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Resposta: 01 + 04 = 05

Comentário

 Uma pesquisa científica, especificamente dentro da física, deve ter um embasamento teórico que a justifique e, 
concomitantemente, deve-se desenvolver em processo experimental condizente com coleta de dados e demais 
necessidades de rigor adequado.
Assim, tem-se a possibilidade de conclusões que possam ser usadas em processos científicos.

Analisando os itens:

I. Correta.
II. Incorreta. Não há a necessidade de se repetir muitas vezes o processo, e sim de se comparar os resultados 

obtidos com os esperados. Além do mais, nenhum conhecimento científico é imutável.
III. Correta.
IV. Incorreta. Desde Galileu (século XVII), a experimentação é um dos métodos/processos fundamentais (não 

o único) no desenvolvimento dos  conceitos da ciência.
V. Incorreta. Idem a justificativa do item II.
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Resposta: 02 + 08 + 16 = 26

Comentário

01. Incorreta. Em um lançamento oblíquo, a velocidade na altura máxima é igual à componente vx (componente 
horizontal do lançamento).

02. Correta. A equação do período do pêndulo indica que tal período é diretamente proporcional à raiz quadrada 
de seu comprimento.

04. Incorreta. Seu corpo armazena energia na forma de energia potencial elástica.
08. Correta. A água do rio tem densidade menor que a água extremamente salgada do Mar Morto. Logo, o empuxo 

sobre a pedra mergulhada no rio é menor, fazendo o Aquaman aplicar uma forma maior para sustentá-la.
16. Correta. Com o aumento de velocidade admitimos todo um aumento na energia interna do corpo do Flash, 

bioritmo, contrações musculares, circulação sanguínea, logo, teremos muito dessa energia encontrada na 
forma de calor.

32. Incorreta. A 3ª lei de Newton (ação e reação) nos diz que as forças trocadas entre a mão e a rocha são de 
mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários.
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Resposta: 02 + 08 = 10

Comentário

01. Incorreta. Um item subjetivo, pois como a gravidade em marte é 40% da gravidade terrestre, os saltos seriam 
significativamente maiores, mas dificilmente a imagem proporciona dados para tal julgamento.

02. Correta. Sabendo das leis da gravitação que a gravidade de um planeta depende de g = G . M/r2 temos que 
10 vezes menos massa e duas vezes menos raio indicam uma gravidade 4/10 da encontrada na terra.

04. Incorreta. Seria dada por x = (x0 + v0x . t).
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08. Correta. 
 Se v0x = x/t  então, xMáx = v0x . 2tsubida

 Se v = v0y + g . t, então t = v0y/g
 Logo xMáx = v0x. v0y/g
 Sendo ainda v0x = v . cos θ e v0y = v . sen θ
 Teremos xMáx = v . cos θ . 2 . v . sen θ/g
 xmáx = v2 . (2 cos υ . sen υ)/g – conforme propriedade matemática das identidades trigonométricas e sabendo 

que a gravidade em marte é 4/10 do g terrestre, teremos xMáx = 2,5 . (v2 . sen 2υ/g).
16. Incorreta. De acordo com a 3ª lei de Kepler, o período de translação de um planeta depende somente do 

raio médio de sua órbita.
32. Incorreta. A ação da gravidade decai com o quadrado da distância ao planeta, mas não está atrelada a sua 

atmosfera.
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Resposta: 02 + 16 + 64 = 82

Comentário

01. Incorreta. O jogador 1 está se afastando do juiz, logo recebe uma onda sonora longa (comprimento de 
onda maior que o comprimento de onda do som emitido), portanto, um som aparente de menor frequência, 
também chamado de som grave ou som baixo.

02. Correta. 
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04. Incorreta. O jogador 2 está em repouso enquanto o juiz se afasta, logo recebe uma onda sonora longa 
(comprimento de onda maior que o comprimento de onda do som emitido), portanto, um som aparente de 
menor frequência, também chamado de som grave ou som baixo.

08. Incorreta. O timbre de onda sonora não pode ser comparado, pois não é uma grandeza. O timbre, simples-
mente nos permite identificar a fonte sonora.

16. Correta. Os jogadores 1 e 2 estão em movimento relativo de afastamento em relação ao juiz, então a fre-
quência do som percebida por ambos é a mesma e menor que 500Hz . 

 

32. Incorreta.  
 

 
 vx = v3 . cos 30o = 5 . 0,87 ≅ 4,33 m/s
 vy = v3 . sen 30o = 5 . 0,5 ≅ 2,5 m/s
 
 Logo, concluímos que o jogador 3 está se aproximando do juiz, então a frequência do som percebida pelo 

jogador 3 é maior que 500 Hz .

64. Correta. Na proposição anterior, vimos que o jogador 3 está se aproximando do juiz. Logo, se o jogador 1 
está se afastando do juiz, então a frequência do som percebida pelo jogador 3 é maior que a frequência do 
som recebida pelo jogador 1.
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Resposta: 04 + 16 + 32 = 52

Comentário

01. Incorreta. Teoria corpuscular da luz.
02. Incorreta. Teoria ondulatória da luz.
04. Correta. 
08. Incorreta. Somente a teoria ondulatória explica a formação de franjas, fruto do fenômeno da interferência.
16. Correta. 
32. Correta. 

Resposta: 04 + 08 + 32 = 44

Comentário

01. Incorreta. Espectro de emissão de corpos densos e quentes são contínuos e não discretos.
02. Incorreta. Um espectro de emissão contínuo resulta da colisão entre átomos num gás "denso".
04. Correta. 
08. Correta. 
16. Incorreta. O átomo só pode absorver ou emitir certos valores de energia, o que é determinado pela equação: 

Efóton = EF – EI.
32. Correta. 
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Resposta: 01 + 02 + 64 = 67

Comentário

 Segundo o texto, para que se faça a pontuação, apenas uma das lâmpadas deve acender ao toque. 
 Nos itens 04, 08, 16 e 32, se qualquer um dos conectores (chaves) f1 e f2 fecharem o circuito, ambas as lâmpadas 

se acenderiam, o que inviabilizaria a marcação da pontuação.

Assim:
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01. Correta. Fechando f1, apenas a lâmpada L1 acende; fechando f2, apenas a lâmpada L2 acende.
02. Correta. Idem à justificativa do item 01.
04. Incorreta. Se uma das chaves fechar, ambas as lâmpadas acendem.
08. Incorreta. Idem à justificativa do item 04.
16. Incorreta. Idem à justificativa do item 04.
32. Incorreta. Idem à justificativa do item 04.
64. Correta. Idem à justificativa do item 01.
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Resposta: 04 + 16 = 20

Comentário

01. Incorreta. 
02. Incorreta. 
04. Correta. 
08. Incorreta. 
16. Correta. 
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Resposta: 01 + 02 + 08 = 11

Comentário

01. Correta. 
02. Correta. 
04. Incorreta. No terceiro nível (27 oC → 29 oC), o chocolate recebe calor.
08. Correta. 
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Resposta: 01 + 02 = 03

Comentário

01. Correta. 
02. Correta. 
04. Incorreta. 
 I. Secador provoca vaporização.
 II. Espelho plano reflete raios de maneira especular.
08. Incorreta. 
16. Incorreta. 


