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Mecânica
Cinemática

1. (Enem PPL 2014) Na Antiguidade, algumas pessoas acreditavam que, no
lançamento obliquo de um objeto, a resultante das forças que atuavam sobre
ele tinha o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes do movimento.
Isso não está de acordo com as interpretações científicas atualmente utilizadas
para explicar esse fenômeno.

Desprezando a resistência do ar, qual é a direção e o sentido do vetor força
resultante que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória?
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a) Indefinido, pois ele é nulo, assim como a velocidade vertical nesse
ponto.
b) Vertical para baixo, pois somente o peso está presente durante o
movimento.
c) Horizontal no sentido do movimento, pois devido à inércia o objeto
mantém seu movimento.
d) Inclinado na direção do lançamento, pois a força inicial que atua
sobre o objeto é constante.
e) Inclinado para baixo e no sentido do movimento, pois aponta para o
ponto onde o objeto cairá.
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2. (Enem PPL 2013) Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a
Primeira Guerra Mundial. Quando voava a uma altitude de dois mil metros,
um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto de sua
face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de
um projétil alemão. PERELMAN, J. Aprenda física brincando. São Paulo:
Hemus, 1970. O piloto consegue apanhar o projétil, pois
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a) ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou
justamente na frente do piloto.
b) o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade
visivelmente superior.
c) ele foi disparado para cima com velocidade constante, no instante em que
o avião francês passou.
d) o avião se movia no sentido oposto ao dele, com velocidade de mesmo
valor.
e) o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade de mesmo
valor.
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3. (Enem 2012) Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária é
necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso a administração do
metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas
estações: a locomotiva parte do repouso em aceleração constante por um
terço do tempo de percurso, mantém a velocidade constante por outro terço
e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final, até
parar.

Qual é o gráfico de posição (eixo vertical) em função do tempo (eixo
horizontal) que representa o movimento desse trem?
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Leis de Newton

4. (Enem 2014) Um professor utiliza essa história em quadrinhos para
discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido,
pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando o
módulo da velocidade constante.
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Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração
tangencial do coelhinho, no terceiro quadrinho, é

a) nulo.
b) paralelo à sua velocidade linear e no mesmo sentido.
c) paralelo à sua velocidade linear e no sentido oposto.
d)perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para o centro da
Terra.
e)perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para fora da superfície
da Terra.
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5. (Enem 2013) Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se
deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em
linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés.
Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da
força de atrito mencionada no texto?

a) Perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento.
b) Paralelo ao plano e no sentido contrário ao movimento.
c) Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento.
d) Horizontal e no mesmo sentido do movimento.
e) Vertical e sentido para cima.
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6. (Enem 2012) Os freios ABS são uma importante medida de
segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento
das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as
rodas quando estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas
travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético.

As representações esquemáticas da força de atrito fat entre os pneus e
a pista, em função da pressão p aplicada no pedal de freio, para carros
sem ABS e com ABS, respectivamente, são:
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Energia
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Com base nas informações, a lâmpada energeticamente mais eficiente,
a mais viável economicamente e a de maior vida útil são,
respectivamente

a) fluorescente compacta, LED, LED.
b) LED, fluorescente compacta, LED.
c) fluorescente compacta, incandescente, LED.
d) LED, incandescente, fluorescente compacta.
e) fluorescente compacta, fluorescente compacta, LED.
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8. (Enem 2011) Uma das modalidades presentes nas olimpíadas é o salto
com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representadas na
figura:
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Desprezando-se as forças dissipativas (resistência do ar e atrito), para
que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia
seja conservada, é necessário que

a) a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente
convertida em energia potencial elástica representada na etapa IV.
b) a energia cinética, representada na etapa II, seja totalmente
convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa
IV.
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c) a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente
convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa
III.
d) a energia potencial gravitacional, representada na etapa II, seja
totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na
etapa IV.
e) a energia potencial gravitacional, representada na etapa I, seja
totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na
etapa III.
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9. (Enem 2a aplicação 2010) No nosso dia a dia, deparamo-nos com
muitas tarefas pequenas e problemas que demandam pouca energia
para serem resolvidos e, por isso, não consideramos a eficiência
energética de nossas ações. No global, isso significa desperdiçar muito
calor que poderia ainda ser usado como fonte de energia para outros
processos. Em ambientes industriais, esse reaproveitamento é feito por
um processo chamado de cogeração. A figura a seguir ilustra um
exemplo de cogeração na produção de energia elétrica.
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Em relação ao processo secundário de aproveitamento de energia
ilustrado na figura, a perda global de energia é reduzida por meio da
transformação de energia

a) térmica em mecânica.
b) mecânica em térmica.
c) química em térmica.
d) química em mecânica.
e) elétrica em luminosa.
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10. (Enem 2012) Um dos problemas ambientais vivenciados pela
agricultura hoje em dia é a compactação do solo, devida ao intenso
tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade
das culturas.
Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é
substituir os pneus dos tratores por pneus mais
a) largos, reduzindo pressão sobre o solo.
b)estreitos, reduzindo a pressão sobre o solo.
c) largos, aumentando a pressão sobre o solo.
d) estreitos, aumentando a pressão sobre o solo.
e)altos, reduzindo a pressão sobre o solo.
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11. (Enem 2011) Em um experimento realizado para determinar a densidade
da água de um lago, foram utilizados alguns materiais conforme ilustrado:
um dinamômetro D com graduação de 0 N a 50 N e um cubo maciço e
homogêneo de 10 cm de aresta e 3 kg de massa. Inicialmente, foi conferida a
calibração do dinamômetro, constatando-se a leitura de 30 N quando o cubo
era preso ao dinamômetro e suspenso no ar. Ao mergulhar o cubo na água
do lago, até que metade do seu volume ficasse submersa, foi registrada a
leitura de 24 N no dinamômetro.
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a) 0,6.
b) 1,2.
c) 1,5.
d) 2,4.
e) 4,8.
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12. (Enem 2a aplicação 2010) Um brinquedo chamado ludião consiste em
um pequeno frasco de vidro, parcialmente preenchido com água, que é
emborcado (virado com a boca para baixo) dentro de uma garrafa PET cheia
de água e tampada. Nessa situação, o frasco fica na parte superior da
garrafa, conforme mostra a figura 1.
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Quando a garrafa é pressionada, o frasco se desloca para baixo, como
mostrado na figura 2.
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Ao apertar a garrafa, o movimento de descida do frasco ocorre porque

a) diminui a força para baixo que a água aplica no frasco.
b) aumenta a pressão na parte pressionada da garrafa.
c) aumenta a quantidade de água que fica dentro do frasco.
d) diminui a força de resistência da água sobre o frasco.
e) diminui a pressão que a água aplica na base do frasco.
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13. (Enem PPL 2013) Visando reduzir a poluição sonora de uma cidade, a
Câmara de Vereadores aprovou uma lei que impõe o limite máximo de 40 dB
(decibéis) para o nível sonoro permitido após as 22 horas.

Ao aprovar a referida lei, os vereadores estão limitando qual característica da
onda?
a) A altura da onda sonora.
b) A amplitude da onda sonora.
c) A frequência da onda sonora.
d) A velocidade da onda sonora.
e) O timbre da onda sonora.
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Óptica
14. (Enem 2014) É comum aos fotógrafos tirar fotos coloridas em ambientes
iluminados por lâmpadas fluorescentes, que contêm uma forte composição de luz
verde. A consequência desse fato na fotografia é que todos os objetos claros,
principalmente os brancos, aparecerão esverdeados. Para equilibrar as cores,
deve-se usar um filtro adequado para diminuir a intensidade da luz verde que
chega aos sensores da câmera fotográfica. Na escolha desse filtro, utiliza-se o
conhecimento da composição das cores-luz primárias: vermelho, verde e azul; e
das cores-luz secundárias: amarelo = vermelho + verde, ciano = verde + azul e
magenta = vermelho + azul.

Disponível em: http://nautilus.fis.uc.pt. Acesso em 20 maio 2014 (adaptado).
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Na situação descrita, qual deve ser o filtro utilizado para que a
fotografia apresente as cores naturais dos objetos?

a) Ciano.
b) Verde.
c) Amarelo.
d) Magenta.
e) Vermelho.
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Eletricidade
15. (Enem PPL 2014) Em museus de ciências, é comum encontrarem-se máquinas
que eletrizam materiais e geram intensas descargas elétricas. O gerador de Van de
Graaff (Figura 1) é um exemplo, como atestam as faíscas (Figura 2) que ele produz.
O experimento fica mais interessante quando se aproxima do gerador em
funcionamento, com a mão, uma lâmpada fluorescente (Figura 3). Quando a
descarga atinge a lâmpada, mesmo desconectada da rede elétrica, ela brilha por
breves instantes. Muitas pessoas pensam que é o fato de a descarga atingir a
lâmpada que a faz brilhar. Contudo, se a lâmpada for aproximada dos corpos da
situação (Figura 2), no momento em que a descarga ocorrer entre eles, a lâmpada
também brilhará, apesar de não receber nenhuma descarga elétrica.
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A grandeza física associada ao brilho instantâneo da lâmpada
fluorescente, por estar próxima a uma descarga elétrica, é o(a)

a) carga elétrica.
b) campo elétrico.
c) corrente elétrica.
d) capacitância elétrica.
e) condutividade elétrica.
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16. (Enem 2010) Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos
combinaram de comprar duas caixas com tampas para guardarem seus
pertences dentro de suas caixas, evitando, assim, a bagunça sobre a mesa de
estudos. Uma delas comprou uma metálica, e a outra, uma caixa de madeira
de área e espessura lateral diferentes, para facilitar a identificação. Um dia as
meninas foram estudar para a prova de Física e, ao se acomodarem na mesa de
estudos, guardaram seus celulares ligados dentro de suas caixas.
Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os
amigos da outra tentavam ligar e recebiam a mensagem de que o celular
estava fora da área de cobertura ou desligado.
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Para explicar essa situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa, cujo
telefone celular não recebeu as ligações é de

a) madeira e o telefone não funcionava porque a madeira não é um bom condutor
de eletricidade.
b) metal e o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal
proporcionava.
c) metal e o telefone não funcionava porque o metal refletia todo tipo de radiação
que nele incidia.
d) metal e o telefone não funcionava porque a área lateral da caixa de metal era
maior.
e) madeira e o telefone não funcionava porque a espessura desta caixa era maior
que a Espessura da caixa de metal.
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17. (Enem 2013) Um eletricista analisa o diagrama de uma instalação
elétrica residencial para planejar medições de tensão e corrente em uma
cozinha. Nesse ambiente existem uma geladeira (G), uma tomada (T) e uma
lâmpada (L), conforme a figura. O eletricista deseja medir a tensão elétrica
aplicada à geladeira, a corrente total e a corrente na lâmpada. Para isso, ele
dispõe de um voltímetro (V) e dois amperímetros (A).

37

38



07/11/2018

18. (Enem PPL 2013) É comum nos referirmos a dias quentes como dias “de
calor”. Muitas vezes ouvimos expressões como “hoje está calor” ou “hoje o
calor está muito forte” quando a temperatura ambiente está alta.

No contexto científico, é correto o significado de “calor” usado nessas
expressões?
a) Sim, pois o calor de um corpo depende de sua temperatura.
b) Sim, pois calor é sinônimo de alta temperatura.
c) Não, pois calor é energia térmica em trânsito.
d) Não, pois calor é a quantidade de energia térmica contida em um corpo.
e) Não, pois o calor é diretamente proporcional à temperatura, mas são
conceitos diferentes.
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19. (Enem PPL 2013)

Quais são os processos de propagação de calor relacionados à fala de cada
personagem?

a) Convecção e condução.
b) Convecção e irradiação.
c) Condução e convecção.
d) Irradiação e convecção.
e) Irradiação e condução.
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20. (Enem PPL 2012) Em um centro de pesquisa de alimentos, um
técnico efetuou a determinação do valor calórico de determinados
alimentos da seguinte forma: colocou uma massa conhecida de água em
um recipiente termicamente isolado. Em seguida, dentro desse
recipiente, foi queimada uma determinada massa do alimento. Como o
calor liberado por essa queima é fornecido para a água, o técnico
calculou a quantidade de calor que cada grama do alimento libera.
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Para a realização desse teste, qual aparelho de medida é essencial?

a) Cronômetro.
b) Dinamômetro.
c) Termômetro.
d) Radiômetro.
e) Potenciômetro.
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