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INSTRUÇÕES 

1. Leia atentamente a prova e responda as questões segundo as instruções  

2. Verifique se a prova possui 10 páginas e 40 perguntas, todas com 4 alternativas de respostas, 

estando correcta apenas 1 (uma) das alternativas  

3. Cada pergunta certa equivale a 0,5 valores  

4. A prova tem duração de 120 minutos 

5. Preencha primeiro a lápis de modo que não borre a prova  

6. Ponha um círculo na letra correspondente a reposta escolhida. Por exemplo: 

A   B  C  D 

7. Quando o candidato tiver a certeza de que as respostas assinaladas a lápis são as definitivas 

pode pintar com esferográfica de tinta azul ou preta e transcrevê-las para a folha de repostas 

8. Não é permitido: 

 O uso de caneta vermelha 

 O uso de celular e calculadora 

 Espreitar a prova de outra pessoa 

 Falar ou gesticular com o colega 

9. Evite borrões e rasuras. Qualquer exame que tiver borrões e rasuras pode ser considerado como 

tentativa de fraude e implica a anulação do mesmo 

10. Os candidatos só podem sair da sala de realização de provas, passado 30 minutos ( meia hora) 

após inicio das mesmas  

11.  A saída da sala de provas, por qualquer motivo, implica a entrega definitiva da prova 

12. No fim da prova o candidato deverá entregar a folha de reposta, a folha de rascunho e o respectivo 

enunciado da prova aos controladores presentes na sala  
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Tabelas de Constantes 

 

Use g=10 m/s2, π =3, 1m3 = 1 000L, densidade de água, ρw= 103 kg/m3, 1 cavalo = 746 N-m/seg, pressão 

atmosférica =1000kN/m2 

 

 

1. Uma pedra é abandonada de uma cascata de 100m de altura. A velocidade com que ela chega ao solo é 

de:  

A. 44.72 m/s         B. 53.25m/s   C.40.11m/s    D. 23.45m/s 

2. A radioactividade é um dos fenómenos estudados na Física Moderna. Substância radioactiva é aquela 

que emite:  

A. Radiação infravermelha    C. Onda eletromagnética 

B. Radiação alfa, beta e gama     D. Raios-X.  

3. Um corpo de massa m = 10 kg está apoiado num plano inclinado de 300 em relação à horizontal, sem 

atrito, e é abandonado no ponto A, que dista 20m do solo conforme mostra a figura abaixo.  

 
A aceleração com que o bloco desce no plano é de:  

A. 5 m/s2   B. 4.6 m/s2        C.6 m/s2   D. 4.5 m/s2 

4. Uma porca está muito apertada no parafuso conforme mostra a figura abaixo. 

 
Para desapertá-la é necessário: 

A. Esfriar o parafuso     B. Esfriar a porca     C. Aquecer a porca    D. Aquecer o parafuso. 

 

5. A primeira Lei de Newton afirma que, se a soma de todas as forças actuando sobre o corpo for zero, o 

corpo: 

A. Terá um movimento uniformemente variado,  

B. Apresentará velocidade constante, 

C. Apresentará velocidade constante em módulo, mas sua direcção poderá ser alterada, 

D. Será desacelerado 
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6. Um automóvel viaja a 30 km/h durante 1h e em seguida, a 60km/h durante 1/2h. Qual foi a velocidade 

média no percurso? 

A. 50 km/h  B. 45 km/h  C. 30 km/h   D. 60 km/h 

7. Qual é a potência média que um corpo desenvolve quando nele aplica-se uma força horizontal com 

intensidade igual a 12N, por um percurso de 30m, sendo que o tempo gasto para percorrê-lo foi de 10s. 

A. 36W               B. 12W               C. 80W               D. 48W 

8. Quanto maior for a amplitude de uma onda, maior será sua (seu): 

A. Intensidade.  B. Frequência.     C. Comprimento de onda.  D. Período. 

9. Uma vela acesa flutuando em água, mantém-se sempre em equilíbrio, ocupando a posição vertical. 

Sabendo que as densidades da vela e da água são 0.8g/cm3 e 1g/cm3
, respectivamente, qual será a fracção 

da vela que permanecerá sem queimar, quando a chama se apagar ao entrar em contacto com a água. 

A. 0   B. 1/5   C. 1/4    D. 4/5 

10. O instrumento ou aparelho aconselhável para medir força chama-se:  

A. Dinamómetro  B. Prensa hidráulica  C. Balança   D. Alavanca.  

11. É impossível para uma pessoa respirar se a diferença de pressão entre o meio externo e o ar dentro dos 

pulmões for maior do que 0,05 atm. 

 
A profundidade máxima (h), dentro da água, em cm, na qual um mergulhador pode respirar por meio de um 

tubo, cuja extremidade superior é mantida fora da água é: 

A. 24 cm  B. 12 cm  C. 30 cm  D. 50 cm  

 

12. Seleccione a afirmação correcta que faz referência às grandezas vectoriais.  

A. Tempo, Temperatura, Volume    C. Força, Velocidade e Massa    

B. Deslocamento, Massa, e Trabalho   D. Força, Velocidade e Campo eléctrico 

13. Um tanque contendo 5000 litros de água tem 2 metros de comprimento e 1 metro de largura. A pressão 

hidrostática exercida pela água, no fundo do tanque, é de: 

A. 2,5 x 104 Nm-2  B. 2,5 x 101 Nm-2 C. 5,0 x 103 Nm-2  D. 2,5 x 106 Nm-2 

 

14. Em um recipiente há um líquido de densidade 2,56g/cm³. Dentro do líquido encontra-se um corpo de 

volume 1000cm³, que está totalmente imerso. O empuxo sofrido por este corpo é de:  

A. 25,6 N   B. 256 N  C. 2,56 N   D. 2560 N 
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15. O diagrama pressão (P) x volume (V), a seguir, representa uma transformação quase estática e cíclica 

de um gás ideal. Considere o diagrama abaixo e assinale a opção correcta. 

 

 
A. Maior temperatura atingida pelo gás no ciclo ocorre na passagem do estado 3 para o estado 4, 

B. O trabalho realizado pelo gás no ciclo é nulo, 

C. A transformação que leva o gás do estado 2 para o estado 3 é isotérmica, 

D. A variação da energia interna no ciclo é nula. 

 

16. No movimento rectilíneo uniforme (MRU) é correcto afirmar: 

A. O vector velocidade é constante no decorrer do tempo, 

B. A velocidade é constante no determinado intervalo de tempo, 

C. A aceleração é constante no decorrer do tempo, 

D. A velocidade varia no decorrer do tempo. 

 

17. Seleccione a afirmação correcta:  

A. A hidrostática é a parte da Física que estuda os fluídos tanto líquidos como os gasosos em repouso, 

B. A hidrostática é a parte da Física que estuda os fluídos tanto líquidos como os gasosos tanto em repouso 

quanto em movimento, 

C. A hidrostática é a parte da Física que estuda os fluídos e sólidos tanto líquidos como os gasosos em 

repouso, 

D. A hidrostática é a parte da Física que estuda os líquidos tanto em repouso quanto em movimento, 

 

18. Assinale a opção em que as linhas de indução do campo magnético de um íman estão mais bem 

representadas. 

 
  

 
 

             A               B                  C             D 
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19. Uma força de intensidade 30N é aplicada perpendicularmente à superfície de um bloco de área 0,3m². 

Qual é a pressão exercida por esta força? 

A. 100 N    B. 100 Pa  C. 100 cm Hg       D. 100 Nm 

 

20. Um corpo de massa m, preso num fio ideal, oscila do ponto P ao ponto S, como representado na figura 

abaixo. 

 
O ponto Q é o mais baixo da trajectória; R e S estão a 0,90 m e 1,80 m acima de Q, respectivamente. 

Considere g = 10m/s2, é correcto afirmar: 

A. A velocidade do corpo no ponto Q é cerca de 6,0 m/s, 

B. No ponto S a energia cinética do corpo é máxima, 

C. No ponto R a energia potencial do corpo é igual à energia cinética, 

D. A velocidade do corpo no ponto Q é cerca de 6,0 m/s e no ponto R a energia potencial do corpo é igual 

à energia cinética. 

21. A figura representa um objecto real (0) e a sua imagem (I) obtida por um dispositivo óptico simples (D). 

 
Sabendo que esta imagem é real, invertida e do mesmo tamanho que o objecto, pode-se afirmar que o 

dispositivo óptico é: 

A. Um espelho plano    B. Uma lente delgada convergente  C. Um espelho 

esférico convexo    D. Um espelho esférico côncavo. 

 

22. O momento de uma força de 10N aplicada perpendicularmente numa porta a 1,2m das dobradiças é 

de: 

A. 12N     B. 0N   C. 120N    D. 10N 

 

23. Uma máquina que opera em ciclo de Carnot tem a temperatura de sua fonte quente igual a 330°C e 

fonte fria à 10°C. O rendimento dessa máquina é de: 

A. 53,07%    B. 96.96%  C. 3.03%    D. 100% 
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24. Uma carga eléctrica de intensidade Q= +7µC gera um campo eléctrico no qual se representam dois 

pontos, A e B. O trabalho realizado pela força para levar uma carga q = 2x10-6 do ponto B até A , na figura 

abaixo é de : 

 
A. 5.3 x10-4J    B. 9,6 x10-2  C. 6,3x10-2J    D. 4,12x10-4J  

 

25. Um móvel parte da origem do eixo x com velocidade constante igual a 3m/s. No instante t = 6s o móvel 

sofre uma aceleração a= - 4m/s2. A posição do móvel nesse tempo é de: 

A.24 m     B. 18m   C. 20m        D. 30m  

 

26. Um corpo de massa 4kg, desloca-se com velocidade constante igual a 10m/s. Um outro corpo de massa 

5kg é lançado com velocidade constante de 20m/s em direcção ao outro bloco. Quando os dois se chocarem 

ficarão presos por um velcro colocado em suas extremidades. A velocidade que os corpos unidos terão, 

será de: 

A. 10,23m/s     B. 12,25m/s  C. 25,5m/s    D. 15,5m/s  

 

27. Observe a figura abaixo.  

 

 
Para que o ponto A, de massa 20 kg, esteja em equilíbrio, a intensidade da força F1 deve ser de: 

A. 200 N     B. 12 N  C. 120 N   D. 150 N 
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28. Em um circo, um acrobata de 65kg encontra-se em um trampolim uniforme de 1,2m e a massa do 

trampolim é de 10kg como ilustra a figura abaixo. A distância entre a base e o acrobata é de 1m. Um outro 

integrante do circo puxa uma corda presa à outra extremidade do trampolim, que está a 10cm da base. Qual 

será a força que ele deve de fazer para que o sistema esteja em equilíbrio. 

 
A. 3000 N     B. 8000 N  C. 7000 N   D. 1150 N 

 

29. Em um experimento que valida a conservação da energia mecânica, um objecto de 4,0 kg colide 

horizontalmente com uma mola relaxada, de constante elástica de 100 N/m. Esse choque comprime  mola 

em 1,6 cm. É correcto afirmar que velocidade, em m/s, desse objecto antes de se chocar com a mola é de: 

A. 0,13     B. 0,08   C. 0,4    D. 0,02 

 

30. A energia interna em kJ,  de 1,5 mols de um gás perfeito na temperatura de 20°C considerando 

R=8,31 J/mol.K é de:  

A. 8,34     B. 2,56    C. 5,47    D. 6,23 

 

31. Uma onda luminosa, propagando-se na direcção indicada na figura, incide na superfície de separação 

de dois meios homogêneos e isótropos, I e II. Sabe-se que a velocidade de propagação da onda no meio II 

é menor do que no meio I. 

 
Na figura acima, o segmento orientado que melhor representa a direcção de propagação da onda no meio 

II é o indicado por: 

A. 1    B. 2     C. 3    D. 4 

 

 

 



Instituto Superior Politécnico de Gaza/Exame Admissão de Física/2018 

9 
 

32. Um vaso comunicante em forma de U possui duas colunas da mesma altura h = 42,0 cm, preenchidas 

com água até a metade. Em seguida, adiciona-se óleo de massa específica igual a 0,80 g/cm3 a uma das 

colunas até a coluna estar totalmente preenchida, conforme a figura B. A coluna de óleo terá um 

comprimento em cm de: 

 
A. 14,0.    B. 16,8     C. 28,0.    D. 35,0  

 

33. Seleccione a afirmação correcta relacionada com as unidades de pressão.  

A pressão atmosférica ao nível do mar de uma atmosfera (1 atm) corresponde . 

A. A pressão exercida na base da coluna de mercúrio de 76 cm de altura, a 0º C e em um local onde g = 9,8 

m/s2. 

B. A pressão exercida na base da coluna de mercúrio de 1 cm de altura, a 0º C e em um local onde g = 9,8 

m/s2. 

C. A pressão exercida na base da coluna de mercúrio de 1mm de altura a 0º C e em um local onde g = 9,8 

m/s2 

D. A pressão exercida na base da coluna de mercúrio de 76 cm de altura, a 25º C e em um local onde g = 

9,8 m/s2. 

 

34. Um pulso ondulatório senoidal é produzido em uma extremidade de uma corda longa e se propaga em 

toda a sua extensão. A onda possui uma frequência de 50 Hz e comprimento de onda 0,5m. O tempo que 

a onda leva para percorrer uma distância de 10m na corda, em segundos, é de: 

A. 0,2.    B. 0,4    C. 0,6.    D. 0,7. 

 

35. Considere um ferro eléctrico que tenha uma resistência eléctrica de 22Ω e fica ligado duas horas por dia 

a uma voltagem de 110 V. O consumo de energia elétrica (em kwh) desse ferro ao longo de 30 dias será 

de: 

A. 33 Kwh.   B. 50 Kwh  C. 50 Kwh   D. 100 Kwh 

 

36. A frequência de um pêndulo simples é de 1,01 Hz. O seu comprimento será de: 

A. 0,25 m.   B. 0,52 m  C. 1m   D. 0,12m 

 

37. Seleccione afirmação correcta. 

A.   Carga eléctrica puntiforme é um corpo electrizado cujas dimensões são menores se comparadas às 

distâncias que o separam de outros corpos electrizados, 

B. Carga eléctrica puntiforme é um corpo electrizado cujas dimensões são maiores se comparadas às 

distâncias que o separam de outros corpos electrizados, 



Instituto Superior Politécnico de Gaza/Exame Admissão de Física/2018 

10 
 

C. Carga eléctrica puntiforme é um corpo electrizado cujas dimensões são desprezíveis se comparadas às 

distâncias que o separam de outros corpos electrizados, 

D. Carga eléctrica puntiforme é um corpo electrizado cujas dimensões são iguais se comparadas às 

distâncias que o separam de outros corpos electrizados, 

 

38. Em física o termo máquinas simples é reservado a pequenos objectos ou instrumentos que facilitam a 

execução de diferentes afazeres do dia-a-dia como por exemplo. 

A. Um Prego  B. Um Plano inclinado             C Um Celular  D. Um bloco suspenso 

 

39. Seleccione a afirmação correcta. A inércia é um princípio da física, também conhecido como: 

A. Primeira lei de Newton    C. Terceira lei de Newton  

B. B. Segunda lei de Newton    D. Primeira e Segunda leis de Newton  

 

40. A teoria ondulatória da luz foi introduzida pelo. 

A. Newton   B. Einstein   C. Hygens  D. Planck 

 

 

 

FIM 


