
 

 
 

Banco de Questões para Progressão de 2° ano em Física 
 

 
 
 
 

 

 Leia o texto e responda as duas questões que se seguem: 

OSTEOPOROSE 

A osteoporose é a diminuição da massa óssea. Apesar do osso 
ser um tecido vivo que se renova permanentemente durante toda 
a vida, se a pessoa tiver pouca atividade física ou ingerir pouco 
cálcio durante as primeiras décadas de sua vida, tem o risco de 
desenvolver osteoporose aumentado. 

Uma das conseqüências do envelhecimento é a perda gradual 
da massa óssea, que se torna mais frágil e as vezes diminui de 
tamanho. Por isso que algumas pessoas, quando se tornam 
idosas, diminuem de tamanho. 

A osteoporose é determinada pela medida da densidade óssea 
através de um exame radiológico conhecido como Densitometria 
óssea. A tabela a seguir indica os valores de referência. 

Resultado Densidade 

Normal > 833 mg/cm3 

Osteopenia entre 648 e 833 mg/cm3 

Osteoporose < 648 mg/cm3 

 

“01. A perda de massa óssea implica na diminuição da 

densidade óssea, isto porque... 

a) A densidade é uma grandeza física diretamente proporcional 
à massa. 

b) A massa é uma grandeza física inversamente proporcional a 
densidade. 

c) A diminuição da densidade provoca uma diminuição no volu-
me dos ossos. 

d) O cálcio foi absorvido nos primeiros anos de vida. 
e) Algumas pessoas, quando se tornam idosas, diminuem de 

tamanho. 

02. Baseado no texto é correto afirmar que...: 

a) Um paciente apresentando densidade óssea de 850 mg/cm³ 
tem osteoporose. 

b) Em uma pessoa saudável, há, no mínimo, em cada 1 cm³ de 
osso, uma massa óssea de 833 mg. 

c) Um paciente que apresente uma densidade óssea de 600 
mg/cm³ tem osteopenia. 

d) O aumento na densidade óssea pode provocar a osteoporo-
se. 

e) Para valores de densidade óssea acima de 648 mg/cm³  pode 
ser considerado a existência da osteoporose. 

03. A caixa mostrada na figura pode ser apoiada sobre uma 

mesa exercendo pressões diferentes. Qual das alternativas re-
presenta as posições da caixa em ordem crescente de pressão. 

 

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

04. Marque V para alternativas verdadeiras e F para alternati-

vas falsas: 

(     ) Um relógio que resista a uma pressão máxima de 3 atm só 
pode ser utilizado por um mergulhador até uma profundidade 
aproximada de 30m. 

(    ) Os pneus largos favorecem um carro para andar na areia 
fofa da praia pois a pressão exercida sobre a areia é menor. 

(    ) Quando subimos uma montanha a pressão atmosférica 
aumenta devido ao aumento da densidade do ar. 

(    ) Para movimentar-se na vertical, um submarino varia sua 
densidade. 

a) FVFV 
b) VVVV 
c) FVFF 
d) VFVF 
e) VVFV 

05. Analise a figura de dois vasos com água e marque a única 

afirmativa correta: 

 

a) A pressão no fundo do vaso B é maior que no fundo do vaso 
A. 

b) A pressão no fundo dos dois vasos é a mesma. 
c) A pressão no fundo do vaso A é 50% maior que no fundo do 

vaso B. 
d) O vaso A possui maior massa de água que o vaso B. 
e) A água contida no vaso B é mais densa que no vaso A. 

 

Aluno/a: ..................................................................................................................... Número: ................. Turma: ........... 



06. Dois líquidos imiscíveis A e B estão em equilíbrio dentro de 

um tubo em U. A densidade de A vale 1,2 g/cm³ e a densidade 
de B vale 1,5 g/cm³. Se hA  medir 10 cm, qual será o valor do 
desnível h? 

 

a) 2 cm 
b) 4 cm 
c) 6 cm 
d) 8 cm 
e) 12 cm 

07. .Na figura a seguir ilustramos um teste usado para medir a 

capacidade pulmonar de uma pessoa. Ela sopra o mais forte 
possível numa extremidade do manômetro, forçando uma coluna 
de água. Supondo a densidade da água igual a 1,0 x 10³ Kg/m³, 
g=10 m/s², h = 68 cm e a pressão atmosférica igual a 1,0 x 105 
Pa, calcule a pressão nos pulmões dessa pessoa em 104 Pa. 

 

a) 6,8 
b) 7,8 
c) 1,68 
d) 10,68 
e) 106,8 

 
 
 
 

08.  Um corpo cilíndrico 

cuja área da base é A = 0,50 
m² e cuja massa é 1400 Kg 
está mergulhado na água de 
um lago, preso a um cabo 
como mostra a figura. Sabe-
se que g=10 m/s², a densida-
de da água é 1,0 x 10³ Kg/m³ 
e a pressão atmosférica é 1,0 x 105 N/m².  

Calcule a força exercida pela água sobre o cilindro. 

a) 103 N 
b) 104 N 
c) 105 N 
d) 106 N 
e) 107 N 

 

 

09.  O diagrama mostra 

o princípio do sistema 
hidráulico do freio de um 
automóvel. Quando uma 
força de 50 N é exercida 
no pedal, a força aplicada 
pelo êmbolo de área 80 
mm² é de: 

 

a) 100 N 
b) 250 N 
c) 350 N 
d) 400 N 
e) 500 N 

 

10. Um macaco hidráulico consiste de dois pistões conectados 

por um tubo, como mostra a figura. 

 

O pistão maior tem um raio de 0,5 m e o menor tem um raio de 5 
cm. Qual a força mínima, em newtons, que deve ser aplicada 
sobre o pistão menor, para que sobre o pistão maior seja sus-
penso um automóvel de 1,2 toneladas? (adote g=10m/s²) 

a) 1,2 
b) 12 
c) 120 
d) 1200 
e) 12000 

 
 
 

11. (FGV-SP) Quando algum objeto 
cai dentro da água contida no vaso sani-
tário, imediatamente, o sifão se encarre-
ga de re-estabelecer o nível da água, 
permitindo que parte dela transborde 
para o esgoto. 

 
                     

Considerando uma situação de equilíbrio entre a água do vaso 
sanitário e um objeto sólido que nela foi depositado suavemente, 
analise: 



I. Flutuando parcialmente ou permanecendo completamente 
mergulhado, qualquer sólido dentro da água do vaso sanitário 
está sujeito a uma força resultante vertical voltada para cima. 

II. Independentemente do corpo flutuar ou não, a força de empu-
xo tem intensidade igual à do peso do líquido derramado para o 
esgoto. 

III. Um objeto que afunde completamente tem seu peso maior 
que o empuxo que recebe e densidade maior que a densidade 
da água. 

IV. Quando um objeto afunda totalmente na água, pode-se con-
cluir que o peso do líquido que escorre pelo sifão é igual ao peso 
do objeto. 

Está correto o contido em: 

a) I e II, apenas. 
b) I e IV, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) III e IV, apenas. 
e) I, II, III e IV. 

12. Acerca dos conceitos de temperatura e calor é correto afir-

mar que: 

I. A temperatura de um corpo está relacionada com a veloci-
dade média das moléculas deste corpo. 

II. O calor é uma energia em trânsito que se propaga através 
de ondas eletromagnéticas. 

III. Ao receber calor, um corpo, necessariamente aumenta sua 
energia interna. 

IV. A energia térmica de um corpo está relacionada ao movi-
mento de translação das moléculas deste corpo. 

a) Todas estão corretas. 

b) Apenas IV é incorreta. 

c) Apenas I e II estão corretas. 

d) Apenas I está correta. 

e) Apenas III é incorreta. 

 
 

13. Um turista brasileiro acostumado às temperaturas do litoral 

nordestino decidiu viajar para passar férias em uma cidade lito-

rânea dos EUA. Informado de que a temperatura no período de 

sua estada seria de 40° resolveu caprichar no vestuário para 

curtir a praia. 

Considerando que a escala de temperatura utilizada nos EUA é a 
Fahrenheit podemos afirmar que...: 

(     ) O turista terá uma grande decepção. 

(     ) O turista enfrentará no local de suas férias, uma temperatu-
ra de aproximadamente 4°C. 

(     ) O turista poderá utilizar, sem dificuldade, seu vestuário para 
curtir suas férias. 

(     ) O turista cometeu um equívoco ao considerar a temperatura 
em graus Fahrenheit igual a escala Célsius. 

a) VVVV 
b) FFFV 
c) VVFV 
d) FVFV 
e) VVFF 
 
 

14. (UFPE-PE) O gráfico a seguir apresenta a relação entre a 
temperatura na escala Celsius e a temperatura numa escala 
termométrica arbitrária X. Calcule a temperatura de fusão do gelo 
na escala X. 

 

a) 20°X 
b) 15°X 
c) 10°X 
d) 5°X 
e) 0°X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Sobre escalas de temperatura podemos afirmar que: 
 

I. A escala Fahrenheit é centígrada. 
II. O zero absoluto representa uma “quase parada” no movi-

mento de translação das moléculas. 
III. A escala Celsius é a única escala centígrada. 
IV. A escala Kelvin é uma escala relativa. 

 
 

a) Apenas II é correta. 
b) Todas estão corretas. 
c) I e II estão corretas. 
d) Apenas III é correta. 
e) II e III estão corretas. 

 
 
 

16. (UFSC-SC) Um aluno de Ensino Médio está projetando um 
experimento sobre a dilatação dos sólidos. Ele utiliza um rebite 
de material A e uma placa de material B, de coeficientes de dila-
tação térmica, respectivamente, iguais a A e B . A placa 
contém um orifício em seu centro, conforme indicado na figura. O 
raio RA do rebite é menor que o raio RB do orifício, e ambos os 
corpos se encontram em equilíbrio térmico com o meio. 



 
Avits/Arquivo da editora Ática 

 
Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as proposições. 
 
(     ) Se A  > B , a folga irá aumentar se ambos forem igual-
mente resfriados. 
(     ) Se A  > B , a folga ficará inalterada se ambos forem 
igualmente aquecidos. 
(     ) Se A  < B  e aquecermos apenas o rebite, a folga au-
mentará. 
(     ) Se A  = B , a folga ficará inalterada se ambos forem 
igualmente aquecidos. 
(     ) Se A  = B  e aquecermos somente a placa, a folga 
aumentará.  
(     ) Se A  > B , a folga aumentará se apenas a placa for 
aquecida. 

17. (PUC-RJ) A imprensa tem noticiado as temperaturas anor-
malmente altas que vêm ocorrendo no atual verão, no Hemisfério 
Norte. Assinale a opção que indica a dilatação (em cm) que um 
trilho de 100 m sofreria devido a uma variação de temperatura 
igual a 20 °C, sabendo que o coeficiente linear de dilatação tér-
mica do trilho vale  = 1,2 x 10-5 por grau Celsius. 

a) 3,6 
b) 2,4 
c) 1,2 
d) 1,2 x 10-3 
e) 2,4 x 10-3 

18. A lâmina bimetálica é uma tecnologia adotada no controle 
da operação de compressores em equipamentos de refrigeração 
como ar condicionado e geladeiras. A seguir representamos um 
circuito de compressor chaveado no ponto A por uma lâmina 
bimetálica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zinco  Cobre 

 

Tabela de coeficiente de dilatação linearTabela de coeficiente de dilatação linearTabela de coeficiente de dilatação linearTabela de coeficiente de dilatação linear    

Metal α (°C-1) 

Alumínio 23.10-6 

Cobre 17. 10-6 

Zinco 27.10-6 
 

Conhecendo a tabela com os coeficientes de dilatação de alguns 
metais é possível afirmar que: 

a) A lâmina não sofre deformação com a elevação da tempera-
tura dos metais que a compõem. 

b) Com a elevação da temperatura na lâmina, devido à passa-
gem de corrente elétrica, ela curvará no ponto A para a direi-
ta. 

c) Com a elevação da temperatura na lâmina, devido à passa-
gem de corrente elétrica, ela curvará no ponto A para a es-
querda. 

d) A lâmina sofre uma deformação em seu comprimento propor-
cional a variação de temperatura no ambiente. 

e) Com a elevação da temperatura na lâmina, devido à passa-
gem de corrente elétrica, ela curvará no ponto A para a direi-
ta. 

19. (Enem-MEC) A gasolina é vendida por litro, mas em sua 
utilização como combustível, a massa é o que importa. Um au-
mento da temperatura do ambiente leva a um aumento no volu-
me da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, 
os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os 
tanques não fossem subterrâneos: 

I. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais 
quente do dia pois estaria comprando mais massa por litro de 
combustível. 

II. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria 
comprando mais massa de combustível para cada litro. 

III. Se a gasolina fosse vendida por kg em vez de litro, o proble-
ma comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvi-
do. 

Destas considerações, somente: 

a) I é correta. 
b) II é correta. 
c) III é correta. 
d) I e II são corretas. 
e) II e III são corretas. 

20. Devido a dilatação irregular da água podemos afirmar que: 

I. Ao diminuir da temperatura 4°C para 0°C a água tem seu 
volume aumentado. 

II. Sempre que a água diminui de temperatura, seu volume 
aumenta. 

III. A densidade do gelo é menor que a densidade da água. 

IV. Não existe vida marinha nas regiões polares. 

 
a) Todas estão corretas. 
b) I, II e III estão corretas. 
c) I e II estão corretas. 
d) Apenas IV é incorreta. 

e) I e III estão corretas. 
 

 

 

 

 

              

            Lâmina bimetálica 

 

 

 

Compres-

100V 



Competências e Habilidades avaliadas: C24, H52 a 55 e H19 

11. Massas iguais de cinco líquidos distintos, cujos calores 

específicos estão dados na tabela adiante, encontram-se arma-
zenadas, separadamente e à mesma temperatura, dentro de 
cinco recipientes com boa isolação e capacidade térmica des-
prezível. Se cada líquido receber a mesma quantidade de calor, 
suficiente apenas para aquecê-lo, mas sem alcançar seu ponto 
de ebulição, aquele que apresentará temperatura mais alta, após 
o aquecimento, será: 

 

a) a água. 

b) o petróleo. 

c) a glicerina. 

d) o leite. 

e) o mercúrio. 

 

12. Massas iguais de água e óleo foram aquecidas num calorí-

metro, separadamente, por meio de uma resistência elétrica que 
forneceu energia térmica com a mesma potência constante, ou 
seja, em intervalos de tempo iguais cada uma das massas rece-
beu a mesma quantidade de calor. Os gráficos na figura adiante 
representam a temperatura desses líquidos no calorímetro em 
função do tempo, a partir do instante em que iniciou o aqueci-
mento. 

 

Sabendo que o calor específico da água é maior que o do óleo é 
correto afirmar que: 

I. A reta I corresponde ao óleo. 

II. A capacidade térmica da água é o dobro da capacidade 
térmica do óleo. 

III. A reta II corresponde ao óleo. 

 

a) Todas estão corretas. 

b) Apenas I é incorreta. 

c) Apenas I e II estão incorretas. 

d) Apenas I está correta. 

e) Apenas III é incorreta. 

 
 
 

13. Enche-se uma seringa com pequena quantidade de água 

destilada a uma temperatura um pouco abaixo da temperatura de 
ebulição. Fechando o bico, como mostra a figura A a seguir, e 
puxando rapidamente o êmbolo, verifica-se que a água entra em 
ebulição durante alguns instantes (veja figura B). Podemos expli-
car este fenômeno considerando que: 

 

a) na água há sempre ar dissolvido e a ebulição nada mais é do 
que a transformação do ar dissolvido em vapor. 

b) com a diminuição da pressão a temperatura de ebulição da 
água fica menor do que a temperatura da água na seringa. 

c) com a diminuição da pressão há um aumento da temperatura 
da água na seringa. 

d) o trabalho realizado com o movimento rápido do êmbolo se 
transforma em calor que faz a água ferver. 

e) calor específico da água diminui com a diminuição da pressão. 

 

14. No interior de um calorímetro de capacidade térmica des-

prezível, colocamos 500g de gelo (calor latente de fu-
são=80cal/g) a 0°C e um corpo de ferro a 50°C, como mostra a 
figura a seguir. Após 10 
minutos, o sistema 
atinge o equilíbrio tér-
mico e observa-se que 
15g de gelo foram 
fundidos. O fluxo de 
calor que passou nesse 
tempo pela secção S 
foi de: 

a) 2 cal/s      b) 4 cal/s       c) 5 cal/s       d) 6 cal/s       e) 7 cal/s 

 
 



15. Se o calorímetro da questão anterior possuísse uma capa-
cidade térmica de 10 cal/°C poderíamos afirmar que : 
 
a) Uma quantidade menor de gelo derreteria. 
b) Uma quantidade maior de gelo derreteria. 
c) Nenhuma massa de gelo derreteria. 
d) O calorímetro absorveria um calor de 50 calorias. 
e) A mesma quantidade de gelo derreteria. 
 
 

16. Ao se retirar calor Q de uma substância líquida pura de 
massa 5,0g, sua temperatura cai de acordo com o gráfico a se-
guir.  

 
 
O calor latente de fusão da substância, em cal/g, é: 
 
a) 30 
b) 60 
c) 80 
d) 100 
e) 140 

Competências e Habilidades avaliadas: C13, H62 

 

17. Nas condições usualmente encontradas no ambiente em 

que vivemos, a matéria assume três estados: sólido, líquido e 
gasoso. A água, por exemplo, pode ser encontrada em qualquer 
desses estados de acordo com a pressão e temperatura do am-
biente. Nosso domínio sobre o ambiente decorre, entre outras 
coisas, do fato de que sabemos controlar as mudanças entre 
esses estados. De maneira geral, fusão é a transformação que 
leva uma substância do estado sólido para o estado líquido. 
Vaporização é a transformação que leva uma substância do 
estado líquido para o estado gasoso. Sublimação é a transfor-
mação que leva uma substância diretamente do estado sólido 
para o estado gasoso. O diagrama de fases reúne em um dia-
grama de pressão x temperatura, as curvas de fusão, de vapori-
zação e de sublimação de uma dada substância, conforme a 
figura a seguir. Com base no diagrama e nos conhecimentos 
sobre o tema, é correto afirmar: 
 

 

a) Na região I, a substância está no estado gasoso. Na região II, 
a substância está no estado líquido. Na região III, a substância 
está no estado sólido. No ponto 1, a substância está em um 
estado de coexistência de estados sólido e gasoso. No ponto 2, 
a substância está em um estado de coexistência de estados 
líquido e gasoso. No ponto 3, a substância está em um estado de 
coexistência de estados líquido e sólido. 
 
b) Na região I, a substância está no estado líquido. Na região II, 
a substância está no estado gasoso. Na região III a substância 
está no estado sólido. No ponto 1 a substância está num estado 
de coexistência de estados sólido e líquido. No ponto 2 a subs-
tância está num estado de coexistência de estados líquido e 
gasoso. No ponto 3 a substância está num estado de coexistên-
cia de estados sólido e gasoso. 
 
c) Na região I a substância está no estado gasoso. Na região II a 
substância está no estado sólido. Na região III, a substância está 
no estado líquido. No ponto 1, a substância está em um estado 
de coexistência de estados líquido e gasoso. No ponto 2, a subs-
tância está em um estado de coexistência de estados sólido e 
gasoso. No ponto 3, a substância está em um estado de coexis-
tência de estados líquido e sólido. 
 
d) Na região I, a substância está no estado sólido. Na região II, a 
substância está no estado líquido. Na região III, a substância 
está no estado gasoso. No ponto 1, a substância está em um 
estado de coexistência de estados sólido e gasoso. No ponto 2, 
a substância está em um estado de coexistência de estados 
sólido e líquido. No ponto 3, a substância está em um estado de 
coexistência de estados líquido e gasoso. 
 
e) Na região I, a substância está no estado líquido. Na região II, 
a substância está no estado sólido. Na região III, a substância 
está no estado gasoso. No ponto 1, a substância está em um 
estado de coexistência de estados líquido e gasoso. No ponto 2, 
a substância está em um estado de coexistência de estados 
sólido e líquido. No ponto 3, a substância está em um estado de 
coexistência de estados sólido e gasoso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. Ao analisar o diagrama de fases da água, podemos afirmar 

que... 

 
 

I. Elevando-se a pressão sobre o gelo a 0°C tem-se uma 
fusão. 

II. Acima de 374°C a água só existe no estado de vapor. 

III. A uma temperatura acima de 100°C a água pode existir 
no estado líquido caso a pressão esteja acima de 1atm. 

 
a) Todas estão corretas. 

b) Apenas I é incorreta. 

c) Apenas I e II estão incorretas. 

d) Apenas I está correta. 

e) Apenas III é incorreta 
 

19. (Unicamp-adap) Uma dada panela de pressão é feita para 

cozinhar feijão à temperatura de 110°C. A válvula da panela é 
constituída por um furo de área igual a 0,20 cm², tampado por 
um peso que mantém uma sobrepressão dentro da panela. A 
pressão de vapor da água(pressão em que a água ferve) como 
função da temperatura é dada pela curva a seguir. 
Adote g = 10m/s². 

 

 
 

 

Podemos afirmar que o cozimento do feijão ocorre sob uma 
pressão, em N/m², de: 
 
a) 5 
b) 10 
c) 15 
d) 20 
e) 25 
 
 
 

20. Leia o texto e responda a pergunta que se segue: 

Umidade relativa do ar chega a 13% em Belo 

Horizonte, diz instituto 

 

A umidade relativa do ar atingiu índice muito baixo na 

tarde desta segunda-feira (5) em Belo Horizonte, ficando 

em 13% em mediação realizada às 15h pelo Institituto de 

Meteorologia da Companhia Energética de Minas Gerais 

(Cemig). O índice é o segundo menor registrado em Belo 

Horizonte neste ano. No dia 13 de agosto, a umidade rela-

tiva do ar chegou a 12%, segundo o instituto. 

(Portal G1 em 05.09.2011) 

Marque a alternativa correta. 

a) A umidade relativa do ar corresponde ao percentual de água 
existente no ar, logo 13% do ar da cidade de Belo Horizonte 
estava com água. 

b) A umidade relativa do ar corresponde a quantidade de água 
presente no ar na forma de vapor de um total que o ar pode 
suportar (vapor saturante), logo, o ar da cidade de Belo Hori-
zonte estava com uma umidade correspondente a13% do va-
por de água saturado. 

c) A umidade relativa do ar corresponde ao vapor de água satu-
rado na atmosfera, assim, para medir a umidade do ar em 
Belo Horizonte foi necessário saturar o mesmo com vapor 
d´água. 

d) Neste dia, na a cidade de Belo Horizonte, será maior o efeito 
de “Transpiração” observado em um copo com líquido gelado 
colocado em uma mesa ao ar livre. 

e) O orvalho da manhã poderá ser observado com mais intensi-
dade, neste dia, na cidade de Belo Horizonte. 

 

 

 

 

 

 


