
 

 

FÍSICA 

 

 Algumas das questões de Física são adaptações de situações reais. Alguns 
dados e condições foram modificados para facilitar o trabalho dos candidatos. 
Ressaltamos a necessidade de uma leitura atenta e completa do enunciado antes de 
responder à questão. 

 A prova foi pensada no sentido de efetuar uma mescla de questões envolvendo 
cálculos com outras mais conceituais, sempre salientando a necessidade da 
compreensão do fenômeno em si, pois é ilusório achar que é possível pensar em 
Física sem recorrer à Matemática. Há um entrelaçamento entre teoria e problema: a 
teoria ajuda o estudante a resolver os problemas de Física a ele propostos e a 
resolução destes problemas complementa a compreensão da teoria.  

 O desempenho dos candidatos ficou, em geral, aquém do esperado, pois, 
mesmo em proposições nas quais a solução dependia apenas da manipulação de uma 
equação (fornecida no formulário), os percentuais de acertos não foram altos. 

 

 

Questão 21 
 
Uma pedra A é lançada para cima com velocidade inicial de 20 m/s.  Um 
segundo antes, outra pedra B era largada de uma altura de 35 m em relação ao 
solo. Supondo o atrito com o ar desprezível, no instante em que elas se 
encontram, é CORRETO afirmar que: 
 
01. a aceleração da pedra A  tem sentido oposto à aceleração da pedra B. 

02. o módulo da velocidade da pedra B é de 20 m/s. 

04. o módulo da velocidade da pedra A é de 10 m/s. 

08. a distância percorrida pela pedra A é de 16 m. 

16. a posição da pedra B em relação ao solo é de 20 m. 
 

 

Análise questão 21: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 

Grau de dificuldade obtido: 

5 
06 (02+04) 
507 (6,74%) 
Médio 

Difícil 

 

Proposições 01 02 04 08 16 

Percentual de 
incidência (%) 

58,7 28,8 32,1 26,8 25,1 

 

 A questão envolveu a aplicação de conceitos básicos de cinemática para um 
movimento de queda livre.  



 Ela foi considerada “difícil” pelos candidatos, com um percentual de acertos de 
somente 6,7%. Este resultado não era esperado, pois o assunto costuma ser tratado 
exaustivamente no Ensino Médio.  

 Chama a atenção, em especial, a frequência de respostas ao item 01 (58,7%), 
incorreto. A aceleração do corpo A é a mesma que a do corpo B: a aceleração da 
gravidade. Esta aceleração resulta da ação da Terra sobre os corpos e tem sempre o 
sentido voltado para o centro da Terra, esteja o corpo em movimento se aproximando 
da Terra (pedra B) ou se afastando dela (pedra A). Este item não envolveu cálculos, 
como os outros, no entanto, foi o mais difícil da questão, sendo, provavelmente, o 
responsável pelo baixo índice de acertos no total. 

 

 
Questão 22 
 
Um pêndulo, constituído de uma massa de 0,5 kg presa à extremidade de uma 

corda, inextensível e de massa desprezível, de 1 m de comprimento, é posto a 

girar em um círculo vertical, passando pelos pontos A, B, C e D, assinalados na 

figura.  

Desconsidere qualquer atrito do pêndulo com o ar entre o fio e o eixo de 
suspensão.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em relação ao exposto, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. O módulo da força de tensão na corda no ponto  C  é igual ao peso.  

02. No ponto  B atuam três forças sobre a pedra: o peso, a força centrípeta e a 
força de tensão da corda. 

04. A menor velocidade que a massa pode ter no ponto C de modo a descrever 

a trajetória circular completa é de 50 m/s. 

08. A menor energia cinética que a massa pode ter no ponto A de modo a 
descrever a trajetória circular completa é 2,5 J. 

16. Se a velocidade da massa no ponto B  for de 30 m/s, a tensão na corda, 
nesta posição,  
será de 15 N.  

● 
A 

D B 

C 



32. Se a velocidade da massa no ponto B  for de 30 m/s, a força resultante 
sobre a massa, nesta posição, será menor do que 7,5 N. 

 

Análise questão 22: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 

Grau de dificuldade obtido: 

6 
28 (04+08+16) 
87 (1,15%) 
Difícil 

Difícil 

 

Proposições 01 02 04 08 16 32 

Percentual de 

incidência (%) 
46,8 58,7 16,4 32,2 34,7 25,2 

 

 A questão envolveu a aplicação das leis de Newton e da conservação da 
energia a um movimento circular. Foi a questão que obteve menor índice de acertos 
na prova de Física. 

 Observando-se a frequência por proposição, vê-se que as proposições 
incorretas 01 e 02 foram assinaladas, respectivamente, por 46,8% e 58,7% dos 
candidatos. Surpreendentemente, esta alta frequência foi também observada nos 
candidatos classificados (42,1% e 49,3%). Este fato mostra a enorme dificuldade que 
os estudantes têm para compreender as leis de Newton. Podem, muitas vezes, obter a 
solução correta de problemas que exijam a aplicação direta de equações, 
demonstrando uma aparente compreensão do conteúdo, no entanto, falham quando 
se deparam com questões conceituais, nas quais é necessária uma maior 
compreensão destas leis e não apenas a manipulação de equações, que não 
evidenciam as reais concepções que os estudantes têm do fenômeno em si. 

 Para identificar a proposição 01 como incorreta, o candidato deveria perceber 
que um movimento circular só pode acontecer quando a força resultante sobre o corpo 
está dirigida para o centro da trajetória (neste caso, temos um movimento circular 
uniforme) ou, pelo menos, tem uma componente dirigida para o centro da trajetória 
(neste caso, temos um movimento circular não uniforme). Logo, as duas forças tensão 
na corda e peso não podem ter o mesmo módulo no ponto C, pois isto acarretaria uma 
força resultante nula. 

 Quanto ao item 02, no ponto B, atuam apenas duas forças: o peso e a força de 
tensão na corda. A força centrípeta (força centrípeta = força que aponta para o centro), 
neste caso específico, é a própria tensão. 

 

Questão 23 
 
Um corpo de massa m1 e velocidade de módulo v1 (corpo 1) choca-se com 
outro de massa m2 e velocidade de módulo v2 (corpo 2). Durante o choque, o 

corpo 1 exerce uma força 2F
r

 no corpo 2 e o corpo 2 exerce uma força 1F
r

 no 
corpo 1.  
 
 

 
 
 

1F
r
 

2F
r
 1 2 



Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. No sistema internacional, a unidade da quantidade de movimento dos 
corpos é kg.m/s. 

02. A variação da quantidade de movimento de cada um dos dois corpos é uma 
grandeza vetorial que tem sempre a direção e o sentido da sua velocidade. 

04. O impulso produzido pela força 1F
r

 tem a mesma direção e sentido de 1F
r

. 

08. Se a resultante das forças externas que atuam sobre o sistema constituído 
pelos dois corpos for nula, a quantidade de movimento deste sistema 
também será nula. 

16. Se a resultante das forças externas que atuam sobre o sistema constituído 
pelos dois corpos for nula, o impulso que age em cada um dos corpos 
deste sistema também será nulo. 

 

 

Análise questão 23: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 

Grau de dificuldade obtido: 

5 
05 (01+04) 
349 (4,62%) 
Fácil 

Difícil 

 

Proposições 01 02 04 08 16 

Percentual de 

incidência (%) 
50,7 48,5 40,2 38,4 44,0 

 

 A questão envolveu a compreensão do Princípio da Conservação da 
Quantidade de Movimento e a sua aplicação a uma colisão. O grau de dificuldade fácil 
previsto não se confirmou e a questão ficou classificada como difícil, com um 
percentual de frequência de 4,6%, embora as suas proposições não fossem 
complexas. Isto, provavelmente, foi causado pelo fato do tópico “quantidade de 
movimento” ser abordado no Ensino Médio, frequentemente, de uma forma muito 
superficial, aquém do exigido no programa do vestibular. 

 As duas proposições corretas, 01 e 04, tiveram um alto percentual de 
incidência (50,7% e 40,2%). Nelas, a questão da compreensão do formalismo não foi 
proposta, bastando, simplesmente, analisar a equação 20 do formulário da prova  

( )I F t p= ∆ = ∆
r r r

 para identificá-las como corretas. 

 Como as proposições incorretas tiveram altos percentuais de escolha, elas 
serão aqui brevemente comentadas. 

 Quanto à proposição 02: a grandeza vetorial que tem sempre a direção e o 
sentido da velocidade é a quantidade de movimento, não a variação da quantidade de 
movimento. 

 Quanto à proposição 08: se a resultante das forças externas que atuam sobre o 
sistema constituído pelos dois corpos for nula, a variação da quantidade de movimento 
deste sistema também será nula, não a sua quantidade de movimento (ver equação 
20 do formulário da prova). 



 Quanto à proposição 16: apesar de ser nula a resultante das forças externas 

que atuam sobre o sistema constituído pelos dois corpos, a força 1F
r

 produz um 

impulso no corpo 1, bem como a 2F
r

  produz um impulso no corpo 2. 

 

 

Questão 24 
 
Os gráficos a seguir indicam quatro transformações gasosas distintas, com a 

pressão expressa em pascal, o volume em metros cúbicos e a temperatura em 

kelvin. Todas as transformações ocorreram no sentido de A para B.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Considere  R = 0,080 atm.L/mol.K  e  assinale a(s) proposição(ões) 

CORRETA(S). 

01. O gráfico II indica uma transformação isotérmica e o gráfico IV indica uma 
transformação isocórica. 

02. Nos gráficos I e III, a curva representa a grandeza física ‘temperatura’ e a 
área abaixo da curva é numericamente igual ao trabalho associado à 
transformação gasosa. 

04. Admitindo que a temperatura do gás no gráfico I é de 400 K, podemos 
afirmar que, nesta porção de gás, temos aproximadamente 2,5.104 mols. 

08. No gráfico III, o trabalho associado à transformação gasosa vale 4,5.105 J. 

16. O gráfico IV indica uma transformação isocórica e o trabalho associado a 
esta transformação é zero, ou seja, não houve troca de energia com a 
vizinhança na forma de calor. 

32. No gráfico III, a temperatura do gás diminuiu, pois ele perdeu mais energia 
na forma de calor do que recebeu na forma de trabalho. 

64. Em todas as transformações podemos considerar o gás real como ideal se 
o gás estiver sendo submetido a altas temperatura e pressão.  

 
 

 

 

 

A A 

A 

A 

B B 

B 
B 

V V V T 

p(10
5
) p(10

5
) p(10

5
) p(10

5
) 

4 4 

4 

6 5 

3 

4 4 4 

2 

2 2 1 

2 

(I) (II) (III) (IV) 

200 500 



Análise questão 24: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 

Grau de dificuldade obtido: 

7 
34 (02+32) 
236 (3,13%) 
Médio 

Difícil 

 

Proposições 01 02 04 08 16 32 64 

Percentual de 

incidência (%) 
41,2 36, 5 29,6 32,5 20,3 34,3 23,6 

 

 A questão envolveu as leis da termodinâmica e a interpretação de gráficos 
relativos ao comportamento dos gases. Ela teve um grau de dificuldade previsto como 
médio, mas o apresentado pelos candidatos foi difícil, com um percentual de 
frequência de 3,1%. O seu objetivo era avaliar a análise de gráficos e a sua correlação 
com as transformações gasosas e com as leis da termodinâmica, especialmente a 
primeira lei. Por ser um assunto que é bem discutido no ensino médio, esperava-se 
que fosse considerada fácil por parte dos candidatos, mas a obtenção de frequências 
consideradas altas para as proposições incorretas mostrou o oposto. 

 Na alternativa incorreta 01 (41,2%), os candidatos não analisaram o gráfico II 
com o devido cuidado, pois, para este gráfico representar uma transformação 
isotérmica, os produtos da pressão pelo volume, nos pontos A e B, deveriam ser 
iguais, o que não ocorria. 

Na alternativa incorreta 08, também com alta frequência de escolha (32,5%), os 
candidatos não observaram o sentido da transformação, de A para B, o que resultou 
em um trabalho negativo, pois houve uma diminuição do volume. 

 

 

Questão 25 
 
Durante a construção de uma estrutura metálica sobre um rio, um bloco de 

ferro de 16.103 kg, com dimensões de 1,0 x 2,0 x 3,0 m, caiu e afundou até uma 

profundidade de 25 m. Para retirá-lo do fundo do rio e levá-lo à margem, foi 

usada uma balsa com um guindaste, cujo cabo suporta no máximo 120 kN. 

Suponha que a densidade do ferro seja de 8.103 kg/m
3, e que a densidade da 

água seja de 1.103 kg/m3, patm= 1,0.10
5
 Pa  e  g = 10 m/s2. 

 
Com base na situação exposta, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. A densidade do bloco é igual à densidade do ferro. 

02. Para  não  romper  o  cabo  e  conseguir  mover o bloco até a margem, o 
guindaste mantém emersos, no máximo, 2 m3 do bloco. 

04. Podemos afirmar que o bloco de ferro em questão é maciço. 



08. Sem alterar a massa do bloco, ele passaria a flutuar se o seu volume fosse 
igual a 16 m3.  

16. A base do bloco no fundo do rio está submetida a uma pressão de 250 kPa. 

32. Quanto  à  balsa  que  flutua  no  rio, podemos  afirmar que as forças que 
atuam sobre ela são somente a força peso e o empuxo da água do rio.  

 

 

Análise questão 25: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 

Grau de dificuldade obtido: 

6 
02 (02) 
329 (4,36%) 
Médio 

Difícil 

 

Proposições 01 02 04 08 16 32 

Percentual de 

incidência (%) 
21,5 35,5 35,6 31,6 29,9 48,6 

 

 A questão avalia a compreensão dos fenômenos e princípios relacionados à 
mecânica dos fluidos. O grau de dificuldade previsto era médio, mas o grau de 
dificuldade apresentado foi difícil, com apenas 4,3% de acertos totais. Pode-se atribuir 
o baixo percentual de acertos ao fato de a mecânica dos fluidos, ou hidrostática, não 
ser abordada no ensino médio com a devida profundidade, pois, muitas vezes, os 
professores não conseguem discutir o conteúdo por falta de tempo ou o apresentam 
de maneira superficial. 

 A baixa frequência apresentada na alternativa incorreta 04 (35,6%) deixa claro 
que, no ensino médio, não se enfatiza suficientemente a diferença entre massa 
específica (característica da substância) e densidade (característica do objeto). Essa 
distinção é importante e é utilizada para explicar muitas questões, como por exemplo: 
“Como  um navio de aço pode flutuar?” 

O alto percentual de escolha na alternativa incorreta 32 (48,58%) merece um 
comentário, pois, além da força peso e do empuxo da água do rio, havia também o 
empuxo do ar sobre a balsa e a força de arrasto da água sobre a balsa, que deveriam 
ser levadas em conta. 

 

Questão 26 
 
Pedrinho, em uma aula de Física, apresenta um trabalho sobre ótica para o seu 

professor e colegas de classe. Para tal, ele montou um aparato, conforme a 

figura abaixo.  

 

 
 
 
 



Baseado nos princípios da ótica e no aparato da figura, assinale a(s) 

proposição(ões) CORRETA(S). 

 
01. I é uma fonte de luz primária do tipo incandescente; II é uma lente côncavo-

convexa que, quando colocada em um meio adequado, pode se tornar 
divergente; III é um prisma de reflexão total; IV é um espelho plano e V é 
um espelho côncavo.  

02. I está no foco da lente II; III é um prisma cujo índice de refração é maior 
que 1,0; em IV ocorre a reflexão especular e em V os raios incidentes são 
paralelos ao eixo principal do espelho côncavo. 

04. Para que ocorra a reflexão total em III, o índice de refração do prisma deve 
ser maior que o do meio em que está imerso e a luz deve ir do meio mais 
refringente para o menos refringente. 

08. As leis da reflexão são aplicadas somente em III e IV.  

16. As leis da refração são aplicadas somente em II e III.  

32. No aparato em questão, podemos afirmar que tanto a frequência como a 
velocidade da luz variam de acordo com o índice de refração do meio no 
qual o raio está se propagando. 

64. Ao afastar o espelho V da fonte de luz, na direção horizontal, a imagem 
conjugada por ele será real, invertida e menor.  

 

 

Análise questão 26: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 

Grau de dificuldade obtido: 

7 
21 (01+04+16) 
114 (1,51%) 
Fácil 

Difícil 

 

Proposições 01 02 04 08 16 32 64 

Percentual de 

incidência (%) 
67,3 31,9 30,3 25,1 31,1 29,4 30,6 

 

 A questão envolveu os princípios e fenômenos da óptica geométrica, a reflexão 
e a refração. O grau de dificuldade previsto foi fácil, mas, o obtido foi o oposto, com 
uma frequência de 1,5%, uma das mais baixas entre as questões de física. Apesar de 
as alternativas corretas apresentarem frequências consideradas altas (67,3% a 01; 
30,3% a 02 e 31,1% a 16), as alternativas incorretas também têm um alto percentual 
de escolha. Provavelmente, o assunto não é abordado com a devida profundidade. 

 A alternativa incorreta 02, com uma frequência de 31,9%, deixa evidente que o 
candidato não percebeu que o prisma da questão, que era um retângulo isósceles, 

para refletir a luz daquela forma deveria ter um índice de refração maior que 2 . 
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 A alternativa incorreta 08, com uma frequência de 25,1%, parece indicar que os 
candidatos não perceberam que as leis da reflexão são aplicáveis também aos 
espelhos esféricos.  

 Na alternativa incorreta 32 (29,4%,), os candidatos não levaram em 
consideração que, quem define a frequência e, portanto, a cor da luz, é a fonte, e que 
o fenômeno de reflexão e refração não altera esta frequência.  

 

Questão 27 
 
A figura abaixo mostra quatro fios, 1, 2, 3 e 4, percorridos por correntes de 

mesmo módulo, colocados nos vértices de um quadrado, perpendicularmente 

ao plano da página. Os fios 1, 2 e 3 têm correntes saindo da página e o fio 4 

tem uma corrente entrando na página.  

 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
Com base na figura, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. O campo magnético resultante que atua no fio 4 aponta para o leste. 

02. A força magnética resultante sobre o fio 4 aponta para o sudeste. 

04. Os fios 1 e 3 repelem-se mutuamente. 

08. A força magnética que o fio 2 exerce no fio 3 é maior do que a força 
magnética que o fio 1 exerce no fio 3. 

16. O campo magnético resultante que atua no fio 2 aponta para o sudoeste. 

32. O campo magnético resultante no centro do quadrado aponta para o leste. 
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Análise questão 27: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 

Grau de dificuldade obtido: 

6 
26 (02+08+16) 
170 (2,25%) 
Médio 

Difícil 

 

Proposições 01 02 04 08 16 32 

Percentual de 

incidência (%) 
25,0 38,0 48,8 57,1 22,8 18,1 

 

 A questão envolveu a determinação do sentido de forças magnéticas entre fios 
retilíneos percorridos por correntes (usando a regra da mão direita), bem como a dos 
campos magnéticos produzidos por estes fios. Embora as proposições corretas 
tenham obtido um alto percentual de escolha (38,0% a 02, 57,1% a 08 e 22,8% a 16), 
a questão como um todo, prevista como média e sem maiores dificuldades, 
apresentou um baixo percentual de frequência (2,2%). Este tipo de discrepância pode 
ter duas razões: 1) muitos candidatos preferem não arriscar, assinalando itens que 
não tenham certeza, de modo a obter pontos parciais na questão; 2) outros candidatos 
podem ter assinalado o mesmo número de respostas corretas e erradas, perdendo a 
pontuação na questão como um todo (pelo critério de correção da UFSC, cada 
proposição errada marcada elimina outra certa). Portanto, para identificar o que os 
alunos sabem ou não sobre um assunto, a análise por proposição é, muitas vezes, 
mais adequada do que a da questão como um todo.   

 Quanto à proposição 04, incorreta, mas com uma frequência de resposta de 
48,8%, vale comentar que as linhas de indução magnética para uma corrente i, 
circulando em um fio retilíneo longo, são círculos concêntricos e o sentido destas 
linhas é dado pela regra da mão direita. Para uma corrente saindo do plano da página 
(correntes 1 e 3), o sentido é anti-horário. O fio 1 produz um campo magnético no local 
onde está o fio 3 e vice-versa (o fio 3 produz um campo magnético no local onde está 
o fio 1). Os sentidos das forças em cada um dos fios 1 e 3 são obtidos usando a regra 
da mão direita. Portanto, os fios 1 e 3 atraem-se mutuamente (veja a figura). 

1B ⇒
r

  campo magnético criado pelo fio 1. 

3B ⇒
r

 campo magnético criado pelo fio 3. 

1F ⇒
r

  força magnética sobre o fio 1. 

3F ⇒
r

 força magnética sobre o fio 3. 

 

 

 

 

Questão 28 
 
Com base nos tópicos de Física Moderna, assinale a(s) proposição(ões) 
CORRETA(S). 
 



01. Corpo negro ideal é todo corpo capaz de absorver toda a radiação que nele 
incide. Quando um corpo negro é aquecido, ele é uma fonte ideal de 
radiação térmica.  

02. O efeito fotoelétrico só ocorre se a frequência da luz incidente sobre o 
metal for superior a um valor mínimo minf  e a emissão de cargas elétricas 

deste material independe da intensidade da radiação incidente. 

04. A Teoria da Relatividade Especial, proposta por Einstein, está baseada em 
dois postulados, sendo que um deles é enunciado da seguinte forma: “As 
leis da Física são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Ou seja, 
não existe nenhum sistema de referência inercial preferencial”. 

08. A apresentação do trabalho do físico Maxwell sobre a quantização da 
energia é considerada hoje como o marco oficial da fundação da Física 
Moderna. 

16. A Teoria da Relatividade Restrita tem como consequência a contração 
espacial e a dilatação temporal. 

32. O  fenômeno  da  radiação  do  corpo  negro  é  explicado pela Física 
Clássica e pela Moderna como sendo uma distribuição contínua de energia 
de um sistema.  

64. O comportamento dualístico de uma onda-partícula é descrito e aceito pela 
Física Clássica, sendo mais aprofundado e explicado pela Física Quântica. 

 

Análise questão 28: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 

Grau de dificuldade obtido: 

7 
21 (01+04+16) 
147 (1,95%) 
Difícil 

Difícil 

 

Proposições 01 02 04 08 16 32 64 

Percentual de 

incidência (%) 
61,5 24,9 36,7 39,2 34,9 21,1 35,6 

 

 A questão envolve conteúdos de física moderna. O grau de dificuldade difícil 
previsto foi confirmado pelo obtido, com um percentual de 1,9%. A dificuldade 
encontrada não foi por ser o conteúdo necessariamente difícil, mas por ele ser 
raramente abordado no ensino médio. A justificativa para isso é que, para a grande 
maioria das escolas, não sobra tempo para a abordagem de tal conteúdo. 
Infelizmente, em pleno século XXI, continua-se a discutir somente a física de mais de 
500 anos, com a justificativa de que não é viável estudar física moderna.  Apesar 
da baixa frequência apresentada na questão, as alternativas corretas obtiveram 
frequências altas (61,5% a 01; 36,4% a 04 e 34,9% a 16), mostrando que, mesmo sem 
um domínio pleno do assunto, muitos candidatos apresentaram certo conhecimento do 
mesmo.  

 

 

Questão 29 



 
Considere o circuito abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. A corrente no circuito é 2,0 A.  

02. O potencial elétrico no ponto D é menor do que no ponto C. 

04. A potência fornecida ao circuito externo pela fonte de 15 V  é  14 W. 

08. A potência dissipada no resistor de  4 Ω  é  16 W.  

16. A diferença de potencial entre os pontos  A e B (VB – VA)  é  6 V. 
 

 

Análise questão 29: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 

Grau de dificuldade obtido: 

5 
20 (04+16) 
418 (5,55%) 
Fácil 

Difícil 

 

Proposições 01 02 04 08 16 

Percentual de 

incidência (%) 
43,0 35,6 26,4 44,8 36,2 

 

 Nesta questão, foi necessária a aplicação de conhecimentos básicos de 
Eletrodinâmica a um circuito elétrico simples, razão pela qual a questão tinha sido 
previamente classificada como fácil.  

 Utilizando a Lei das Malhas de Kirchhoff, que diz que a soma algébrica das 
variações de potencial encontradas ao longo de uma malha fechada de um circuito 

● ● 

● 

● 

3Ω 

1Ω 

1Ω 
1Ω 

4Ω 

A 

B 

C D 

15 V 
5 V 



deve ser zero, seria possível calcular a corrente elétrica (equação 47 do formulário da 

prova, 
R

i
∑
∑

=
ε

):  
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−
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 O valor i = 2A, indicado na proposição incorreta 01 e assinalado por 43,0% dos 
candidatos, é obtido se as diferenças de potencial de 15V e 5V forem erroneamente 
somadas, em vez de subtraídas. Vê-se, aqui, que uma parcela significativa de 
candidatos utilizou a equação 47, acima, de forma totalmente mecânica, sem fazer 
considerações se a diferença de potencial era positiva ou negativa. Como 
consequência deste resultado incorreto para a corrente, um percentual bastante 
similar de candidatos (44,8%) assinalou a proposição 08 para a potência dissipada no 
resistor de 4Ω. Esta pode ser calculada usando a equação 46 do formulário 

2
2 V

P Ri
R

 
= = 

 
, com i = 1A, obtendo-se 4W em vez do valor de 16W. 

 O sentido da corrente no circuito (horário) é determinado pela fonte de força 
eletromotriz (fem) de 15V, pois o valor da fem desta fonte é maior que a de 5V. Ao 
percorrer a malha no sentido horário, por exemplo, pode-se observar que o ponto D 
está mais próximo do terminal positivo da fonte do que o ponto C, logo o potencial 
elétrico no ponto D é maior do que no ponto C. Isto não foi percebido por 35,6% dos 
candidatos. 

 

Questão 30  
 
Um dos componentes fundamentais para uma boa qualidade de som é o alto-

falante, que consiste basicamente de um cone (geralmente de papelão), uma 

bobina e um ímã permanente, como mostrado nas figuras abaixo. 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A respeito do funcionamento do alto-falante, assinale a(s) proposição(ões) 
CORRETA(S). 
 



01. A intensidade do campo magnético criado pela bobina depende unicamente 
do número de espiras da mesma. 

02. O movimento do cone do alto-falante é consequência da lei de Lenz. 

04. A vibração do cone cria no ar regiões de altas e baixas pressões, que se 
propagam na forma de ondas transversais. 

08. A altura do som reproduzido pelo alto-falante depende da frequência do 
sinal elétrico enviado pelo aparelho de som. 

16. A intensidade da onda sonora reproduzida pelo alto-falante é proporcional à 
intensidade da corrente elétrica que percorre a bobina. 

32. A corrente elétrica enviada ao alto-falante percorre a bobina, gerando um 
campo magnético que interage com o ímã permanente, ocasionando o 
movimento do cone na direção axial da bobina. 

 

Análise questão 30: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 

Grau de dificuldade obtido: 

6 
56 (08+16+32) 
305 (4,03%) 
Fácil 

Difícil 

  

 

Proposições 01 02 04 08 16 32 

Percentual de 

incidência (%) 
17,5 35,3 47,2 54,7 49,5 57,6 

 

 Esta é uma questão interessante, pois a sua proposta, tendo como objeto 
central um alto falante, envolvia vários assuntos: eletromagnetismo, conceitos básicos 
de ondulatória e acústica. Mesmo sem que o candidato entendesse o seu 
funcionamento, ele deveria ter sido capaz de identificar os fenômenos envolvidos. 
Com toda esta gama de conteúdos abrangidos, o grau de dificuldade previsto foi difícil, 
o que se confirmou. É interessante salientar as altas frequências apresentadas pelas 
alternativas corretas (54,7% a 08; 49,5% a 16 e 57,6% a 32), o que parece não 
condizer com o baixo percentual apresentado pela questão de 4,0%.  Este tipo de 
discrepância pode ter duas razões: 1) muitos candidatos preferem não arriscar, 
assinalando itens que não tenham certeza, de modo a obter pontos parciais na 
questão; 2) outros candidatos podem ter assinalado o mesmo número de respostas 
corretas e erradas, perdendo a pontuação na questão como um todo.  

 A alternativa incorreta 02 (32,27%) deixa claro que a dificuldade para a 
compreensão da lei de Lenz, que define o sentido da corrente induzida. O que faz o 
cone se mover é uma interação entre campos: o campo magnético gerado pela bobina 
e o campo magnético do ímã permanente. 

 A alternativa incorreta 04 (47,15%) evidencia uma certa confusão entre ondas 
transversais e longitudinais. Muitas vezes, a representação adotada pelos professores 
para explicar os fenômenos ondulatórios faz uso somente de ondas transversais, por 
ser mais fácil, não salientando que o mesmo vale para ondas longitudinais. 

 


