
                                                                                                                                              

 

 

 



                                                                                                                                              

 

 

 

VESTIBULAR 2010 - I  
 
1. 
 
Quando tomamos refrigerante, utilizando 
canudinho, o refrigerante chega até nós, porque 
o ato de puxarmos o ar pela boca: 
 
A) reduz a aceleração da gravidade no interior 
do tubo. 
B) aumenta a pressão no interior do tubo. 
C) aumenta a pressão fora do canudinho. 
D) reduz a pressão no interior do canudinho. 
 
 
 
2. 
 
Em dias secos e com o ar com pouca umidade, é 
comum ocorrer o choque elétrico ao se tocar em 
um carro ou na maçaneta de uma porta em 
locais onde o piso é recoberto por carpete. 
Pequenas centelhas elétricas saltam entre as 
mãos das pessoas e esses objetos. As faíscas 
elétricas ocorrem no ar quando a diferença de 
potencial elétrico atinge o valor de 10.000V 
numa distância de aproximadamente 1 cm. A 
esse respeito, marque a opção CORRETA. 
 
A) A pessoa toma esse choque porque o corpo 
humano é um bom condutor de eletricidade. 
B) Esse fenômeno é um exemplo de eletricidade 
estática acumulada nos objetos. 
C) Esse fenômeno só ocorre em ambientes onde 
existem fiações elétricas como é o caso dos 
veículos e de ambientes residenciais e 
comerciais. 
D) Se a pessoa estiver calçada com sapatos secos 
de borracha, o fenômeno não acontece, porque 
a borracha é um excelente isolante elétrico. 
 

 

3. 

“Nada como um dia após o outro.” Certamente 
esse dito popular está relacionado de alguma 
forma com a rotação da Terra em torno de seu 
próprio eixo, realizando uma rotação completa a 
cada 24 horas. 
 
Pode-se então dizer que cada hora corresponde 
a uma rotação de: 
 
A) 180º 
B) 360º 
C) 15º 
D) 90º 
 
 
4. 
 
A frase “Isso é apenas a ponta do iceberg” é 
aplicada a situações em que a extensão 
conhecida de um determinado fato ou objeto é 
muito pequena, comparada ao restante, ainda 
encoberto não revelado. 
 
No caso dos “icebergs” nos oceanos, isso ocorre 
por que: 
 
A) a densidade do gelo é muito menor que da 
água salgada. 
B) a densidade da água dos oceanos é 
ligeiramente maior que a densidade do gelo. 
C) as correntes marítimas arrastam os “icebergs” 
para regiões mais profundas dos oceanos, 
deixando acima da superfície da água uma 
pequena parte do volume dos mesmos. 
D) o empuxo da água salgada sobre os 

“icebergs” é menor que o peso dos mesmos. 

 

  



                                                                                                                                              

 

 

 

5. 
 
Ainda nos dias atuais, povos que vivem no 
deserto usam roupas de lã branca como parte de 
seu vestuário para se protegerem do intenso 
calor, já que a temperatura ambiente pode 
chegar a 50ºC durante o dia. Para nós, 
brasileiros, que utilizamos a lã principalmente no 
inverno, a atitude dos povos do deserto pode 
parecer estranha ou equivocada, contudo ela 
pode ser explicada pelo fato de que: 
 
A) a lã é um excelente isolante térmico, 
impedindo que o calor externo chegue aos 
corpos das pessoas e a cor branca absorve toda 
a luz evitando que ela aqueça ainda mais as 
pessoas. 
B) a lã é naturalmente quente e, num ambiente 
a 50ºC, ela contribui para resfriar um pouco os 
corpos das pessoas. 
C) a lã é um excelente isolante térmico, 
impedindo que o calor externo chegue aos 
corpos das pessoas e a cor branca reflete toda a 
luz diminuindo assim o aquecimento da própria 
lã. 
D) a lã é naturalmente quente, e o branco é uma 
“cor fria.” Esses fatos combinados contribuem 
para o resfriamento dos corpos daquelas 
pessoas. 
 
 
 
6. 
Quando aquecemos água em nossas casas 
utilizando um recipiente aberto, sua 
temperatura nunca ultrapassa os 100 ºC. Isso 
ocorre porque: 
 
A) ao atingir essa temperatura, a água perde sua 
capacidade de absorver calor. 
B) ao atingir essa temperatura, a água passa a 
perder exatamente a mesma quantidade de 
calor que está recebendo, mantendo assim sua 
temperatura constante. 
C) as mudanças de fase ocorrem à temperatura 
constante. 
D) ao atingir essa temperatura, a água começa a 
expelir o oxigênio e outros gases nela 
dissolvidos. 
 
 

 
 



                                                                                                                                              

 

 

 

7. 
 
Na leitura da placa de identificação de um 
chuveiro elétrico, constatam-se os seguintes 
valores: 127 v 4800 w. É CORRETO afirmar: 
 
A) Esse equipamento consome uma energia de 
4800J a cada segundo de funcionamento. 
B) A corrente elétrica correta para o 
funcionamento desse chuveiro é de no máximo 
127 v. 
C) A tensão adequada para o seu funcionamento 
não pode ser superior a 4800 w. 
D) Não é possível determinar o valor correto da 

corrente elétrica. 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                              

 

 

 

VESTIBULAR 2010-2 
AS QUESTÕES 1 A 3 REFEREM-SE AO TEXTO A 
SEGUIR, ADAPTADO DE FOLHA DE S. PAULO, 
26/07/2009. 
 
 
 
NA HORA DO ACIDENTE, BRASILEIRO REDUZIA. 

 
Eram os instantes finais do segundo bloco do 
treino classificatório para o GP da Hungria. 
Felipe Massa tinha o terceiro melhor tempo, 
mas decidiu abrir uma volta rápida, tentando 
melhorar, buscando o acerto ideal para o Q3, a 
parte decisiva da sessão, a luta pela pole 
position. Percorria a pequena reta entre 
as curvas 3 e 4 da pista de Hungaroring e 
começava a reduzir de quase 360 km/h para 270 
km/h quando apagou. Com os pés cravados 
tanto no freio como no acelerador, não virou o 
volante para a esquerda, passou por uma faixa 
de grama, retornou para a pista e percorreu a 
área de escape até bater de frente na barreira 
de pneus. Atônito, o autódromo assistiu às cenas 
sem entender a falta de reação do piloto. O 
mistério só foi desfeito pelas imagens da câmera 
on board: uma peça atingiu o flanco esquerdo do 
capacete, fazendo com que o ferrarista perdesse 
os reflexos. 
A mola mede cerca de 10 cm x 5 cm e pesa 
aproximadamente 1 kg, segundo o piloto da 
Brawn, que, antes de saber que ela havia 
causado o acidente, disse que seu carro ficou 
"inguiável" quando a suspensão 
quebrou. 
Quando a mola atingiu o capacete, considerando 
a velocidade do carro e da própria mola, Felipe 
Massa sentiu como se tivesse caído em sua 
cabeça um objeto de aproximadamente 150 Kg. 
 
 
 

Para as questões que se seguem, considere as 
aproximações. 

 
A variação da velocidade no carro de Felipe 
Massa e da mola sempre se deu em um 
movimento retilíneo uniformemente variado. 
Considere a mola com uma massa de 1 kg e que, 
no momento da colisão, o carro de Felipe Massa 

tinha uma velocidade de 270 km/h e a mola com 
198 km/h, em sentido contrário. 
Considere ainda que a colisão teve uma duração 
de 1 x 10 1s e que levou a mola ao repouso, em 
relação ao carro de Felipe Massa. 
 
 
1. 
 
Como informado no texto e considerando as 
aproximações feitas, marque a opção cujo 
gráfico melhor representa a velocidade do 
veículo de Felipe Massa em função do tempo. 
 
 
 

 
 
 
 
2. 
 
Considerando os dados do texto, marque a 
opção que indica a força exercida pela mola 
contra o capacete de Felipe Massa. 
 
A) F = 2,0 x 102 N 
B) F = 4,7 x 103 N 
C) F = 7,2 x 102 N 
D) F = 1,3 x 103 N 
 
 
 
3. 
 
De que altura a mola deveria cair, em 
movimento de queda livre, para atingir a mesma 
velocidade com que se deu o impacto? 
 

 
A) 15 m 



                                                                                                                                              

 

 

 

B) 152 m 
C) 456 m 
D) 845 m 
 
 
 
5. 
Considere, pois, dois veículos de mesma massa, 
com motores de mesma potência: um equipado 
com motor elétrico com uma eficiência de 90% e 
o outro equipado com motor a combustão, com 
uma eficiência de 25%. Admitindo-se ambos os 
veículos com uma massa de 500kg, partindo do 
repouso, em uma estrada plana e retilínea, a 
energia gerada nos motores para fazer com que 
ambos os veículos atinjam a velocidade de 
36km/h vale respectivamente: 
 
A) 1,0 x 104J e 2,0 x 104J 
B) 1,1 x 105J e 4,0 x 105J 
C) 2,7 x 104J e 1,0 x 105J 
D) 2,5 x 105J e 2,5 x 105J 
 
 
 
 
6. 
 
Em relação aos motores da questão de número 
36, a quantidade de calor rejeitada pelos 
motores foi respectivamente de: 
 
A) 4,0 x 103J e 3,5 x 103J 
B) 1,5 x 103J e 2,5 x 103J 
C) 2,8 x 104J e 4,5 x 105J 
D) 2,0 x 103J e 7,5 x 104J 
 
 

AS QUESTÕES 7 E 8 REFEREM-SE AO TEXTO A 
SEGUIR. 

 
 
 
SUPERCONDUTIVIDADE 
 
O termo supercondutividade se refere à 
capacidade que alguns materiais têm de 
conduzir a corrente elétrica sem que ocorram 
perdas de energia na forma de calor. 
 
O QUE FAZ UM CONDUTOR SER SUPER? 

 
A história dos semicondutores já é quase 
centenária e começa em 1911 com o físico Heike 
Kamerling Onnes, que observou o fenômeno no 
mercúrio resfriado a 4,2 K. Em 1995, compostos 
de cobre dopados com tálio exibiram o 
fenômeno da supercondutividade a 
temperaturas de 138 K a pressões ambientes e 
até as temperaturas de 164 K em altas pressões. 
Em um condutor comum, os elétrons da 
corrente elétrica são continuamente espalhados 
pelos íons metálicos do fio, perdendo energia, 
que aquece o fio, fenômeno conhecido como 
efeito joule. Em um supercondutor, esses 
elétrons combinam-se e formam os chamados 
pares de Cooper, unidos por uma interação 
atrativa, e movem-se sem haver espalhamento. 

 
(Texto adaptado de Scientific American Brasil, 

ano 8 numero 88, págs. 48-55.) 
 

 
7. 
 
Considere uma linha de transmissão de energia 
elétrica em um fio condutor com diâmetro de 2 
cm e comprimento de 2000 m percorrido por 
uma corrente de 1000 A. Se essa transmissão 
fosse feita através de um supercondutor, a cada 
hora, seria evitada a perda de uma energia de, 
aproximadamente, igual a: 
 

 
A) 3,6 x 108J 
B) 1,4 x 109J 
C) 7,2 x 108J 
D) 8,5 x 1010J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                              

 

 

 

 
 
 
8. 
 
Essa energia perdida seria capaz de aquecer até 
100ºC, aproximadamente quantos quilogramas 
de água inicialmente a 28 ºC? 
 
 
 
 
 
A) 3,5 x 103kg 
B) 1,2 x 103 kg 
C) 4,5 x 105 Kg 
D) 1,0 x 106kg 
  



                                                                                                                                              

 

 

 

VESTIBULAR 2014 

1. 

Nos manuais dos veículos automotivos, na seção 
que trata dos cuidados com os pneus, encontra-
se invariavelmente a seguinte instrução: “Os 
pneus devem ser calibrados enquanto frios”. O 
motivo dessa recomendação é que: 
 
A) se calibrarmos os pneus quentes com a 
pressão recomendada pelo fabricante, quando 
os pneus resfriarem, a pressão ficaria muito 
acima da recomendada devido à diminuição do 
volume do pneu causada pela contração da 
borracha. 
B) se calibrarmos os pneus quentes com a 
pressão recomendada pelo fabricante, ao 
resfriarem, a pressão cairá a valores abaixo dos 
recomendados. 
C) a recomendação dos fabricantes é uma 
questão de responsabilidade ambiental, pois, se 
calibrarmos os pneus a frio, gastamos menos ar 
para enchê-los. 
D) se calibrarmos os pneus quentes com o ar à 
temperatura ambiente ,podem ocorrer trincas 
nas borrachas do pneu devido ao choque 
térmico. 
 
 
 
2. 
 
O aparelho auditivo humano é capaz detectar 
sons com frequências que vão de 20 Hz a 20 kHz. 
Os morcegos se orientam a partir do som 
emitido por eles de aproximadamente 40 KHz. 
 
Somos capazes de observar os morcegos, mas 
não ouvimos o som emitido por eles porque: 
 
A) o comprimento de onda emitido pelo 
morcego é muito maior que aquele que 
conseguimos perceber. 
B) a amplitude das ondas sonoras emitidas pelo 
morcego é muito pequena, insuficiente para 
sensibilizar o ouvido humano. 
C) o comprimento de onda do som emitido de 40 
KHz é inferior ao menor comprimento de onda 
que o ouvido humano consegue detectar. 

D) o timbre das ondas de 40 KHz apresenta uma 
forma de onda inadequada para ser percebida 
pelo ouvido humano. 
 
 
 
INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo e responda às 
questões de 3 a 5. 
 
 
 
 
Raios irados 
 
Em Minas Gerais encontra-se instalado o Núcleo 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em 
descargas atmosféricas destinado ao estudo 
quantitativo e qualitativo das descargas 
elétricas. Antes de sua instalação, todas as 
medições dos raios tinham como referência os 
dados coletados a partir de medições realizadas 
na Suíça. 
Essas medidas mostravam que a intensidade 
média da corrente elétrica nos raios na Europa 
era de 30 mil Amperes. Os resultados das 
medições realizadas em Minas Gerais mostraram 
que os raios que chegam ao solo mineiro têm 
uma intensidade média de corrente de 50.000 
Amperes, além de ser uma das maiores 
incidências no planeta. 
 
Adaptado de MINAS FAZ CIÊNCIA. JUN/AGO 
2012, pág. 47.(FAPEMIG) 
 
 
3. 
 
Considerando-se uma descarga elétrica com 
uma tensão Vab = 3 x 1010 V e com uma 
intensidade de corrente I = 48.000A, a potência 
dessa descarga será de: 
 
A) 1,4 x 1015W 
B) 1,6 x 109W 
C) 2,4 x 1012W 
D) 4,8 x 1015W 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                              

 

 

 

4. 
 
Considerando-se que o raio descrito na questão 
anterior tenha uma duração de 5,0 x 10-5s, a 
energia dessa descarga elétrica vale: 
 
A) 8,4 x 104J 
B) 7,0 x 1010J 
C) 2,4x 1011J 
D) 5,2 x 1012J 
 
 
5. 
 
Caso se considere o percurso de um raio como 
um fio percorrido por uma gigantesca corrente 
elétrica, com intensidade I = 48.000 Amperes, 
assinale o número de elétrons que passa através 
da área de seção reta desse fio, a cada segundo. 
 
A) 3,0 x 1023 elétrons 
B) 4,8 x 1019 elétrons                                                      

 
C) 1,6 x 10-15 elétrons 
D) 3,2 x 10-19 elétrons 
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