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1. Em uma obra, realizada na cobertura de um prédio, há um sistema para subir e descer 
material entre o térreo e o último andar através de um balde preso a uma corda. Um dos 
operários, interessado em Física, colocou um dinamômetro na extremidade da corda, entre esta 
e o balde. Durante o transporte do balde ele percebeu que o dinamômetro marcava 100 N 
quando o balde estava em repouso, e 120 N quando o balde passava por um ponto A no meio 
do trajeto. Assinale a alternativa correta (considere a aceleração gravitacional como sendo de 
10 m/s2). 

(a) No momento em que o balde passa pelo ponto A, ele possui uma aceleração de 2 m/s2 e 
está descendo 

(b) No momento em que o balde passa pelo ponto A, ele possui uma aceleração de -2 m/s2 e 
está subindo 

(c) No momento em que o balde passa pelo ponto A, ele possui uma velocidade de 2 m/s e 
está subindo 

(d) No momento em que o balde passa pelo ponto A, ele possui uma aceleração de 2 m/s2 , 
porém não sabemos se ele está subindo ou descendo 

(e) Nenhuma das afirmativas acima está correta pois não foi dada a massa do balde 

2. Um carrinho de montanha russa desliza, partindo do repouso, de uma altura de 20√3 m 
sobre uma rampa de 60° de inclinação com a horizontal. Ao final da rampa ele ainda corre uma 
distância de 20 m em um trecho horizontal antes de chegar em um loop circular de pista sem 
atrito. Sabendo que o coeficiente de atrito da rampa e do plano horizontal é 0,5 assinale a 
alternativa correta para o valor do raio máximo que o loop pode ter de forma que o carrinho 
faça todo seu percurso sem perder o contato com sua pista. 

(a) 8(√3 − 1) m 

(b) 40(√3 − 1) m 

(c) 8√3 m 
(d) 10 m 
(e) 40 m 

3. Uma balsa tem o formato de um prisma reto de comprimento L e seção transversal como 
vista na figura ao lado. Quando sem carga, ela submerge parcialmente até a profundidade ho. 

Sendo  a massa específica da água e g a aceleração gravitacional, e supondo que seja mantido 
o equilíbrio hidrostático, qual é a carga P que a balsa 
suporta quando submersa a uma profundidade h1?   

(a) ρg𝐿(ℎ1
2 − ℎ0

2) tan 𝜃 2⁄  

(b) ρg𝐿(ℎ1 − ℎ0) tan 𝜃 
(c) ρg𝐿(ℎ1 − ℎ0) sin 𝜃 
(d) ρg𝐿(ℎ1 + ℎ0) sin 𝜃 
(e) ρg𝐿(ℎ1

2 − ℎ0
2) tan 𝜃 
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4. A quantidade média de energia que a Terra recebe do Sol por minuto e por cm2 é de 2,00 
cal. Se o raio da órbita terrestre é de 1,50 .1011 m e o de Plutão, 6,00 .1012 m, qual a quantidade 
média de energia que Plutão recebe do Sol, por minuto e por cm2?   

(a) 0,05 cal 
(b) 80 cal 
(c) 1,25 .10-3 cal 
(d) 3,2 .103 cal 
(e) Não há elementos suficientes para o cálculo 

5. Um homem balança um barco no qual se encontra e produz ondas na superfície de um lago 
cuja profundidade é constante até a margem, observando o seguinte:  (1°) o barco executa 30 
oscilações por minuto; (2°) a cada oscilação aparece a crista de uma onda; (3°) cada crista gasta 
10 s para alcançar a margem. Sabendo-se que o barco se encontra a 9,0 m da margem, pode-se 
afirmar que as ondas do lago têm um comprimento de onda de:   

(a) 1,8 m 
(b) 3 cm 
(c) 45 cm 
(d) 27 m 
(e) Nenhuma das alternativas está correta. 

6. Considere um pêndulo simples de comprimento L e massa m, abandonado para oscilar da 
horizontal. Para que o fio do pêndulo (massa desprezível) não arrebente, ele deve ter uma 
resistência a tração de pelo menos (g = aceleração gravitacional) 

(a) mg 
(b) 2mg 
(c) 2,5mg 
(d) 4mg 
(e) 3mg 

7. Em um recipiente com êmbolo que mantém a pressão atmosférica são colocados 12 moles 
de um gás, inicialmente ocupando 2 m³. Ao empurrar-se o êmbolo, o volume ocupado passa a 
ser 1 m³. Considerando a pressão atmosférica igual a 100 kN/m², qual é o trabalho realizado sob 
o gás?   

(a) 100 J 
(b) 105 J 
(c) -100 kcal 
(d) 10-5 J 
(e)  -105 kN.m 



4 

 

8. Uma máquina que opera em ciclo de Carnot tem a temperatura de sua fonte quente igual 

a 330 °C e da fonte fria igual a 10 °C. Qual é o rendimento  dessa máquina?   

(a)   47% 

(b)   53% 

(c)   3% 

(d)   97% 
(e) Os dados são insuficientes para resolver o problema 

9. Um espelho esférico convexo reflete uma imagem equivalente a 3/4 da altura de um 
objeto dele situado a uma distância p1. A que distância p2 o objeto deverá se situar para que 
essa imagem seja refletida com apenas 1/4 de sua altura? 

(a) 𝑝2 = (15 7⁄ )𝑝1 

(b) 𝑝2 = 9𝑝1 

(c) 𝑝2 = (7 5⁄ )𝑝1 

(d) 𝑝2 = (5 7⁄ )𝑝1 

(e) 𝑝2 = −(15 7⁄ )𝑝1 

10. Qual cor de luz tem a maior energia por fóton? 

(a) Verde 
(b) Vermelha 
(c) Laranja 
(d) Amarela 
(e) Azul 

11. A tendência de alguns lipídeos formarem micelas em soluções aquosas é consequência 

(a) da perda da estrutura secundária destes lipídeos 
(b) da insolubilidade destes lipídeos os em solução aquosa 
(c) do deslocamento destes lipídeos para interface água-ar 
(d) da degradação destes lipídeos em moléculas mais simples 
(e) do carácter anfipático destes lipídeos 

12. Um aumento abrupto da absorbância a 260 nm de uma solução de DNA que está sendo 
aquecida ocorre devido 

(a) a degradação do DNA em nucleotídeos livres 
(b) a mudança do modo vibracional da molécula de DNA 
(c) a desnaturação da dupla fita de DNA 
(d) a transformação de uma fita de DNA em RNA, devido a perda do grupo OH da ribose 
(e) a formação de agregados de DNA desnaturado 



5 

 

13. Amilose e celulose são polissacarídeos encontrados em plantas que são compostos de 
subunidades de glicose. Qual alternativa abaixo oferece a melhor explicação para suas 
diferentes propriedades? 

(a) A amilose apresenta uma estrutura helicoidal enquanto a celulose organiza-se em fibras 
paralelas 

(b) A amilose possui outros monossacarídeos intercalados aos resíduos de glicose ao 
contrário da celulose 

(c) A celulose apresenta ligações do tipo 1-> 6, enquanto a amilose apresenta ligações do 
tipo 1->4 

(d) A amilose é formada por cadeias ramificadas de  glicose, enquanto a celulose é composta 
apenas por cadeias lineares 

(e) A celulose apresenta ligações cruzadas entre as fibras, o que não é presente na amilose 

14. Duas moléculas de DNA fita dupla têm o mesmo comprimento (1000 pb), mas possuem 
diferentes composições de base. A molécula 1 contém 40% de A+T; a molécula 2 contém 60% 
A+T. Qual molécula tem o maior Tm? Quantos resíduos C há na molécula 2?  

(a) A molécula 1 tem o maior Tm. Não é possível calcular 
(b) A molécula 1 tem o maior Tm. A molécula 2 possui 200 resíduos C 
(c) A molécula 2 tem o maior Tm. A molécula 2 possui 400 resíduos C 
(d) A molécula 1 tem o maior Tm. A molécula 2 possui 400 resíduos C 
(e) A molécula 2 tem o maior Tm. A molécula 2 possui 200 resíduos C 

15. Qual dos tipos de moléculas abaixo constitui a maior parte do peso de uma célula de E. coli?  

(a) DNA 
(b) RNA 
(c) Água 
(d) Lipídeos 
(e) Sacarídeos 

16. Os componentes das membranas celulares não incluem: 

(a) triacilglicerol 
(b) proteínas 
(c) colesterol 
(d) cadeias de oligosacarídeos 
(e) fosfatidilcolina 

17. No ponto isoelétrico de um tetrapeptídeo: 

(a) o amino e carboxi terminais não são carregados 
(b) os dois aminoácidos internos não podem ter grupos R ionizáveis 
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(c) a carga líquida é zero 
(d) a carga líquida é +4 
(e) apenas o amino e carboxi terminais contribuem para a carga 

18. O grupo químico que compõe a cabeça polar do colesterol é: 

(a) a cadeia lateral alquil 
(b) glicerol 
(c) um grupo fosfato 
(d) um grupo hidroxila 
(e) colina 

19. As ligações fosfodiéster no DNA: 

(a) ligam grupos positivamente carregados 
(b) juntam o grupo 3’OH de um nucleotídeo ao 5’ OH do próximo 
(c) sempre ligam A com T e C com G 
(d) possuem carácter iônico e sempre ligam A com T e C com G 
(e) ligam os grupos positivamente carregados do 3’OH de um nucleotídeo ao 5’ OH do 

próximo 

20. Qual elemento da estrutura de proteínas não depende da existência de ligações não 
covalentes?  

(a) Estrutura quaternária 
(b) Estrutura terciária 
(c) Estrutura primária 
(d) Folhas-β 
(e) Hélices-α 

 




