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1.Os ímãs têm larga aplicação em nosso cotidiano tanto com finalidades práticas, como em alto-falantes e 
microfones, ou como meramente decorativas. A figura mostra dois ímãs, A e B, em forma de barra, com seus 
respectivos polos magnéticos. 
 

 
 
Analise as seguintes afirmações sobre ímãs e suas propriedades magnéticas. 
 
I. Se quebrarmos os dois ímãs ao meio, obteremos quatro pedaços de material sem propriedades magnéticas, pois 

teremos separados os polos norte e sul um do outro. 
II. A e B podem tanto atrair-se como repelir-se, dependendo da posição em que os colocamos, um em relação ao 

outro. 
III. Se aproximarmos de um dos dois ímãs uma pequena esfera de ferro, ela será atraída por um dos polos desse ímã, 

mas será repelida pelo outro. 
 
É correto o que se afirma em  
a) I, apenas.    
b) II, apenas.    
c) I e II, apenas.    
d) I e III, apenas.    
e) II e III, apenas.    
   
2.A bússola interior 
 
A comunidade científica, hoje, admite que certos animais detectam e respondem a campos magnéticos. No caso das 
trutas arco-íris, por exemplo, as células sensoriais que cobrem a abertura nasal desses peixes apresentam feixes de 
magnetita que, por sua vez, respondem a mudanças na direção do campo magnético da Terra em relação à cabeça do 
peixe, abrindo canais nas membranas celulares e permitindo, assim, a passagem de íons; esses íons, a seu turno, 
induzem os neurônios a enviarem mensagens ao cérebro para qual lado o peixe deve nadar. As figuras demonstram 
esse processo nas trutas arco-íris: 
 

 
 
Na situação da figura 2, para que os feixes de magnetita voltem a se orientar como representado na figura 1, seria 
necessário submeter as trutas arco-íris a um outro campo magnético, simultâneo ao da Terra, melhor representado 
pelo vetor  

a)     

b)    
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c)     
d)     

e)     
   
3.As bússolas são muito utilizadas até hoje, principalmente por praticantes de esportes de aventura ou enduros a pé. 
Esse dispositivo funciona graças a um pequeno imã que é usado como ponteiro e está dividido em polo norte e polo 
sul. Geralmente, o polo norte de uma bússola é a parte do ponteiro que é pintada de vermelho e aponta, obviamente, 
o Polo Norte geográfico. 
Na Física, a explicação para o funcionamento de uma bússola pode ser dada porque as linhas de campo magnético da 
Terra se orientam  
a) do polo Sul magnético ao polo Leste magnético.    
b) do polo Norte magnético ao polo Sul magnético.    
c) na direção perpendicular ao eixo da Terra, ou seja, sempre paralelo à linha do Equador.    
d) na direção oblíqua ao eixo da Terra, ou seja, oblíqua à linha do Equador.    
e) na direção do campo gravitacional.    
   

4.No circuito elétrico esquematizado abaixo, a leitura no amperímetro A não se altera quando as chaves 1C  e 2C  são 

simultaneamente fechadas. 
 

 
 
Considerando que a fonte de tensão ,ε  o amperímetro e os fios de ligação são ideais e os resistores ôhmicos, o valor 

de R é igual a  

a) 50 .     

b) 100 .     

c) 150 .     

d) 600 .     

   
5.Uma lente convergente de distância focal d é colocada entre um objeto e uma parede. Para que a imagem do 

objeto seja projetada na parede com uma ampliação de 20 vezes, a distância entre a lente e a parede deve ser igual a:  

a) 20/d     
b) 20d    
c) 19d    
d) 21d    
e) 21/d    
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
O gráfico representa, em um processo isobárico, a variação em função do tempo da temperatura de uma amostra de 

um elemento puro cuja massa é de  observada durante 9 minutos. 

 

 
 

A amostra está no estado sólido a  no instante  e é aquecida por uma fonte de calor que lhe transmite 

energia a uma taxa de  supondo que não haja perda de calor.  

 
 

6.O processo que ocorre na fase sólida envolve um trabalho total de 0,1kJ.  Nessa fase, a variação da energia interna 

da amostra é  

a) 6,1kJ.     

b) 5,9 kJ.     

c) 6,0 kJ.     

d) 5,9 kJ.     

e) 6,1kJ.     

   
7.Dois objetos metálicos esféricos idênticos, contendo cargas elétricas de 1 C e de 5 C, são colocados em contato e 

depois afastados a uma distância de 3 m. Considerando a Constante de Coulomb k = 9 × 10
9
 N m

2
/C

2
, podemos dizer 

que a força que atua entre as cargas após o contato é:  

a) atrativa e tem módulo 3 ×10
9
 N.    

b) atrativa e tem módulo 9 × 10
9
 N.    

c) repulsiva e tem módulo 3 × 10
9
 N.    

d) repulsiva e tem módulo 9 × 10
9
 N.    

e) zero.    
 

1,0 kg,

0 ºC t 0

32,0 10 J / min,


