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1. Um quadro, com peso de 8 N, está pendurado por dois fios com as tensões T1 e T2, 

conforme a figura ao lado. A tensão em cada fio será: 

 

(a) T1 = 4 N e T2 = 6,93 N 

(b) T1 = T2 = 5,46 N 

(c) T2 = 4 N e T1 = 6,93 N 

(d) T1 = -8 N e T2 = 13,86 N 

(e) T2 = -6,93 N e T1 = 4 N 

 

60º
30º

T2
T1

m

P = mg
 

 

2. Uma mola com a constante k está pendurada verticalmente. Um bloco de massa m é preso 

à mola, no seu comprimento normal e, depois, cai a partir do repouso. A distância máxima da 

queda do bloco antes de principiar o seu movimento para cima será: 

 

(a) (2mg)
½
/(k)

½
  

(b) mg/2k 

(c) mg/k 

(d) 2mg/k 

(e) Nenhuma das anteriores 

 

3. Se o período de um pêndulo de 70 cm de comprimento for 1,68 s, o valor da gravidade g 

no local onde ele se encontra vale: 

 

(a) 9,61 m/s
2
 

(b) 10,00 m/s
2
 

(c) 9,81 m/s
2
 

(d) 9,79 m/s
2
 

(e) Nenhuma das anteriores 

 

4. A função de onda de uma onda hormônica numa corda é: 

 

y(x,t) = 0,03.sen(2,2x – 3,5t) 

 

Onde y e x estão em metros e t em segundos. Os valores para a amplitude (A), o comprimento 

de onda (), a frequência (), o período (T) e a velocidade da onda (v) serão, 

respectivamente: 

 

(a) A = 0,17 m;  = 2,86 m;  = 1,9 s
-1

; T = 3,30 s; v = 0,65 m/s 

(b) A = 0,0004 m;  = 1,43 m;  = 7,0 s
-1

; T = 0,90 s; v = 1,59 m/s 

(c) A = 0,03 m;  = 2,86 m;  = 3,5 s
-1

; T = 1,80 s; v = 1,59 m/s 

(d) A = 0,015 m;  = 4,49 m;  = 1,8 s
-1

; T = 3,49 s; v = 1,29 m/s 

(e) A = 0,01 m;  = 1,43 m;  = 1,9 s
-1

; T = 3,31 s; v = 0,43 m/s 
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5. A equação Eint = Q + W é o enunciado formal da primeira lei da termodinâmica. Podemos 

afirmar que, nesta equação, as quantidades Q e W, respectivamente, representam: 

 

(a) O calor absorvido pelo sistema e o trabalho realizado pelo sistema; 

(b) O calor absorvido pelo sistema e o trabalho realizado sobre o sistema; 

(c) O calor liberado pelo sistema e o trabalho realizado pelo sistema; 

(d) O calor liberado pelo sistema e o trabalho realizado sobre o sistema; 

(e) Nenhuma das anteriores 

 

6. Um gás é aquecido e se expande de tal forma a seguir uma trajetória reta em um diagrama 

PV, do seu estado inicial até o seu estado final. Calcule o trabalho realizado pelo gás durante 

esse processo. Dados: Pinicial = 3,00 atm, Vinicial = 1,00 L, Pfinal = 2,00 atm, Vfinal = 3,00 L e 1 L 

atm = (10
-3

 m
3
)(101,33x10

3
 N/m

2
) = 101,33 J. 

 

(a) W = 606 J 

(b) W = 354 J 

(c) W = 801 J 

(d) W = 253 J 

(e) W = 507 J 

 

7. Das afirmações abaixo: 

(i) quando ondas interferem destrutivamente, a energia é convertida em calor; 

(ii) padrões de interferência são observados apenas se as fases relativas das ondas que se 

superpõem permanecem constantes; 

(iii) no padrão difração de Fraunhofer para uma fenda simples, quanto mais estreita a fenda, 

mais largo é o máximo central do padrão de difração; 

(iv) uma abertura circular pode produzir um padrão de difração de Fraunhofer e um padrão de 

difração de Fresnel; 

(v) a capacidade de resolver duas fontes puntiformes depende do comprimento de onda da 

luz; 

 

Podemos afirmar que: 

 

(a) Todas as afirmações são verdadeiras 

(b) Apenas a afirmação (i) é falsa 

(c) As afirmações (i) e (iv) são falsas 

(d) Apenas a afirmação (v) é falsa 

(e) A afirmação (ii) é verdadeira e a afirmação (iii) é falsa  

 

 

8. Duas fendas estreitas, separadas por 1,5 mm, estão iluminadas por luz de sódio com o 

comprimento de onda de 589 nm. Observam-se franjas de interferência sobre um anteparo a 3 

m de distância. O espaçamento das franjas no anteparo será igual a: 

 

(a) 1,18 mm 

(b) 0,30 nm 

(c) 5,33 mm 

(d) 0,19 mm 

(e) 1,42 mm 
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9. Sabendo que a energia cinética do elétron, no estado fundamental do átomo de hidrogênio 

(estado de menor energia), é 13,6 eV, qual será o seu comprimento de onda de de Broglie? 

Dados: hc = 1240 eV.nm e mc
2
 = 0,511 MeV. 

 

(a) 0,432 nm 

(b) 0,333 nm 

(c) 0,413 nm 

(d) 0,383 nm 

(e) 0,390 nm. 

 

10. Acredita-se que o cérebro determina a direção de uma fonte sonora sentindo a diferença 

de fase entre as ondas sonoras que chegam aos tímpanos. Uma fonte distante emite som de 

680 Hz de frequência. Quando você está diretamente em frente da fonte sonora não existe 

diferença de fase. Qual a diferença de fase entre os sons recebidos por seus ouvidos quando 

você está olhando em uma direção que forma 90º com a direção que o liga à fonte? Assuma 

uma distância de 20 cm entre seus ouvidos. Use a velocidade do som como sendo 343 m/s. 

 

(a) 0,40 rad 

(b) 79,30 rad  

(c) 26,83 rad 

(d) 0,79 rad 

(e) Os dados são insuficientes para resolver o problema 

 
 

11. O termo “concentração micelar critica” refere-se a concentração acima da qual: 

(a) uma determinada molécula anfipática forma agregados globulares. 

(b) uma determinada molécula apolar passa a ser solúvel em água. 

(c) moléculas anfipáticas deixam de formar micelas. 

(d) o metabolito acido micelico passa a ser prejudicial a célula humana. 

(e) lipídeos passam do estado de gel para o estado fluido em uma membrana biológica. 

 

 

12. O diagrama de Ramachandran indica: 

(a) possíveis reações químicas entre dois carboidratos. 

(b) regiões de moléculas de fita simples de DNA que possuem complementariedade. 

(c) os valores de entropia e entalpia da quebra de cada ligação química de um lipídeo. 

(d) os níveis eletrônicos disponíveis no orbital p de cada molécula de água em contato com 

uma proteína. 

(e) os ângulos de torção psi e phi estericamente permitidos para os resíduos de uma proteína. 

 

 

13. As paredes celulares de uma bactéria são formadas majoritariamente por: 

(a) Celulose. 

(b) Amido. 

(c) Peptidoglicano. 

(d) Fosfolipídeos. 

(e) Penicilina. 
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14. Qual destes aminoácidos apresenta um anel aromático em sua cadeia lateral : 

(a) Serina. 

(b) Glicina. 

(c) Triptofano. 

(d) Metionina. 

(e) Alanina. 

 

 

15. Uma ligação fosfodiester é comumente formada durante o processo biológico de 

polimerização de : 

(a) Aminoácidos. 

(b) Nucleotídeos. 

(c) Manoses. 

(d) Fosfolipídeos. 

(e) NADH. 

 

 

16. Na cromatografia de exclusão molecular, proteínas são separadas com base em que 

propriedade(s): 

(a) Carga liquida. 

(b) Hidrofobicidade. 

(c) Presença/ausência de múltiplos resíduos de histidina. 

(d) Tamanho e formato. 

(e) Numero de orbitais moleculares livres e elétrons desemparelhados. 

 

 

17. Qual das seguintes moléculas não representa um monossacarídeo: 

(a) Glicose. 

(b) Galactose. 

(c) Sacarose. 

(d) Frutose. 

(e) Ribulose. 

 

 

18. Considere as seguintes afirmações sobre nucleotídeos: 

 

I- O DNA é encontrado somente na forma de dupla-fita na natureza. 

II-O RNA pode ser encontrado na forma de fita-simples e dupla-fita na natureza. 

III- O DNA é o biopolímero mais abundante de uma célula. 

 

Indique qual das alternativas abaixo em relação a estas afirmações é a correta: 

(a) somente a afirmação I é correta. 

(b) somente a afirmação II é correta. 

(c) as afirmações I e III são corretas.. 

(d) todas as afirmações são corretas. 

(e) todas as afirmações são incorretas. 
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19. Considere as seguintes afirmações: 

 

I-A saliva contém uma enzima responsável por quebrar ligações glicosídicas presentes no 

amido. 

II-A celulose é um polissacarídeo formado por resíduos de ribose. 

III-O glicogênio concentra-se principalmente no cérebro e adipócitos. 

 

Indique qual das alternativas abaixo em relação a estas afirmações é a correta: 

(a) somente a afirmação I é correta. 

(b) somente a afirmação II é correta. 

(c) as afirmações I e III são corretas. 

(d) todas as afirmações são corretas. 

(e) todas as afirmações são incorretas. 

 

 

20. Considere as seguintes afirmações: 

 

I- Adipócitos contém grandes reservas de lipídeos na forma de ácidos graxos livres. 

II- Ácidos graxos insaturados são aqueles contendo cadeias carbônicas menores que 16 

carbonos. 

III- Colesterol é um componente abundante em membranas plasmáticas de células vegetais. 

 

Indique qual das alternativas abaixo em relação a estas afirmações é a correta: 

(a) somente a afirmação I é correta. 

(b) somente a afirmação II é correta. 

(c) as afirmações I e III são corretas. 

(d) todas as afirmações são corretas. 

(e) todas as afirmações são incorretas. 


