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 OBSERVAÇÕES IMPORTANTESOBSERVAÇÕES IMPORTANTESOBSERVAÇÕES IMPORTANTESOBSERVAÇÕES IMPORTANTES    
 

� Este Caderno tem um total de 45 (quarenta e cinco) questões, 
distribuídas da seguinte forma: 

 
 Questões de 1 a 15 - Matemática 
 Questões de 16 a 30 - Inglês 
 Questões de 31 a 45 - Física 
 
� As questões 1 e 2 (Matemática) e 31 e 32 (Física) são abertas, 

admitindo apenas uma solução numérica, contida no intervalo de 
00 a 99. A solução encontrada deverá ser assinalada no cartão-
resposta, para leitura óptica. Para as demais questões são 
apresentadas cinco alternativas de resposta (a, b, c, d, e), sendo 
que o candidato deverá escolher apenas uma e preencher a bolha 
correspondente no referido cartão, seguindo as instruções de 
preenchimento ali presentes. 

 
� Verifique se este caderno está completo. 
 
� Verifique, no cartão-resposta, se seu nome e sua opção de curso 

estão corretos. 
 
� NÃO HAVERÁ SUBSTITUIÇÃO, sob qualquer hipótese, deste 

Caderno de Questões, do Cartão-Resposta ou da Folha de Redação. 
 
� Não serão dadas explicações durante a aplicação da prova. 

 
 

Boa sorte! 
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João Pessoa - PB, 01 de dezembro de 2008 
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Matemática 1 

MATEMÁTICAMATEMÁTICAMATEMÁTICAMATEMÁTICA    
 

As questões 1111 e 2222 são abertas. Esse tipo de questão admite apenas uma solução 
numérica, contida no intervalo de 00 a 99. A solução encontrada deverá ser assinalada 
no cartão-resposta, para leitura óptica. Para cada questão há duas colunas para a 
resposta: uma à esquerda, onde deverão ser assinalados os algarismos das dezenas, e 
outra à direita, para os algarismos das unidades. Caso a resposta seja menor que 10, o 
algarismo das dezenas será o 0 (zero). 

 

1.1.1.1. Observe o mapa que mostra o rio Amarelo da China com um trecho em destaque: 

 

http://comidaviva.wordpress.com/ 
 

Na figura abaixo, utilizamos parte do gráfico de uma função polinomial 
5 4 3 257 83 133 31

( )
16 8 4 2

P x Ax x x x x B= − − + + +  para aproximar a forma do trecho do rio em destaque. 

 

x

y

 

Sabendo que 2 é uma das raízes de P(x) e que o seu gráfico intercepta o eixo y num ponto com 
ordenada  – 60, qual o menor inteiro que supera o produto entre A e (– B)? 
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Matemática 2 

2.2.2.2. Em relação ao quadro de medalhas nas Olimpíadas de Pequim 2008, percebemos que o total 
de medalhas de ouro, prata e bronze, obtido pela Hungria foi de 10 medalhas. Comparando o 
número de medalhas de ouro, prata e bronze obtido pela Itália e pela Espanha com aqueles 
obtidos pela Hungria, temos que: 

•••• A Itália obteve cinco medalhas de ouro a mais, o dobro de medalhas de prata e o 
quíntuplo de medalhas de bronze, totalizando 28 medalhas; 

•••• A Espanha conseguiu duas medalhas de ouro a mais, o dobro de medalhas de prata e uma 
medalha de bronze a mais, totalizando 18 medalhas. 

 

Dessa forma, qual a soma do número de medalhas de prata conquistadas pela Itália com o número de 
medalhas de bronze obtidas pela Espanha? 

 

3.3.3.3. Os anéis entrelaçados são o símbolo mais conhecido das Olimpíadas. As cinco argolas 
representam cada um dos continentes. Na figura abaixo, ilustramos esse símbolo por meio de 
circunferências em um plano cartesiano xOy. Nessas condições, as equações das circunferências 
das extremidades esquerda e direita, de raios unitários, podem ser, respectivamente:  

 

a) 2 2 6 8 0x y x+ + + =  e 2 2 6 8 0x y x+ − + =  

b) 2 2 8 6 0x y x+ + + =  e 2 2 8 6 0x y x+ − + =  

c) 2 2 4 8 0x y x+ + + =  e 2 2 4 8 0x y x+ − + =  

d) 2 2 6 8 0x y x+ − + =  e 2 2 6 8 0x y x+ + + =  

e) 2 2 2 8 0x y x+ + + =  e 2 2 2 8 0x y x+ − + =  

 
 

CálculosCálculosCálculosCálculos 

 

x

y

A B

-3 3
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Matemática 3 

4.4.4.4. O nadador brasileiro César Cielo conquistou 2 medalhas nas Olimpíadas de Pequim 2008. A 
tabela abaixo mostra o seu desempenho nas modalidades em que foi vencedor. 

 

Data (em Pequim) Evento Resultado Tempo 

16 de agosto 50m nado livre Medalha de Ouro 21,30 segundos 

14 de agosto 100m nado livre Medalha de Bronze 47,67 segundos 

 

Sabendo-se que a velocidade média é definida como a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto 
para percorrê-la, usando apenas duas casas decimais e desprezando as demais, é correto afirmar que 

 

a) a velocidade média nos 100m livre supera a dos 50m livre em 0,25m/s. 

b) a velocidade média nos 100m livre supera a dos 50m livre em 0,56m/s. 

c) a velocidade média nos 100m livre e a dos 50m livre são iguais. 

d) a velocidade média nos 50m livre supera a dos 100m livre em 0,25m/s. 

e) a velocidade média nos 50m livre supera a dos 100m livre em 0,56m/s. 

 

CálculosCálculosCálculosCálculos 
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Matemática 4 

5.5.5.5. A atleta Maurren Maggi conquistou uma medalha de ouro em Pequim, saltando 7,04m na 
modalidade salto em distância. Suponha que a altura h(t) que a atleta atingiu durante o salto, 

em relação ao solo representado pelo eixo t, seja descrita pela função 29
( ) 5

2
h t t t= − , onde t é 

dado em segundos. Assim, o instante em que Maurren atingiria o solo, após o salto, e aquele 
em que atingiria a altura máxima seriam, respectivamente, 

 

a) 0,9s e 0,45s. 

b) 0,45s e 0,9s. 

c) 0,55s e 0,45s. 

d) 0,9s e 0,55s. 

e) 0,9s e 2,4s. 

 

6.6.6.6. Na competição de tiro ao prato, as trajetórias do projétil e do prato são parabólicas. Suponha 
que as alturas do projétil e do prato (em metros) no instante x (em segundos) sejam descritas 

pelas funções 2 1
( ) 3

2
f x x x= − + +  e 23

( ) 6 2
2

g x x x= − + − , respectivamente, no mesmo 

plano cartesiano em que o eixo x representa o nível do solo. Nessas condições, a altura, em 
metros, em que o prato será atingido é igual a 

 

a) 3,5 

b) 4,5 

c) 2,5 

d) 1,5 

e) 7,5 

 

 

 

 

CálculosCálculosCálculosCálculos 

 

f(x)

g(x)

x

y
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Matemática 5 

7.7.7.7. Supondo que o determinante 

O L I M

P I A D

A S P E

Q U I M

 seja igual a 2008, então o valor do 

determinante 

2

4 4 8 4

2

2

O L I M

P I A D

A S P E

Q U I M

 é 

 

a) 2008 b) 4016 c) 6024 d) 10040 e) 16064 

 

8.8.8.8. A figura abaixo mostra o Centro Aquático dos Jogos Olímpicos de Pequim, denominado 
Cubo D'Água. Considere que o mesmo seja um prisma reto de base quadrada com aresta da 
base medindo 280m e altura medindo 30m. Sabendo que suas faces são confeccionadas 
utilizando ETFE (etileno tetrafluoretileno), a quantidade deste material necessária para a 
construção de suas paredes laterais e do seu teto, desprezando-se as portas e demais 
estruturas, é aproximadamente 

 

a) 112.000m2 

b) 132.000m2 

c) 148.000m2 

d) 98.000m2 

e) 214.000m2 

Fonte: ol.i.uol.com.br/2008/locais/cubo01.jpg 
 

CálculosCálculosCálculosCálculos 
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Matemática 6 

9.9.9.9. Na pista para a corrida dos 110m com obstáculos para homens, a primeira barreira está a uma 
determinada distância x do ponto de partida. A partir daí, as demais nove barreiras são 
distribuídas obedecendo a uma progressão aritmética de razão 9,14m. Considerando que a 
distância da última barreira à linha final é de 14,02m, o valor de x é   

 

a) 12,82m 

b) 9,14m 

c) 4,58m 

d) 13,72m 

e) 6,72m 

http://www.olimpiadaspequim2008.com/2008/01/ 
modalidade-atletismo-pequim-2008.html 

 

10.10.10.10. Suponha que, em determinado instante de um jogo de pólo aquático, a posição de três 
jogadores seja determinada pelos vértices A, B e D de um paralelogramo, como mostrado na 
figura abaixo. Suponha que o ângulo DÂB meça 60º e que o gol será inevitável caso a bola 

siga o segmento AC . Nessas condições, a distância percorrida pela bola é 

 

a) 7 19 m 

b) 6 19 m 

c) 5 19 m 

d) 4 19 m 

e) 3 19 m 

 

 

 

 

 

CálCálCálCálculosculosculosculos 

 

A 

D 

B 

C 
15m 

10m 
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Matemática 7 

11.11.11.11. A tabela ilustra o desempenho do Brasil nas Olimpíadas de Pequim em 2008 e destaca as 
conquistas nas modalidades masculinas no evento. 

 

Medalhas em modalidades masculinas Total de medalhas conquistadas 

Ouro Prata Bronze Ouro Prata Bronze 

1 3 5 3 4 8 

 

Considere o universo de todas as modalidades em que o Brasil conquistou medalhas. Sabe-se 
que, nas modalidades femininas, cada atleta ou equipe (no caso dos esportes coletivos) obteve 
exatamente uma medalha. Nessas condições, escolhendo-se ao acaso uma modalidade premiada 
com medalha, a probabilidade de que o Brasil tenha obtido, nesta modalidade, medalha de 
bronze ou que esta seja uma modalidade feminina é 

 

a) 
14

15
 b) 

11

15
 c) 

1

15
 d) 

13

15
 e) 

12

15
 

 

CálculosCálculosCálculosCálculos 
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Matemática 8 

12.12.12.12. Na figura abaixo, utiliza-se o gráfico da função 3( ) 2 (2 )
x

f x sen x
−

=  no intervalo [ ]0,2π  para 

lembrar a forma do trecho da Muralha da China ilustrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Muralha_da_China 
 

A soma das raízes de ( )f x  neste intervalo é 

 

a) 3π  b) π  c) 7 π  d) 10 π  e) 5 π  

 

CálculosCálculosCálculosCálculos 
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Matemática 9 

13.13.13.13. Suponha que, em determinado instante, no futebol feminino, a jogadora Marta esteja com a 
bola no ponto 1 2M( , )− −  do sistema cartesiano xOy. Sabendo que duas atletas adversárias 
estão localizadas nos pontos (0,1)A  e (1,0)B  e que Juliane, companheira de Marta, está em 

um ponto J do primeiro quadrante, que dista 13  unidades de Marta e é eqüidistante de A e 
de B, uma equação da reta que a bola deve seguir rasteira, passando por Marta e por Juliane, 
pode ser representada por: (despreze as dimensões da bola e das atletas) 

 

a) 3 2 0x y+ =  

b) 3 2 0x y− =  

c) 3 2 1 0x y− − =  

d) 3 2 1 0x y− + =  

e) 2 3 1 0x y− − =  

 

14.14.14.14. Usualmente, o primeiro critério de classificação do quadro de medalhas das Olimpíadas é 
definido pelo total de medalhas de ouro. Se houver empate no número de medalhas de ouro, 
fica na frente o país que obtiver mais medalhas de prata; persistindo o empate, o país com mais 
medalhas de bronze. Nas Olimpíadas de Pequim, o Brasil obteve 3 medalhas de ouro, 4 de 
prata e 8 de bronze. Nessas condições, o número de formas distintas através das quais outro 
país poderia superar a classificação brasileira no quadro de medalhas, sabendo-se que este 
outro país poderia conquistar no máximo 4 medalhas de ouro, 6 de prata e 10 de bronze, é 

 

a) 100 b) 101 c) 91 d) 71 e) 51 

 

CálculosCálculosCálculosCálculos 
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 http://esporte.hsw.uol.com.br/ 
tocha-olimpica6.htm 

15.15.15.15. Alguns meses antes de cada realização dos jogos olímpicos , a 
chama é ateada em Olímpia, em frente às ruínas do templo de 
Hera. Para isso, coloca-se uma tocha no foco de um espelho 
parabólico, que tem a propriedade de refletir os raios solares 
paralelos ao eixo de simetria da parábola sobre o foco, fazendo 
com que a tocha se acenda. 

Considere que o espelho seja representado pela parábola de foco F 
e equação 2 8 0y x+ = , num sistema cartesiano xOy (gráfico 
abaixo). Suponha que um raio luminoso incida em um ponto P da 

parábola e seja refletido segundo o segmento de reta PF , que 
forma um ângulo de 60º com o eixo x, como mostrado. Sabendo 
que o ponto P pertence ao segundo quadrante e tem a abscissa 
maior do que a abscissa do foco da parábola, o produto entre suas 
coordenadas é: 

 
 

a) 16 3−  

b) 
8 3

9
−  

c) 8 3−  

d) 24 3−  

e) 
4 3

9
−  

 

CálculosCálculosCálculosCálculos 

 

x

y

P

F

60º 
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Inglês 11 

INGLÊSINGLÊSINGLÊSINGLÊS    
 

Responda às questões 16161616 e 17171717 com base no texto I: 

 

Texto I: 

 

 
http://politicalhumor.about.com/od/economy/ig/Economic 

 

16.16.16.16. O gênero textual ilustrado acima é: 

 

a) Uma tirinha 

b) Uma propaganda política 

c) Um anúncio publicitário 

d) Uma charge 

e) Um slogan 
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17.17.17.17. A partir da ilustração e do discurso dos personagens, podemos inferir que 

 

I. o texto faz referência à corrida presidencial americana, colocando em foco o momento do 
debate entre os candidatos. 

II. a economia americana está desmoronando por questões administrativas. 

III. os americanos devem debater primeiro os problemas internos, que estão mais próximos.  

IV. os problemas no Irã e no Afeganistão deverão ser priorizados para os americanos. 

V. o texto evidencia a crise econômica americana. 

 

Agora marque a alternativa CORRETA de acordo com as afirmações acima:  

 

a) Todas as alternativas estão corretas 

b) II e IV estão erradas 

c) I e III estão erradas 

d) Apenas a alternativa IV está errada 

e) Todas as alternativas estão erradas 

 

Com base no texto II, responda às questões de 18 a 22: 

 
Texto II: 

 

How you can save energy 
Page last updated at 18:01 GMT, Friday, 4 January 2008 

Jake Ulrich, the managing director of Centrica - which owns British Gas - says it might be 

time for "two jumpers instead of one" after a report revealed gas prices could soar.  

Britain is Europe's worst energy waster, with bad habits such as leaving appliances on standby set to 
cost households £11bn by 2010, a study has claimed.  

But just what are the top tips for saving energy?  

Don’t leave appliances on standby 

TVs: On average a traditional cathode ray tube (CRT) television set 
uses 100 watts of power when in use and about two watts on 
standby.  

Newer LCD and plasma screens are higher users of energy, with the 
largest models consuming up to 400 watts when in use and about 
four watts on standby.  

DVD players: Consumers can safely switch off most DVD 
players/recorders, hard disk recorders or video recorders purchased 
in recent years, according to the Energy Saving Trust.  

They should not need to retune the devices when they are switched back on or have to contend with 
the dreaded flashing clock as the machines usually retain their settings.  

However, manufacturers recommend that some satellite TV receivers be left in standby when not in 
use so they can receive updates.  
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Computers: It may not be practical to turn a computer on-and-off if it is to be used throughout the 
day.  

However, the Energy Saving Trust suggests turning the monitor off when not in use. Peripherals like 
printers and scanners should also be turned off when not in use.  

Leaving unnecessary items on standby is said to costs each household an average of £37 a year.  

Unplug charges when not in use 

If chargers for devices such as mobile phones and MP3 players were unplugged when not in use, the 
UK could save enough electricity each year to power 115,000 homes.  

Chargers are not huge energy consumers in their own right, but across the UK those left plugged in 
unnecessarily waste over £60m and are responsible for a quarter of a million tonnes of carbon dioxide 
every year.  

If a charger feels warm when it is plugged in without being attached to a device it is still converting 
energy.  

Turn off lights when leaving rooms 

UK households spend £1.9bn on electricity every year for lighting. According to the Energy Saving 
Trust there is no truth in the belief that turning lights on causes a 
surge that uses up more electricity.  

"If you are going out of a room for half and hour, or even 10 
minutes, turn the lights off," said Dr Paula Owen, of the Energy 
Saving Trust.  

"It does not harm the electricity supply or the bulbs. There is no 
point in burning electricity for no reason."  

If all UK households replaced one light bulb with an energy efficient 
one, the money saved could pay about 75,000 family fuel bills a 
year.  

 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6076658.stm 

 
 
18.18.18.18. Qual a alternativa que resume o objetivo do texto? 

 
a) Informar que na Europa os britânicos são os que mais consomem energia e indicar 

algumas formas de economizá-la. 

b) Divulgar para a Europa que os britânicos estão economizando energia. 

c) Conscientizar a população mundial sobre as conseqüências do desperdício de energia. 

d) Ilustrar com dados estatísticos valores gastos com o consumo de energia no Reino Unido. 

e) Alertar os europeus para o consumo de energia e propor metas a serem cumpridas. 

 

19.19.19.19. De acordo com o texto é CORRETO afirmar que: 

  
a) Deixar equipamentos eletrônicos em standby acarreta desperdício de energia. 

b) A companhia de eletricidade aconselha deixar os periféricos do computador ligados 
quando não estiverem em uso. 

c) Carregadores de bateria de telefone e de MP3 são grandes consumidores de energia. 

d) Desligar e ligar lâmpadas em um intervalo de 10 minutos provoca um aumento do 
consumo de energia. 

e) Todas as residências britânicas já utilizam a lâmpada econômica. 

Switching to energy efficient light 
bulbs could save you money 
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20.20.20.20.  Considere as seguintes informações sobre o texto: 

 

I. Segundo um estudo realizado, os britânicos terão gasto em 2010 cerca de £11bn por 
deixarem equipamentos eletrônicos em standby. 

II. Se nas residências britânicas todas as lâmpadas tradicionais fossem substituídas por modelos 
econômicos, os britânicos economizariam setenta e cinco mil libras, por família, ao ano. 

III. Segundo o órgão competente em economia de energia, é aconselhável que receptores de 
TV a satélite sejam deixados em standby quando não estiverem sendo usados. 

IV. As residências no Reino Unido gastam por ano £1.9bn de energia com iluminação. 

V. As novas telas de plasma e LCD são mais econômicas do que as tradicionais. 

 

De acordo com as afirmações acima, marque a alternativa CORRETA: 

 

a) Somente a alternativa I está correta 

b) Estão corretas as alternativas II e III 

c) Estão corretas as alternativas III e V 

d) Estão corretas as alternativas I e IV 

e) Todas as alternativas estão corretas 

        

21.21.21.21. Os verbos modais sublinhados no texto (can, may, should, could) expressam, 
respectivamente, 

 

a) conselho / possibilidade / probabilidade / possibilidade 

b) capacidade / possibilidade / recomendação / possibilidade 

c) recomendação / possibilidade / probabilidade / probabilidade 

d) possibilidade / capacidade / possibilidade / probabilidade 

e) capacidade / permissão / recomendação / conselho 

 

22.22.22.22. As palavras sublinhadas no texto (households, electricity, unnecessarily, dioxide) são 
formadas, respectivamente, por 

 

a) prefixo / composição / composição / prefixo 

b) prefixo / sufixo / prefixo e sufixo / composição 

c) composição / sufixo / composição / sufixo 

d) sufixo / sufixo / composição / prefixo 

e) composição / sufixo / prefixo e sufixo / prefixo 
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Answer questions 23 to 30 according to text III: 

 

Text III: 

 

Title: ________________________________________ 

 

© WWF 

01 Oct 2008 

People love the oceans. Millions of tourists flock to the world’s 
beaches, and whale and turtle watching, snorkelling and diving leave 
people in amazement of the beauties of marine life. Zoos and public 
aquaria, TV documentaries and even big screen cinema conveniently 
bring the experience of the marine world to our homes. And there, we 5 
enjoy the variety, fine taste and healthiness of seafood. The oceans 
give a lot – but we have not been very thankful. 

The marine environment is in a dire state. Fish stocks, particularly those of greater economic 
value, are under heavy pressure from overfishing. Destructive fishing practices such as bottom 
trawling and dynamite fishing destroy the very coral reefs that are home to the fish. Coastal 10 
development claims beaches where turtles were born and to which they can no longer return to 
lay their eggs. Mangrove forests are cleared to make way for shrimp farms. 

And climate change and ocean acidification may prove to be the hardest challenges for our 
oceans’ species, habitats and long established food webs. And although the problems are known, 
solutions have been found and promoted extensively, the world is still a far cry from halting the 15 
loss of bio diversity. 

With this report we want to take an economic angle in shedding light on the values we receive 
from the oceans and the life therein, but which we usually take for granted. The marine 
environment, its habitats and species have shaped and are still shaping our world, our culture and 
many people’s daily lives. We want to show what the loss of healthy oceans will mean to our 20 
economies and individual people’s incomes and livelihoods. We want to show what we lose if 
we don’t change.  

http://www.panda.org/news_facts/publications/index.cfm?uNewsID=146681 

 

23.23.23.23. Choose the appropriate title for the text: 

 

a) The beauties of marine life 

b) The challenges for the marine environment 

c) The value of our oceans 

d) The dangers of destructive fishing practices to our oceans 

e) The variety and healthiness of seafood 
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24.24.24.24. The main objective of the text is 

 

a) to complain about overfishing. 

b) to show the most beautiful beaches in the world. 

c) to sensitize the reader to the importance of preserving the oceans. 

d) to give instructions on sustainable fishing practices. 

e) to report the greatness of marine biodiversity. 

 

25.25.25.25. Choose the right alternative according to the text: 

 

a) Panda wrote the report. 

b) The content of the text is related to health. 

c) The addressed public are the scientists. 

d) Coastal development does not threaten the marine environment. 

e) The report was published on 01 Oct 2008. 

 

26.26.26.26. According to the text, identify the TRUE (T) and the FALSE (F) statement(s): 

 

 (     ) The marine environment is well preserved. 

 (     ) Some marine species are in danger of extinction. 

 (     ) The fish habitats are affected by bottom trawling. 

 (     ) Shrimp farms are destroying mangrove forests. 

 (     ) Nothing has been done to prevent the loss of marine biodiversity. 

  

The correct sequence is: 

 

a) F F F T F 

b) T T F T F 

c) F T T T F 

d) T F T F T 

e) F T F F F 
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27.27.27.27. The text suggests that: 

 
I. We should thank the oceans for what they give us. 

II. The oceans are important only for marine life. 

III. Everyone can lose if they don’t change their attitudes in relation to the marine 
environment. 

IV. The marine resources are inexhaustible. 

V. The acidification of the oceans doesn’t influence marine life. 

 
The right statement is: 

 
a) All the statements are correct 

b) The statements I and III 

c) The statements I and IV 

d) The statements II and V 

e) The statements III and IV 

 

28.28.28.28. In the following sentence: “Destructive fishing practices such as botton trawling and 
dynamite fishing destroy the very coral reefs that are home to the fish.” (lines 9 and 10), 
what kind of relation does the underlined part of the sentence have to the initial part?  

 
a) Restriction 

b) Example 

c) Cause 

d) Consequence 

e) Rewording of the same idea 

 

29.29.29.29. Read the passage and mark the right alternative: 

 
“Zoos and public aquaria, TV documentaries and even big screen cinema conveniently bring 
the experience of the marine world to our homes. And there, we enjoy the variety, fine taste 
and healthiness of seafood. The oceans give a lot – but we have not been very thankful.” 
 

What does the word “there” refer to? 

 
a) Zoos 

b) TV documentaries 

c) The marine world 

d) Our homes 

e) Big screen cinema 
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30.30.30.30. In the sentence: “Coastal development claims beaches where turtles were born and to 
which they can no longer return to lay their eggs.” (lines 10, 11 and 12), the underlined 
words refer to, respectively, 

 

 a) coastal development / beaches / turtles 

 b) beaches / eggs / turtles 

 c) turtles / eggs / eggs 

 d) beaches / turtles / turtles 

 e) coastal development / turtles / beaches 
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FÍSICAFÍSICAFÍSICAFÍSICA    
 

As questões 31313131 e 32323232 são abertas. Esse tipo de questão admite apenas uma solução 
numérica, contida no intervalo de 00 a 99. A solução encontrada deverá ser assinalada 
no cartão-resposta, para leitura óptica. Para cada questão há duas colunas para a 
resposta: uma à esquerda, onde deverão ser assinalados os algarismos das dezenas, e 
outra à direita, para os algarismos das unidades. Caso a resposta seja menor que 10, o 
algarismo das dezenas será o 0 (zero). 

 

Quando necessário use: 

π = 3 
gT = 10 m/s

2 (aceleração da gravidade na Terra) 
gL = 1,6 m/s

2 (aceleração da gravidade na Lua) 
cH2O = 1,0 cal/g°C (calor específico da água) 
dH2O = 1,0 kg/l (densidade da água) 
me = 9,1 x 10

-31 kg (massa do elétron) 
q = 1,6 x 10-19 (módulo da carga do elétron) 

 

31.31.31.31. A caminhada é um excelente exercício físico para manter as pessoas saudáveis e integradas 
na sociedade e ajuda também a atingir um condicionamento físico saudável. A caminhada 
emagrece, proporciona condicionamento cardiovascular, fortalece os membros inferiores, 
reduz as taxas de colesterol ruim e aumenta o colesterol bom, auxilia no controle do diabetes, 
previne a osteoporose, aumenta a eficiência do sistema imunológico, entre outros benefícios. 
A recomendação médica é de que as caminhadas sejam realizadas pelo menos três vezes por 
semana, com duração média de 30 minutos. A Praça Tiradentes, em nossa cidade, muito 
procurada pelos caminhantes, é circular com um diâmetro de 60m. Se uma pessoa caminha 
com uma velocidade média de 1,5m/s, quantas voltas essa pessoa completará em 30 minutos 
de caminhada?   

 

CálculosCálculosCálculosCálculos 



Vestibular 2009 CEFET-PB 
 

Física 20 

32.32.32.32. A rampa (R) da figura tem massa M e pode mover-se sem atrito sobre um plano horizontal. 
Do seu topo, a uma altura H, desce, a partir do repouso, uma garotinha (G) de massa 

/2m M= . Após deslizar sem atrito sobre a superfície inclinada da rampa, a garota se separa 

dela com uma velocidade horizontal 40 /v m s= . Considerando a energia potencial da rampa 
armazenada no seu centro de massa e sendo desprezível a altura da garota, nestas condições, 
calcule a altura H da rampa, em decímetro. 

 

 

 

CálculosCálculosCálculosCálculos 

 



CEFET-PB Vestibular 2009 
 

Física 21

33.33.33.33. Em um treino para as Olimpíadas de Pequim, o atleta jamaicano Usain Bolt troca a pista 
retilínea do estádio Ninho de pássaro por uma de um estádio secundário composta de dois 
trechos, sendo o primeiro retilíneo de comprimento S, seguido do segundo trecho 
perfeitamente circular de raio r. Nesse primeiro trecho, o atleta e seu treinador percorrem o 
trecho em movimento retilíneo uniforme. Embora o atleta dê uma vantagem para que o 
treinador largue da posição S0 = 2S/3, ambos atingem o final da pista no mesmo instante. No 
segundo trecho, 5 segundos após entrarem no mesmo, o treinador e o atleta conseguem se 
alinhar pela primeira vez, observando, através de uma reta imaginária que une a posição do 
atleta, o centro da pista e a posição do treinador. A velocidade angular do atleta e do 
treinador, em radianos por segundo, considerando que ambos fizeram o segundo trecho em 
movimento circular uniforme e em trajetórias coincidentes, com o mesmo módulo da 
velocidade linear do primeiro trecho, valem, respectivamente: 

 

a) 0,1π e 0,3π  

b) 0,3π e 0,1π  

c) 1,0π e 3,0π 

d)  π e π 

e) 10π e 3π  

 

34.34.34.34. Uma prática intuitiva quando se deseja acelerar um automóvel em movimento é pisar o 
dispositivo mecânico comumente chamado acelerador. Entretanto, o conceito físico de 
aceleração envolve uma idéia mais elaborada, fundamentada na variação temporal do vetor 
velocidade. 

Para um automóvel que se desloca em movimento retilíneo uniforme (MRU), considere os 
dispositivos mecânicos: acelerador, pedal de freio e direção (volante), bem como as 
possibilidades de o motorista acionar estes para provocar uma aceleração no referido automóvel. 
Analise as ações do motorista (em uso adequado) formuladas nas afirmativas abaixo e escolha a 
alternativa CORRETA para implementar o evento físico desejado (acelerar o automóvel). 

 

a) Pisar (acionar) o pedal de freio é a única possibilidade. 

b) Pisar (acionar) o acelerador é a única possibilidade. 

c) Girar a direção (volante) é a única possibilidade. 

d) Girar a direção (volante) e pisar o acelerador são as únicas possibilidades. 

e) Qualquer uma das ações, pisar (acionar) o pedal de freio, pisar (acionar) o acelerador ou 
girar a direção (volante), possibilita acelerar o automóvel. 

 

35.35.35.35. Um motorista e seu carro deslocam-se de João Pessoa a Cabedelo. Suponha a estrada plana e 
retilínea. Ele parte do repouso e acelera durante 20s, com uma aceleração de módulo 1,5m/s2. Em 
seguida ele mantém sua velocidade constante durante 3 minutos. O motorista observa um 
obstáculo à frente e freia o carro até pará-lo, com uma aceleração constante cujo módulo é de 
1,0m/s2. A distância que o carro percorreu, do inicio do movimento até parar, vale: 

 

a) 2450m b) 3865m c) 4040m d) 5300m e) 6150m. 
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36.36.36.36. Grande parte das pessoas tem uma compreensão de força a partir das suas experiências 
diárias (concepção espontânea). Entretanto, sob o ponto de vista científico e da Física 
Clássica, esta análise deve ser feita levando-se em consideração as leis fundamentais do 
movimento formuladas por Sir Isaac Newton. Com base nesses conhecimentos, qual das 
afirmações NÃO está compatível com a concepção newtoniana? 

 

a) É possível haver movimento na ausência de força e haver força na ausência de movimento. 

b) Se um corpo está sob a ação de uma força resultante na direção de um vetor unitário µµµµ 
(em um dado sistema de referência), ele poderá se mover em uma direção que não 
contém o vetor unitário µµµµ. 

c) É comum escutarmos a expressão “peso de um corpo”, mas a referência não está correta, 
pois o peso não é uma propriedade exclusiva de um corpo. 

d) Sob a ação exclusiva da força gravitacional e nas proximidades da Terra, um corpo de 
maior massa descreve um movimento retilíneo uniformemente acelerado, com aceleração 
maior que um corpo de menor massa e na mesma situação. 

e) Se, como forma de premiar o astronauta brasileiro Marcos Pontes por sua participação na 
viagem à Estação Espacial Internacional, fosse-lhe oferecida uma medalha de ouro de 
1 N (um Newton), podendo ser cunhada na Terra ou na Lua, o astronauta optaria pela 
medalha cunhada na Lua, pois teria maior valor material. 

 

CálculosCálculosCálculosCálculos 
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37.37.37.37. O atleta brasileiro Diego Hypólito, de 22 anos, cuja massa corporal é 69 quilos, durante as 
Olimpíadas de Pequim apresentou-se na barra fixa, na qual executou o movimento descrito 
na figura. Desprezando qualquer tipo de atrito e considerando-se h1 e h2 as alturas dos pontos 
1 e 2, respectivamente, em relação ao ponto 3, tal que, h1> h2> h1/2 e sendo EM, EC e EP as 
energias mecânica, cinética e potencial do atleta, respectivamente, no ponto 2, pode-se 
concluir que: 

 

a) EC = EP; EM = EC + EP 

b) EC < EP; EM = EC + EP 

c) EC > EP; EM = EC + EP 

d) EC < EP; EM = EC - EP 

e) EC > EP; EM = EC - EP     

 

38.38.38.38. A atleta brasileira Daniele Hypólito, de 24 anos, cuja massa corporal é 45,5 kg, participou 
das olimpíadas de Pequim, realizando, entre outras provas, exercícios de solo. Considere a 
figura onde o ponto C é o centro de gravidade da atleta. Qual a intensidade da força de reação 
exercida pelo solo sobre as mãos, quando ela está na posição da figura abaixo? 

  

 

a) 120 N b) 230 N c) 280 N d) 330 N e) 420 N 

 

CálculosCálculosCálculosCálculos 
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39.39.39.39. Considere os gráficos abaixo para 100g de massa de duas substâncias, X e Y. 

 

 

 

            

 

 

Considere agora a substância X a 80°C e a substância Y a 40°C. Misturando as duas, e só 
havendo troca de calor entre elas, a temperatura de equilíbrio térmico em °C será, 
aproximadamente: 

 
a) 51 b) 56 c) 58 d) 61 e) 64 

 

40.40.40.40. Relacione os tipos de transformação para gases na coluna da esquerda com os fenômenos 
ligados aos mecanismos de transformação na coluna da direita. 

 

( 1 ) Transformação isotérmica 

( 2 ) Transformação isobárica 

( 3 ) Transformação isocórica 

( 4 ) Transformação adiabática 

 

(   ) O volume do gás não se altera, mas 
variam a temperatura e a pressão. 

(   ) A temperatura do gás permanece 
constante, variando a pressão e o volume. 

(   ) O gás não troca calor com o meio 
exterior nessa transformação. 

(   ) A pressão permanece constante, 
variando o volume e a temperatura. 

 

 A seqüência correta de preenchimento da coluna da direita, de cima para baixo, é: 

 

a) 1 2 3 4 b) 3 1 4 2 c) 3 2 1 4 d) 1 3 4 1 e) 2 4 1 3 

 

CálculosCálculosCálculosCálculos 
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8 
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41.41.41.41. Nos jogos de Pequim, o nadador paraibano Kaio Márcio, de 24 anos, 1,75 metros e 76 quilos, 
competiu na prova estilo borboleta. Dada a largada, ele mergulha produzindo uma onda 
plana, de comprimento de onda 10cm, a qual se propaga por 48 metros da piscina olímpica 
sobre a superfície da água em 20 segundos. Nestas condições, sua freqüência vale:  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 10 Hz b) 15 Hz c) 18 Hz d) 24 Hz e) 48 Hz 

 

42.42.42.42. Suponha um elétron imerso num campo elétrico uniforme e sob a influência do campo 
gravitacional terrestre. Para equilibrar o peso do elétron sob a ação exclusiva destas duas 
interações, é bastante que o campo elétrico possua uma componente de módulo, direção e 
sentido, respectivamente, de: 

 

a) 8,73 x 10-11 N/C, horizontal, de baixo para cima. 

b) 8,79 x 10-11 N/C, vertical, da esquerda para a direita. 

c) 5,68 x 10-11 N/C, vertical, de cima para baixo. 

d) 5,68 x 10-11 N/C, horizontal, da direita para a esquerda. 

e) O elétron não consegue equilibrar seu peso. 
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43.43.43.43. Numa propriedade rural, existe uma queda-d’água de 6m de altura, de onde caem 20 litros de 
água a cada segundo. Usando essa queda-d’água, o proprietário quer construir uma pequena 
usina hidrelétrica capaz de gerar energia necessária para manter em funcionamento adequado um 
conjunto de lâmpadas que iluminará um galpão que ele pretende construir. Supondo que 40% da 
energia mecânica da água possa ser transformada em energia elétrica, quantas lâmpadas de 60 W, 
no máximo, essa quantidade de energia poderá manter acesas?  

 
a) 2 b) 8 c) 14 d) 16 e) 25 

 
44.44.44.44. Considere dois fios condutores e infinitos, separados por uma distância d e percorridos por 

correntes iguais e opostas. No ponto médio entre os fios, coloca-se em repouso um elétron. A 
força magnética resultante sobre ele é representada por um vetor 

 
a) nulo. 

b) apontando para a direita. 

c) apontando para a esquerda. 

d) entrando no papel. 

e) saindo do papel. 
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45.45.45.45. Numa fundição, um guindaste eletromagnético necessita elevar um caminhão. O operador se 
deparou com um problema: o peso do caminhão é facilmente sustentado pela parte mecânica 
do guindaste, mas a força de atração do eletroímã deste guindaste é menor que o peso do 
caminhão. Para resolver seu problema, o operador deve fazer modificações no eletroímã para 
que a força magnética supere o peso do caminhão. Em relação às ações que o operador deve 
realizar, considere as afirmativas abaixo: 

 

I. Ele deve aumentar o número de espiras do eletroímã. 

II. Ele deve aumentar a tensão e, conseqüentemente, a corrente através das espiras do eletroímã. 

III. Ele deve diminuir o número de espiras; dessa forma, a corrente aumenta. 

 

a) Apenas a afirmativa I é correta. 

b) Apenas a afirmativa II é correta. 

c) Apenas a afirmativa III é correta. 

d) São corretas apenas as afirmativas I e II. 

e) Nenhuma das afirmativas resolve o problema. 
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