I. O uso de rodas anula a força de atrito com o solo. 
II. A única força que atua na geladeira é a força aplicada pela pessoa. 
III. Ao usar rodas, a força de reação normal do piso sobre a geladeira fica menor. 

IV. A geladeira exerce sobre a pessoa uma força oposta e de igual intensidade a F.  
V. Se a geladeira se movimenta com velocidade constante, ela está em equilíbrio. 
 
São corretas apenas as afirmativas  
a) III e IV.    
b) IV e V.    
c) I, II e III.    
d) I, II e V.    
   
19. (G1 - cftmg 2015)  Um veículo segue em uma estrada horizontal e retilínea e o seu 
velocímetro registra um valor constante. Referindo-se a essa situação, assinale (V) para as 
afirmativas verdadeiras ou (F), para as falsas. 
 
(     ) A aceleração do veículo é nula. 
(     ) A resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula. 
(     ) A força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido do vetor velocidade. 
 
A sequência correta encontrada é  
a) V - F - F.    
b) F - V - F.    
c) V - V - F.    
d) V - F - V.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Para responder à(s) questão(ões), considere as afirmativas referentes à figura e ao texto 
abaixo. 
 

 
 
 

Na figura acima, está representada uma pista sem atrito, em um local onde a 

aceleração da gravidade é constante. Os trechos T1,  T2  e T3  são retilíneos. A inclinação de 

T1  é maior do que a inclinação de T3,  e o trecho T2  é horizontal. Um corpo é abandonado do 

repouso, a partir da posição A.   
 

20. (Pucrs 2015)  Sobre as informações, afirma-se que a força resultante sobre o corpo  
 

I. é nula no trecho T2.   
II. mantém a sua direção e o seu sentido durante todo o movimento.  

III. é maior em módulo no trecho T1  do que no trecho T3.  

 
Está/Estão correta(s) a(s) afirmativa(s)  
a) I, apenas.    
b) II, apenas.    
c) I e III, apenas.    
d) II e III, apenas.    
e) I, II e III.    
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21. (Ufrgs 2014)  Um plano inclinado com 5 m  de comprimento é usado como rampa para 

arrastar uma caixa de 120 kg  para dentro de um caminhão, a uma altura de 1,5 m,  como 

representa a figura abaixo. 
 

 
 

Considerando que a força de atrito cinético entre a caixa e a rampa seja de 564 N  o trabalho 

mínimo necessário para arrastar a caixa para dentro do caminhão é  
a) 846 J.    
b) 1056 J.    
c) 1764 J.    
d) 2820 J.    
e) 4584 J.     
   
22. (Pucrs 2014)  Em muitas tarefas diárias, é preciso arrastar objetos. Isso pode ser mais ou 
menos difícil, dependendo das forças de atrito entre as superfícies deslizantes. Investigando a 
força necessária para arrastar um bloco sobre uma superfície horizontal, um estudante aplicou 
ao bloco uma força horizontal F e verificou que o bloco ficava parado. Nessa situação, é correto 
afirmar que a força de atrito estático entre o bloco e a superfície de apoio é, em módulo,   
a) igual à força F.     
b) maior que a força F.     
c) igual ao peso do bloco.     
d) maior que o peso do bloco.     
e) menor que o peso do bloco.    
   
23. (Ufsm 2014)  O principal combustível usado pelos grandes aviões de transporte de carga e 
passageiros é o querosene, cuja queima origina diversos poluentes atmosféricos. As 
afirmativas a seguir referem-se a um avião em voo, num referencial inercial.  
  
I. Se a soma das forças que atuam no avião é diferente de zero, ele não pode estar em MRU.  
II. Se a soma das forças que atuam no avião é zero, ele pode estar parado.  
III. O princípio de conservação da energia garante que o avião se move em sentido contrário 

àquele em que são jogados os gases produzidos na combustão.  
  
Está(ão) correta(s)   
a) apenas I.     
b) apenas I e II.     
c) apenas III.     
d) apenas II e III.     
e) I, II e III.    
   
24. (Enem 2014)  Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de 
uma esfera de metal em dois planos inclinados sem atritos e com a possibilidade de se 
alterarem os ângulos de inclinação, conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, 
quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado 
nível, ela sempre atinge, no plano ascendente, no máximo, um nível igual àquele em que foi 
abandonada. 
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Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, a esfera  
a) manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo.    
b) manterá sua velocidade constante, pois o impulso da descida continuará a empurrá-la.    
c) diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois não haverá mais impulso para empurrá-la.    
d) diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois o impulso resultante será contrário ao seu 

movimento.    
e) aumentará gradativamente a sua velocidade, pois não haverá nenhum impulso contrário ao 

seu movimento.    
   
25. (G1 - ifsp 2014)  Roldanas móveis são utilizadas para vantagens mecânicas, ou seja, 
aplica-se uma determinada força a uma extremidade do sistema e transmite-se à outra 
extremidade uma força de maior intensidade. Esse tipo de recurso é comumente utilizado em 
guindastes de construção civil para levantar materiais de grandes massas. 
Um modelo semelhante ao dos guindastes está apresentado na figura, em que são colocadas 
3 roldanas móveis e 1 fixa.  
 

 
 
Considerando a massa M igual a 500 kg sendo levantada a partir do repouso em um local cuja 
aceleração gravitacional é de 10 m/s2, podemos afirmar que, após 2 s, ela atingirá a 
velocidade, em m/s, de  
a) 4.    
b) 8.    
c) 10.    
d) 12.    
e) 14.    
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26. (Upe 2014)  A figura a seguir representa um ventilador fixado em um pequeno barco, em 
águas calmas de um certo lago. A vela se encontra em uma posição fixa e todo vento soprado 
pelo ventilador atinge a vela.  
 

 
 
Nesse contexto e com base nas Leis de Newton, é CORRETO afirmar que o funcionamento do 
ventilador   
a) aumenta a velocidade do barco.     
b) diminui a velocidade do barco.     
c) provoca a parada do barco.     
d) não altera o movimento do barco.    
e) produz um movimento circular do barco.     
   
27. (Uece 2014)  Uma criança desliza em um tobogã muito longo, com uma aceleração 
constante. Em um segundo momento, um adulto, com o triplo do peso da criança, desliza por 
esse mesmo tobogã, com aceleração também constante. Trate os corpos do adulto e da 
criança como massas puntiformes e despreze todos os atritos. A razão entre a aceleração do 
adulto e a da criança durante o deslizamento é  
a) 1.    
b) 2.    
c) 1/3.    
d) 4.    
   
28. (Uece 2014)  Dois cubos de mesma densidade e tamanhos diferentes repousam sobre uma 
mesa horizontal e mantêm contato entre si por uma de suas faces. A aresta de um dos cubos 

mede o dobro da aresta do outro. Em um dado instante, uma força constante F,  horizontal, é 

aplicada sobre o cubo menor que, por sua vez, empurra o maior, conforme a figura a seguir. 
 

 
 

Despreze todos os atritos. A razão entre o módulo de F  e o módulo da força de contato entre 
os cubos é  
a) 8.    
b) 2.    
c) 1/8.    
d) 9/8.    
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29. (Unesp 2014)  Ao tentar arrastar um móvel de 120 kg sobre uma superfície plana e 
horizontal, Dona Elvira percebeu que, mesmo exercendo sua máxima força sobre ele, não 
conseguiria movê-lo, devido à força de atrito entre o móvel e a superfície do solo. Chamou, 
então, Dona Dolores, para ajudá-la. Empurrando juntas, elas conseguiram arrastar o móvel em 
linha reta, com aceleração escalar constante de módulo 0,2 m/s2. 
Sabendo que as forças aplicadas pelas duas senhoras tinham a mesma direção e o mesmo 
sentido do movimento do móvel, que Dona Elvira aplicou uma força de módulo igual ao dobro 
da aplicada por Dona Dolores e que durante o movimento atuou sobre o móvel uma força de 
atrito de intensidade constante e igual a 240 N, é correto afirmar que o módulo da força 
aplicada por Dona Elvira, em newtons, foi igual a  
a) 340.    
b) 60.    
c) 256.    
d) 176.    
e) 120.    
   
30. (G1 - ifce 2014)  Na figura abaixo, o fio inextensível que une os corpos A e B e a polia têm 
massas desprezíveis. As massas dos corpos são mA = 4,0 kg e mB = 6,0 kg. Desprezando-se 
o atrito entre o corpo A e a superfície, a aceleração do conjunto, em m/s2, é de (Considere a 
aceleração da gravidade 10,0 m/s2)  
 

  
a) 4,0.     
b) 6,0.     
c) 8,0.     
d) 10,0.     
e) 12,0.    
   
31. (Ufsm 2014)  A imagem mostra um exemplar de esquilo voador. Quando deseja descer ao 
solo saltando de uma árvore, ele abre suas pseudoasas, que atuam como um freio 
aerodinâmico e amortecem sua queda. Considerando que esse esquilo cai verticalmente com 
suas pseudoasas abertas, qual das alternativas a seguir descreve corretamente as 
características físicas desse movimento?  
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a) Durante a queda, o módulo da aceleração do esquilo aumenta até que sua velocidade 
terminal  seja atingida, permanecendo constante a partir desse momento.     

b) À medida que cai, o peso do esquilo diminui.     
c) A resultante de forças experimentada pelo esquilo é constante e não nula durante a queda.     
d) A força de resistência do ar é variável e equilibra o peso, quando a velocidade terminal é 

atingida.     
e) A velocidade terminal do esquilo não depende da densidade do ar.     
   
32. (Cefet MG 2014)  Uma caixa, inicialmente em repouso, sobre uma superfície horizontal e 
plana, é puxada por um operário que aplica uma força variando linearmente com o tempo. 
Sabendo-se que há atrito entre a caixa e a superfície, e que a rugosidade entre as áreas em 
contato é sempre a mesma, a força de atrito, no decorrer do tempo, está corretamente 
representada pelo gráfico  

a)     

b)     

c)     
 
 

d)     

e)     
  33. (Ufsm 2014)  O sangue é um exemplo de fluido real, responsável pelo transporte das 
substâncias necessárias à vida em grande parte dos seres vivos. Uma propriedade 
hidrodinâmica importante é a pressão exercida pelo sangue sobre os vasos sanguíneos. Essa 
grandeza varia grandemente ao longo do circuito vascular, tal que, em seres humanos 

saudáveis, ela tem um valor máximo de 120 mmHg  quando sai do coração e cai a 4 mmHg  

ao retomar a esse órgão. A que pode ser atribuída a queda de pressão ocorrida ao longo do 
circuito vascular?   
a) Ao atrito entre o sangue e as paredes dos vasos.     
b) À redução da vazão sanguínea ao longo do circuito.     
c) À redução da área da seção reta dos vasos.     
d) À transiçăo do regime de escoamento laminar para turbulento.    
e) Ao aumento da densidade do sangue.     
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34. (Unifor 2014)  Sobre um paralelepípedo de granito de massa m 900,0 kg,  apoiado sobre 

um terreno plano e horizontal, é aplicada uma força paralela ao plano de F 2.900,0 N.  Os 

coeficientes de atrito dinâmico e estático entre o bloco de granito e o terreno são 0,25 e 0,35, 

respectivamente. Considere a aceleração da gravidade local igual a 210,0 m / s .  Estando 

inicialmente em repouso, a força de atrito que age no bloco é, em newtons: 
 

  
a) 2.250     
b) 2.900     
c) 3.150     
d) 7.550     
e) 9.000    
   
35. (Upf 2014)  A respeito do comportamento de um bloco apoiado sobre um plano inclinado, 
analise as afirmativas a seguir e assinale a incorreta.   
a) À medida que a inclinação do plano com a horizontal cresce, a componente da força peso 

paralela ao plano também cresce.     
b) Quando a inclinação do plano com a horizontal for de 30°, a componente da força peso 

paralela ao plano terá um valor igual ao valor da metade do peso do bloco.     
c) Para que a componente da força peso paralela ao plano tenha o mesmo valor que a 

componente perpendicular ao plano, é preciso que a inclinação do plano seja de 45°.     
d) Para um ângulo de 60° de inclinação, a componente da força peso paralela ao plano será de 

3  do peso do bloco.     
e) O peso do bloco será sempre o mesmo, independentemente do ângulo de inclinação do 

plano.     
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [B]  

 
Resposta da questão 2: 
 [A] 
 
Resposta da questão 3: 
 [C] 
 
Resposta da questão 4: 
 [B] 
 
Resposta da questão 5: 
 [C] 
 
Resposta da questão 6: 
 [B] 
Resposta da questão 7: 
 [C] 

 
Resposta da questão 8: 
 [A] 
 
Resposta da questão 9: 
 [D] 

 
Resposta da questão 10: 
 [D] 

 
Resposta da questão 11: 
 [E] 

 
Resposta da questão 12: 
 [D]    

 
Resposta da questão 13: 
 [E] 

 
Resposta da questão 14: 
 [D] 

 
Resposta da questão 15: 
 [A] 

 
Resposta da questão 16: 
 [D] 

 
Resposta da questão 17: 
 [A] 

 
Resposta da questão 18: 
 [B] 

 
Resposta da questão 19: 

 [C] 
Resposta da questão 20: 
 [C] 

 
Resposta da questão 21: 
 [E] 

 
Resposta da questão 22: 
 [A] 

 
Resposta da questão 23: 
 [B] 

 
Resposta da questão 24: 
 [A]  

 
Resposta da questão 25: 
 [A] 

 
Resposta da questão 26: 
 [D] 

 
Resposta da questão 27: 
 [A] 

 
Resposta da questão 28: 
 [D] 

 
Resposta da questão 29: 
 [D] 
 
Resposta da questão 30: 
 [B] 

 
Resposta da questão 31: 
 [D] 

 
Resposta da questão 32: 
 [B] 

 
Resposta da questão 33: 
 [A] 

 
Resposta da questão 34: 
 [B] 
 
Resposta da questão 35: 
 [D] 

 

  


