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        (Enem) 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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Resolução:

𝑽𝑽𝑽𝑽=𝑽𝑽−𝑽𝑽

𝑽𝑽𝑽𝑽=𝑽𝑽+𝑽𝑽
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Resolução:

𝑽𝑽𝑽𝑽=𝑽𝑽−𝑽𝑽

Avião e a Bomba no 
mesmo sentido:

Avião e a Bomba em 
sentidos opostos:

𝑽𝑽𝑽𝑽=𝟐𝟎𝟎−𝟐𝟎𝟎
𝑽𝑽𝑽𝑽=𝟎

𝑽𝑽𝑽𝑽=𝑽𝑽+𝑽𝑽

𝑽𝑽𝑽𝑽=𝟐𝟎𝟎+𝟐𝟎𝟎
𝑽𝑽𝑽𝑽=𝟒𝟎𝟎𝑽𝑽/𝑽

Gabarito: E
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        2        (Enem) O sonorizador é um dispositivo físico implantado 
sobre a superfície de uma rodovia de modo que provoque uma 
trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, 
alertando para uma situação atípica à frente, como obras, 
pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os 
sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que 
produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. 
Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 
108 km/h sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por 
uma distância de 8 cm.

Disponível em: www.denatran.gov.br Acesso em: 2 set. 2015 (adaptado).

http://www.denatran.gov.br/
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A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor 
durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de
(A) 8,6 hertz.
(B) 13,5 hertz.
(C) 375 hertz.
(D) 1350 hertz.  
(E) 4860 hertz.  
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Resolução:

Comprimento 
de onda

(m)

Obs.:
Na ondulatória, cada 
comprimento de onda () 
indica a distância entre 
repetições.

∆𝑽=𝑽
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Resolução:

FREQUÊNCIA

PERÍODO

COMPRIMENTO DE ONDA

VELOCIDADE
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Resolução:

𝑽=
∆𝑽
∆𝑽 𝟑𝟎=𝟎 ,𝟎𝟖 ∙𝑽

𝑽=
𝟑𝟎
𝟎 ,𝟎𝟖

𝑽=𝟑𝟕𝟓𝑽𝑽𝑽=
λ
𝟏
𝑽

𝑽=
λ
𝑽

𝑽= λ ∙𝑽

Gabarito: C

M.R.U.
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        3        (Enem) Em um experimento foram utilizadas duas garrafas 
PET, uma pintada de branco e a outra de preto, acopladas cada 
uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as 
garrafas, foi mantida acesa, durante alguns minutos, uma lâmpada 
incandescente. Em seguida a lâmpada foi desligada.
Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das 
garrafas:
a) enquanto a lâmpada permaneceu acesa e b) após a lâmpada 
ser desligada e atingirem equilíbrio térmico com o ambiente.



A taxa de variação da temperatura da garrafa preta, em 
comparação à da branca, durante todo experimento, foi
a) igual no aquecimento e igual no resfriamento.
b) maior no aquecimento e igual no resfriamento.
c) menor no aquecimento e igual no resfriamento.
d) maior no aquecimento e menor no resfriamento.
e) maior no aquecimento e maior no resfriamento.
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Resolução:

+Q +Q

LIGADA

- Q - Q

DESLIGADA

A B
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Resolução:

Superfícies escuras  
aquecem mais rápido

Superfícies escuras  
resfriam mais rápido

A B

Gabarito: E
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        (Enem) Para a instalação de um aparelho de ar-condicionado, 
é sugerido que ele seja colocado na parte superior da parede do 
cômodo, pois a maioria dos fluidos (líquidos e gases), quando 
aquecidos, sofrem expansão, tendo sua densidade diminuída e 
sofrendo um deslocamento ascendente. Por sua vez, quando são 
resfriados, tornam-se mais densos e sofrem um deslocamento 
descendente.
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A sugestão apresentada no texto minimiza o consumo de energia, 
porque

a) diminui a umidade do ar dentro do cômodo.
b) aumenta a taxa de condução térmica para fora do cômodo.
c) torna mais fácil o escoamento da água para fora do cômodo.
d) facilita a circulação das correntes de ar frio e quente dentro do 
cômodo.
e) diminui a taxa de emissão de calor por parte do aparelho para 
dentro do cômodo.
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Resolução:

AR FRIO

AR QUENTE

Gabarito: D

Os processos ocorrem 
naturalmente devido a 
diferença de densidade.

O calor é transferido pelo 
processo de condução 
térmica.
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