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1. Considere um satélite em órbita circular concêntrica e coplanar com o equador da Terra. A 
que raio de órbita o satélite permanece estacionário quando visto por observadores fixos na 
Terra? Suponha o sentido de rotação da órbita como sendo o mesmo que o da Terra. Dado: 
produto da Constante de Gravitação Universal e da Massa da Terra: 𝐺. 𝑀 = 4. 1014N.m2/Kg. 

Considere π=3 e √6
3

=1,8. 

(a) 6380 km 
(b) 25520 km 
(c) 36280 km 
(d) 43200 km 
(e) Não é possível calcular pois a massa do satélite não foi dada 

2. Duas esferas A e B, de pesos PA e PB, de mesmo volume, de densidades diferentes e presas 
a fios ideais, encontram-se imersas em equilíbrio no interior de um vaso cheio de água, 
conforme o desenho. A força que o líquido exerce, respectivamente nas esferas A e B, é igual 
a EA e EB. Dentre as afirmativas abaixo assinale a correta. 

(a) 𝐸𝐴 = 𝐸𝐵  𝑒  𝑃𝐴 > 𝑃𝐵  
(b) 𝐸𝐴 = 𝐸𝐵  𝑒  𝑃𝐴 = 𝑃𝐵  
(c) 𝐸𝐴 < 𝐸𝐵  𝑒  𝑃𝐴 = 𝑃𝐵  
(d) 𝐸𝐴 < 𝐸𝐵  𝑒  𝑃𝐴 > 𝑃𝐵 
(e) os dados são insuficientes para resolver o problema 

3. Um trenó e seu ocupante, com massa total de 85 kg, partem do repouso do topo de um 
morro de 8 metros. Após descer a encosta eles atingem um trecho horizontal retilíneo com 
uma velocidade inicial de 36 km/h e deslizam até o repouso, sendo desacelerados a uma taxa 
constante de 4 m/s2. Quais serão, respectivamente, o trabalho realizado pela força de 
resistência (ar, neve) sobre o trenó e seu ocupante no trecho em descida; no trecho 
horizontal? Considere g = 10 m/s2 

(a) -48,28 kJ; -55,08 kJ 
(b) 48,28 kJ; -55,08 kJ 
(c) -2,55 kJ; -4,25 kJ 
(d) -6,375 kJ; 0,425 kJ 
(e) Nenhuma das alternativas acima está correta 

4. Um homem está em pé sobre uma plataforma que gira (sem atrito) com uma frequência 
de 1,5 voltas/s.; seus braços estão abertos e ele segura um tijolo em cada mão. O sistema de 
inércia do sistema formado pelo homem, tijolos e plataforma em relação ao eixo vertical central 
da plataforma é de 6 kg.m2. Se, ao mover os braços, o homem reduz o momento de inércia do 
sistema para 2 kg.m2, quais serão, respectivamente: a nova velocidade angular da plataforma; 
a razão entre a nova energia cinética do sistema e a energia cinética inicial? Considere π=3. 

(a) 4,5 rad/s; 3 
(b) 27 rad/s; 3 
(c) 3 rad/s; 1 
(d) 4,5 rad/s; 1 
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(e) 27 rad/s; 1 

5. Na figura mostrada, as constantes de mola k1, k2 e k3 valem, respectivamente, K, 2K e 
3K. Qual será a frequência natural de oscilação do sistema?  

(a) 
1

2𝜋
√11𝐾 3𝑀⁄  

(b) 
1

2𝜋
√3𝐾 2𝑀⁄  

(c) 
1

𝜋
√5𝐾 𝑀⁄  

(d) 
1

2𝜋
√6𝐾 𝑀⁄  

(e) 
1

2𝜋
√9𝐾 2𝑀⁄  

6. Uma corda tensionada e presa em ambas extremidades tem densidade linear de 10 g/m 
e comprimento de 2 m. Sabendo que a frequência de duas ondas harmônicas adjacentes é 
100 Hz e 125 Hz, qual será o módulo da tensão na corda? 

(a) 1 kN 
(b) 2,5 kN 
(c) 100 N 
(d) 160 N 
(e) 600 N 

7. Uma garrafa de volume V é preenchida com gás ideal a pressão p e mantida a uma 
temperatura constante. No topo da garrafa, um fino tubo de vidro com uma área de seção 
transversal A contém uma pequena esfera de metal de massa m que cabe perfeitamente em 
seu interior, selando a garrafa. Considerando que não exista nenhum atrito entre a esfera e a 
parede do tubo, a esfera realiza um movimento harmônico simples quando é levemente 
deslocada de sua posição de equilíbrio em um processo isotérmico. Qual será a frequência 
desse movimento se desprezamos as mudanças de pressão e volume do gás causadas pela 
oscilação da esfera?  

(a) 𝐴√𝑚 𝑝𝑉⁄  

(b) 𝐴√𝑝 𝑉𝑚⁄  

(c) 
𝐴

𝜋
√𝑝𝑉 𝑚⁄  

(d) 
𝐴

2𝜋
√𝑝 𝑉𝑚⁄  

(e) A frequência não pode ser determinada pois não foram informados o número de moles 
do gás e sua temperatura 

8. Um mol de gás ideal inicialmente à temperatura T0 expande 2,7 vezes seu volume inicial V0 
de 6 litros através de um processo isotérmico. Em seguida, o gás retorna ao volume V0 
mantendo sua pressão constante igual a p. Finalmente, o gás retorna a sua condição inicial, com 
volume V0 e temperatura T0, a volume constante. O calor total trocado entre o gás e sua 
vizinhança nos três processos é de 720 J. Qual é a pressão p do processo isobárico? Considere 
ln(2,7) = 1. 
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(a) 1,0 bar 
(b) 1,2 bar 
(c) 1,5 bar 
(d) 2,0 bar 
(e) 2,7 bar 

9. Uma montagem bem simples permite medir a distância entre as ranhuras de um CD. Um 
laser de comprimento de onda λ é apontado para um CD e a luz difratada é projetada em uma 
folha de papel colocada a uma distância L do CD. O feixe incidente é paralelo à folha de papel, 
a qual faz um ângulo de 45° com a superfície do CD. Usando λ = 650 nm e L = 1,50 m, a 
distância entre as franjas na folha de papel é de 65 cm. Quanto vale a distância entre as 
ranhuras do CD?  

(a) 0,10 µm 
(b) 0,15 µm 
(c) 1,00 µm 
(d) 1,06 µm 
(e) 1,50 µm 

10. Considere as duas colunas, colocando no espaço entre parênteses o número do 
enunciado da primeira coluna corretamente relacionado com o da segunda coluna. 

(1)  Existência do núcleo atômico (  )  Hipótese de De Broglie 

(2)  Determinação da carga do elétron (  )  Efeito fotoelétrico 

(3)  Caráter corpuscular da luz (  )  Experimento de Millikan 

(4)  Caráter ondulatório das partículas (  )  Experimento de Rutherford 

 A relação numérica correta na coluna da direita que estabelece a associação proposta é, de 
cima para baixo: 

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

11. Qual das alternativa abaixo melhor define o que é uma micela? 

(a) Conjunto de proteínas motoras responsáveis pela formação de fibras musculares 
(b) Estrutura glicolipídica responsável pelo transporte de material através da membrana 

plasmática 
(c) Região de ligação de proteínas presente em moléculas de DNA 
(d) Região da célula que concentra grandes quantidades de proteínas 
(e) Estrutura globular formada por moléculas anfipáticas 

12. Qual das afirmaticas abaixo é falsa em relação a bicamadas lipídicas? 
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(a) Bicamadas lipídicas são impermeáveis a íons 
(b) Lipídeos presentes na bicamada lipídica apresentam alta taxa de difusão lateral 
(c) A temperatura de transição de uma bicamada lipídica é aquela a partir da qual é formada 

uma emulsão entre lipídeos e solução aquosa 
(d) Bicamadas lipídicas são permeáveis a hormônios esteroides 
(e) A fluidez das bicamadas lipídicas é dependente da temperatura 

13. Qual é o motivo pelo qual a glicina é o único aminoácido que não é opticamente ativo? 

(a) A glicina é o aminoácido de menor peso molecular 
(b) A glicina é o único aminoácido que não possui um carbono quiral 
(c) A glicina é o único aminoácido que não possui átomos de nitrogênio 
(d) A glicina é o único aminoácido que não possui um anel aromático 
(e) A glicina é o único aminoácido que não é fluorescente 

14. Em que órgãos ou tecidos de animais o glicogênio é encontrado em maior quantidade? 

(a) Figado e músculo esquelético 
(b) Figado e cérebro 
(c) Coração e cérebro 
(d) Rins e Figado 
(e) Cérebro e cartilagens 

15. Em uma área específica de um cromossomo a sequência de nucleotídeos a seguir está 
presente onde a cadeia se abre para formar uma forquilha de replicação: 

 3’ C C T A G G C T G C A A T C C 5’ 

 Um iniciador (primer) de RNA é formado a partir do T sublinhado do molde. Qual das 
sequências a seguir representa a sequência do primer? 

(a) 5’ G C C T A G G 3’ 
(b) 3’ C G C T A G G 5’ 
(c) 5’ A C G T A G G 3’ 
(d) 5’ G C C U A G G 3’ 
(e) 5’ A C G U U A G G 3’ 

16. O que é um ribozima? 

(a) Uma enzima que utiliza RNA como substrato 
(b) Um RNA com atividade enzimática 
(c) Uma enzima que catalisa a associação entre o ribossomal grande e pequeno 
(d) Uma enzima que sintetiza RNA como parte do processo de transcrição 
(e) Uma enzima que sintetiza RNA iniciadores durante a replicação de DNA 

17. Alfa-hélices são estruturas características de: 

(a) DNAs 
(b) RNAs 
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(c) Proteínas 
(d) Lipídeos 
(e) Carboidratos 

18. A formação de ligações fosfodiéster no processo de polimerização do DNA 

(a) resulta na liberação de um grupo pirofosfato 
(b) envolve a criação de uma dupla ligação entre um oxigênio e um carbono 
(c) conecta dois átomos de carbono, mais especificamente aqueles na posição 3 e 5 da 

molécula de ribose 
(d) leva a desidratação das bases nitrogenadas 
(e) conecta as duas fitas que formam a dupla-hélice. 

19. Qual das classes de moléculas abaixo constitui um dos principais reservatórios de energia 
em humanos? 

(a) Peptideoglicanos 
(b) Esteroides 
(c) Dissacarídeos 
(d) Triacilgliceróis 
(e) Polifenóis 

20. Qual das seguintes afirmações é incorreta em relação as diferenças entre moléculas de 
RNA e DNA? 

(a) O açúcar presente no RNA é a ribose enquanto que no DNA é a desoxirribose 
(b) A base nitrogenada timina está presente apenas no DNA 
(c) A base nitrogenada uracila está presente apenas no RNA 
(d) Somente as moléculas de DNA tem a capacidade de formar estruturas de duplas fitas 
(e) O RNA foi, provavelmente, o primeiro tipo de ácido nucléico a surgir na natureza 

 
 
 
 


