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LISTA DE EXERCÍCIOS PARA EXAME FINAL DE CIÊNCIAS 

 

9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

TURMAS 19A, 19B, 19C e 19d 

 

PROF. GUILHERME AMORIM 

 

Conteúdos para Exame Final: 

 

 Matéria e Energia (cap. 2 – módulo 1) 

 O movimento dos corpos (cap. 3 – módulo 1) 

 As forças e os movimentos (cap. 4 – módulo 1) 

 Átomos (cap. 5 – módulo 2) 

 Os elementos químicos e a tabela periódica (cap. 6 – módulo 2) 

 Ligações químicas (cap. 7 – módulo 2) 

 Trabalho, potência e energia mecânica (cap. 8 – módulo 2) 

 Energia térmica (cap. 9 – módulo 2) 

 Reações químicas (cap. 10 – módulo 3) 

 O estudo das ondas e do som (cap. 11 – módulo 3) 

 O estudo da luz (cap. 12 – módulo 3) 

 Funções químicas (cap. 13 – módulo 4) 

 Substâncias puras e misturas (cap. 14 – módulo 4) 

 

1. Assinale com F os fenômenos físicos e com Q os fenômenos químicos. 

(    ) Evaporação da água 

(    ) sublimação da naftalina 

(    ) queima do gás de cozinha 

(    ) aquecimento do ar pelo Sol 

(    ) apodrecimento de uma fruta 

(    ) fermentação do açúcar para produzir álcool 

(    ) fusão do gelo 

 

2. Em todos os rótulos de produtos de limpeza, vem a seguinte recomendação: 

“Manter fora do alcance de crianças e animais” 

Analise outras recomendações de segurança indicadas para produtos considerados perigosos. 

I. Estocar em locais bem ventilados. 

II. Ao sentir cheiro, não riscar fósforos nem acender a luz. 

III. Mantê-los longe de fontes de calor. 

IV. Fazer o descarte na pia em água corrente. 

As recomendações associadas aos produtos inflamáveis são as que se afirmam em: 

 

(A) I e II, apenas.  (C) I, II e III, apenas. (E) I, II, III e IV. 

(B) I e III, apenas.  (D) II, III e IV, apenas. 

 

3. Quais dos processos a seguir podem ser classificados como fenômenos químicos? 

  

I. A fusão do gelo. 

II. A transformação de uma pepita de ouro em uma joia. 
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III. A digestão dos alimentos. 

IV. A queima do etanol nos motores dos automóveis. 

V. A sublimação da pastilha de naftalina colocada nos armários para proteger as roupas contra traças 

e baratas. 

(A) I, II, V   (D) III, IV 

(B) III, IV, V   (E) IV, V 

(C) I, IV, V 

 

4. O coração de uma pessoa bate em média 120 000 vezes por dia. Considerando uma pessoa que 

acabou de completar 22 anos, quantas vezes, aproximadamente, já bateu o coração dessa pessoa? 

 

5. A seguir, observe o rótulo de uma garrafa de água mineral: 

 

 

 

 

 

Com base nas informações contidas nesse rótulo, podemos classificar a água mineral como: 

(A) mistura homogênea; 

(B) substância simples; 

(C) substância pura; 

(D) elemento químico; 

(E) mistura heterogênea. 

 

6. Sobre os fenômenos físicos e químicos são feitas as seguintes afirmações: 

  

I. Em ambos os casos observamos mudança na composição da matéria. 

II. O processo de fusão da água é classificado como fenômeno físico e químico. 

III. A produção do álcool a partir da cana de açúcar caracteriza um fenômeno químico, pois ocorre a 

formação de uma substância com propriedades diferentes. 

IV. Durante o preparo de alimento utilizando um fogão a gás, pode-se observar fenômenos 

químicos e físicos. 

Com relação a essas transformações, quais estão corretas? 

 

7. Observe a tabela: 

SUBSTÂNCIA PONTO DE FUSÃO PONTO DE EBULIÇÃO 

ÁGUA 0 °C 100 °C 

ÁLCOOL −114 °C 78 °C 

MERCÚRIO − 39 °C 357 °C 

NAFTALINA 80 °C 218 °C 

AÇÚCAR 185 °C Decompõe-se 

 

Complete com V (verdadeiro) e F (falso): 

 

(       ) a 30 °C, a água se encontra no estado sólido 

(       ) a −114 °C, o álcool sofre solidificação. 

(       ) todas as substâncias se encontram no estado sólido a 81 °C. 

(       ) o açúcar se decompõe a 186 °C 

(       ) o mercúrio, a 300 °C se encontra no estado líquido. 

 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA PROVÁVEL 

Sulfato de cálcio   0,0038 mg/L 

Bicarbonato de cálcio  0,00167 mg/L 
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8. Dê a denominação de cada mudança de estado abaixo: 

a) secar a roupa no varal __________________ (Evaporação, ebulição, sublimação) 

 

b) transformar suco de limão em sorvete __________ (Fusão, solidificação, ebulição) 

 

c) derreter o ferro em fornos de altíssimas temperaturas ______________________ (Fusão, 

solidificação, sublimação) 

 

d) formação de gotículas de água do lado de fora de um copo com água gelada __________________ 

(condensação, solidificação, ebulição) 

 

e) diminuição do tamanho das bolinhas de naftalina no armário ____________________ 

(sublimação, fusão, ebulição) 

 

f) água fervendo _______________________ (sublimação, evaporação, ebulição) 

 

9. A constituição da matéria começou a ser estudada na Grécia Antiga. Empédocles, na tentativa de 

entender os fenômenos naturais, propôs que toda a matéria era formada por quatro elementos: terra, 

fogo, água e ar. Já, Aristóteles aprimorou a sua ideia ao atribuir a esses elementos qualidades como 

seco ou úmido e quente ou frio. Entretanto, o conceito de átomo foi formulado pelos filósofos gregos 

Leucipo e Demócrito, que acreditavam que toda a matéria era formada por pequenas partículas 

indivisíveis. 

Qual modelo a seguir compartilhava a mesma ideia de átomo indivisível? 

 

(A) Rutherford 

(B) Thomson 

(C) Lavoisier 

(D) Dalton 

(E) Bohr 

 

10. Enuncie a lei física à qual o herói da tirinha se refere: 

 
 

11. Leia o poema apresentado a seguir: 

 

Pudim de passas 

Campo de futebol 

Bolinhas se chocando 

Os planetas do Sistema Solar 

Átomos 

Às vezes 

São essas coisas 

Em química escolar 

LEAL, Murilo Cruz. Soneto de 
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Hidrogênio. São João del Rei: Editora 

UFSJ, 2011. 

 

O poema faz parte de um livro publicado em homenagem ao Ano Internacional da Química. A 

composição metafórica presente nesse poema remete: 

 

(A) aos modelos atômicos propostos por Thomson, Dalton e Rutherford. 

(B) às teorias explicativas para as leis ponderais de Dalton, Proust e Lavoisier. 

(C) se referem aos modelos propostos por Dalton, Rutherford e Bohr. 

(D) às relações de comparação entre núcleo/eletrosfera e bolinha/campo de futebol. 

(E) às diferentes dimensões representacionais do Sistema Solar. 

 

12. Sobre um corpo com 10 kg de massa, disposto em uma superfície lisa e horizontal, aplica-se uma 

força resultante de 30 N. Em seguida, aplica-se uma força resultante de 60 N nesse mesmo corpo. Em 

qual dessas situações ocorrerá maior aceleração? Por quê? 

 

13. Complete as informações a respeito dos átomos a seguir: 

 

 𝑁𝑏41
93  𝑃𝑏82

207  𝑇ℎ90
232  

p    

Z    

n    

A    

 

14. Os choques de balões ou pássaros com os para-brisas dos aviões em processo de aterrissagem ou 

decolagem podem produzir avarias e até desastres indesejáveis em virtude da alta velocidade 

envolvida. 

Considere as afirmações abaixo: 

I. A força sobre o pássaro tem a mesma intensidade da força sobre o para-brisa. 

II. A aceleração resultante no pássaro é maior do que a aceleração resultante no avião. 

III. A força sobre o pássaro é muito maior que a força sobre o avião. 

 

Pode-se afirmar que: 

(A) apenas I e III são corretas. 

(B) apenas II e III são corretas. 

(C) apenas III é correta. 

(D) I, II e III são corretas. 

(E) apenas I e II estão corretas. 

 

15. Com a utilização da eletricidade, do magnetismo e a descoberta da radioatividade, o modelo 

atômico de Dalton foi aprimorado e começamos a entender melhor a constituição da matéria. 

Relacione os nomes dos cientistas às teorias atômicas: 

(A) Thomson  (     ) Os elétrons se movem em orbitas com energia definida, denomina 

dos níveis de energia 

(B) Rutherford  (     ) Primeiro modelo a considerar a existência dos elétrons. 

(C) Bohr   (     ) Concluiu que a maior parte do átomo era formada por espaços  

    vazios e que o seu núcleo era pequeno e denso. 
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16. Observe os fenômenos descritos: 

 

A.     Água fervendo  

B.     Madeira Queimando 

C.     Fermentação da uva 

D.     Gelo derretendo 

 

Com base nos fenômenos químicos e físicos, marque a alternativa correta: 

 

(A) Apenas os processos A e B pode ser classificados como fenômenos físicos. 

(B) No processo B não ocorre transformação da matéria. 

(C) No processo C ocorre apenas a mudança de estado físico e não havendo a formação de novas 

substâncias. 

(D) No processo D, não há transformação de novas substâncias, apenas altera-se o estado físico da 

matéria. 

(E) Os processos A e C podem ser classificados como fenômenos físicos, pois em ambos os casos 

ocorre apenas a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. 

 

17. Cite as semelhanças e diferenças dos modelos atômicos propostos por Rutherford e Thomson. 

 

18. The Flash, super herói das histórias em quadrinhos da Empresa DC Comics, “possui 

supervelocidade: isto lhe dá, não só a habilidade de mover-se depressa, mas também de enxergar o 

mundo como se estivesse em câmera lenta, podendo enxergar a trajetória de uma bala e objetos muito 

rápidos e pegá-los com as mãos. Consegue atingir a velocidade da luz, que é de 300 000 000 m/s.” 

(Wikipédia). 

Considerando que uma volta completa na Terra tem, aproximadamente, 40 075 km, quantas voltas 

ele daria na Terra em 5 s? 

 

19. Sobre os cientistas - Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr - que contribuíram com a formulação 

do modelo atômico moderno, associe o cientista com seu respectivo modelo proposto: 

a) Com a descoberta do elétron, o átomo foi considerado uma massa positiva incrustada com 

partículas negativas. ___________ 

 

b) Concluiu que a parte central do átomo era positiva e concentrava, praticamente, toda a sua massa. 

____________ 

 

c) Os átomos de um mesmo elemento apresentam propriedades idênticas, por exemplo, a massa 

atômica. ___________ 

 

d) Um elétron não pode assumir qualquer valor de energia, mas somente determinados valores, 

denominados níveis de energia. ___________ 

 

20. Por que é mais fácil parar o movimento de uma bola de tênis que rola sobre uma mesa do que o 

de uma bola de boliche? (Considere que ambas estejam chegando com a mesma velocidade às suas 

mãos.) 

 

21. Dalton retomou e reformulou o conceito de átomo proposto por Leucipo e Demócrito. Criou um 

modelo com ideias simples que conseguiu sustentar as observações experimentais obtidas por 

Lavoisier. Sobre o modelo de Dalton é correto afirmar que: 
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(A) Considerava que os átomos, de um mesmo elemento químico, apresentam características 

semelhantes, mas não idênticas em todos os aspectos. 

(B) Os átomos são indestrutíveis, ou seja, não podem ser destruídos nem criados. 

(C) A descoberta dos isótopos reforçou a sua teoria. 

(D) Em uma reação química, observa-se a destruição e a formação de novos átomos. 

(E) Os átomos de elementos diferentes apresentam algumas propriedades em comum. 

 

23. Os aviões supersônicos são capazes de superar a velocidade do som, isto é, chegam a uma 

velocidade superior a 340m/s. Supondo-se que um avião supersônico como o da figura a seguir atinge 

a velocidade do som depois de 42,5 segundos de sua decolagem, calcule a aceleração média desse 

avião. 

 

24. Observar a figura abaixo, que representa um modelo atômico: 

 
O modelo atômico representado na figura foi proposto por: 

(A) Dalton; 

(B) Schrödinger; 

(C) Rutherford; 

(D) Bohr; 

(E) Thomson. 

 

25. Na Antiguidade, século VI a.C., o filósofo grego Heráclito de Éfeso (540 a.C.-480 a.C.) acreditava 

na perpétua mudança do Universo, num mundo em eterno movimento. Dizia: “Não poderás banhar-

te duas vezes nas mesmas águas de um rio”. Mesmo que a pessoa permanecesse no rio, ela e as águas 

que a banhassem não seriam as mesmas, pois tudo muda incessantemente. Para Heráclito “tudo é 

movimento”. Julgue o pensamento de Heráclito, dizendo seu pensamento a respeito, concordando ou 

discordando. 

 

26. Em 1986, um terrível acidente nuclear aconteceu na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Tal 

acidente liberou vários átomos perigosos na atmosfera, entre os quais 𝑆𝑟38
90 , 𝐼53

131  e 𝐶𝑠55
137 . Quantos 

prótons e quantos nêutrons possui cada um desses átomos? 

 

27. Os carros A, B, C, D e E percorrem distâncias distintas em diferentes intervalos de tempo, 

conforme mostrado na tabela. 

 

Carro Distância 

percorrida (km) 

Intervalo de 

tempo (h) 

A 90 3 

B 250 5 

C 480 6 
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D 180 2 

E 240 4 

a) Qual é o carro mais rápido? 

 

b) Qual é o carro mais lento? 

 

c) Quem é o mais rápido, B ou C? 

 

d) Qual é a ordem crescente de velocidades médias dessas carros? 

 

28. O silício é o principal componente do vidro, do cimento e da cerâmica. Ele apresenta número de 

massa igual a 28 e possui, quando neutro, 14 elétrons. Pede-se: 

a) seu número atômico; 

 

b) o número de nêutrons em seu núcleo. 

 

29. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso), justificando as falsas. 

 

(    ) A 1ª Lei de Newton afirma que, quando a resultante das forças que agem sobre um corpo for 

diferente de zero, esse corpo estará com uma variação de velocidade. 

 

(    ) O Princípio da Inércia afirma que, na ausência de forças, qualquer corpo está em repouso ou 

em movimento retilíneo uniforme. 

 

(    ) Inércia é a tendência que os corpos possuem de se movimentar. 

 

(    ) Um corpo em movimento para quando a força que o empurra deixa de agir. 

 

(    ) Um corpo em movimento só terá seu estado alterado se sobre ele for aplicado uma força. 

 

(    ) Você consegue se elevar, simplesmente puxando seus próprios cabelos. 

 

(    ) O sentido de uma força de reação é sempre igual ao sentido da força de ação que provocou. 

 

(    ) A dinâmica estuda as causas que produzem ou modificam os movimentos. 

 

30. Dois átomos apresentam o mesmo número de prótons. Logo, eles são iguais. Essa afirmação está 

correta? Justifique sua resposta. 

 

31. Uma partícula de massa 5 kg está em repouso e é submetida à ação de uma força de intensidade 

15 N. Qual será a aceleração adquirida pela partícula? 

 

32. (PUCRS) Com relação ao átomo que possui 3 prótons, 4 nêutrons e 3 elétrons, pode-se afirmar 

que: 

(A) seu número atômico é 7. 

(B) sua massa atômica é 3. 

(C) a massa atômica é praticamente a soma das massas de 3 prótons e 4 nêutrons. 

(D) existem 10 partículas no núcleo desse átomo. 

(E) o núcleo do átomo tem carga zero. 
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33. (ITASP) Considerando a experiência de Rutherford, assinale a alternativa falsa: 

(A) A experiência consistiu em bombardear películas metálicas delgadas com partículas alfa. 

(B) Algumas partículas alfa foram desviadas do seu trajeto devido à repulsão exercida pelo núcleo 

positivo do metal. 

(C) Observando o espalhamento das partículas alfa, Rutherford concluiu que o átomo tem densidade 

uniforme. 

(D) Essa experiência permitiu descobrir o núcleo atômico e seu tamanho relativo. 

(E) Rutherford sabia antecipadamente que as partículas alfa eram carregadas positivamente. 

 

34. Qual foi a contribuição de Bohr para os modelos atômicos? 

 

35. Imagine duas pessoas andando de patins. Se uma delas pedir à outra que lhe dê um empurrãozinho, 

o que acontece: as duas se deslocam ou apenas uma delas? Qual é o sentido do deslocamento? 

 

36. Conhecidos os pontos de fusão e de ebulição de uma substância à pressão de 1 atm, é possível 

prever seu estado físico em qualquer temperatura, o que auxilia o desenvolvimento de métodos se 

separação de misturas em laboratório e na indústria. Assim, se a temperatura da substância estiver: 

(A) abaixo do seu ponto de fusão, ela se encontra no estado líquido. 

(B) acima do seu ponto de ebulição, ela se encontra no estado sólido. 

(C) acima do seu ponto de fusão, ela se encontra no estado sólido. 

(D) entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, estará no estado gasoso. 

(E) entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, estará no estado líquido. 

 

37. Pedro é um bom aluno, mas às vezes se distrai um pouco durante as aulas. Depois de apresentar 

o conceito de peso, o professor perguntou a Pedro: “Qual é o seu peso?”. Pedro prontamente 

respondeu “60 quilos”. O professor comentou, então, que Pedro havia cometido dois erros ao dar a 

resposta. Você sabe dizer quais foram? 

 

38. Analise as proposições a seguir. 

I. O cinto de segurança, item de uso obrigatório no trânsito brasileiro, visa aplicar aos corpos dos 

motoristas e dos passageiros forças que contribuam para vencer sua inércia de movimento. 

II. Um cachorro pode ser acelerado simplesmente puxando com a boca a guia à coleira atada em seu 

pescoço. 

III. O movimento orbital da Lua ao redor da Terra ocorre por inércia. 

 

Estão corretas: 

(A) I, II e III.  (C) Somente II e III.  (E) Somente I. 

(B) somente I e II. (D) Somente I e III. 

 

39. Dalton retomou e reformulou o conceito de átomo proposto por Leucipo e Demócrito. Criou um 

modelo com ideias simples que conseguiu sustentar as observações experimentais obtidas por 

Lavoisier. Sobre o modelo de Dalton é correto afirmar que: 

(A) Considerava que os átomos, de um mesmo elemento químico, apresentam características 

semelhantes, mas não idênticas em todos os aspectos. 

(B) Os átomos são indestrutíveis, ou seja, não podem ser destruídos nem criados. 

(C) A descoberta dos isótopos reforçou a sua teoria. 

(D) Em uma reação química, observa-se a destruição e a formação de novos átomos. 

(E) Os átomos de elementos diferentes apresentam algumas propriedades em comum. 
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40. Alguns meios de transporte são realmente especiais como o veículo chamado Fênix 2, uma 

cápsula de aço criada para resgatar, um a um, 33 mineiros chilenos que ficaram presos a 700 metros 

abaixo da superfície. 

Primeiramente foi perfurado um túnel até a câmara onde se encontravam os mineiros. Em seguida, a 

Fênix 2 foi levada até essa câmara. Lá embaixo, a partir do instante em que um mineiro já estava 

posicionado dentro da cápsula, a subida da Fênix 2 pelo túnel demorava 16 minutos. 

É correto afirmar que, durante a subida da cápsula da câmara até a superfície, a velocidade média da 

Fênix 2 foi, aproximadamente,  

(A) 0,7 km/h    

(B) 2,6 km/h    

(C) 3,4 km/h 

(D) 3,6 km/h    

(E) 4,4 km/h    

 

41. Complete a tabela a seguir: 

 

Íon p Z n A e 

𝐹9
19 −  9    

𝐶𝑙17
35 −   18   

𝐹𝑒26
56 3+  26    

𝑆16
32 2−    32  

 

42. Qual a diferença entre energia potencial gravitacional e energia potencial elástica? 

 

43. As bombas atômicas lançadas sobre o Japão foram: Little Boy na cidade de Hiroshima, no dia 06 

de agosto de 1945, e Fat Man, três dias após, na cidade de Nagasaki. Elas eram feitas de urânio e de 

plutônio, respectivamente. A captura de um nêutron pelo 𝑈92
238  produz o 𝑈92

239 , elemento que não se 

fragmenta, mas sofre transformações radioativas espontâneas, emitindo duas partículas betas. Então 

𝑈92
239  se transforma em: 

 

(A) 𝑃𝑢94
237   (C) 𝑃𝑢94

239   (E) 𝑈92
235  

 

(B) 𝑈92
239   (D) 𝑃𝑢94

238  

 

42. Uma bola de boliche rola em uma pista com velocidade de 4 m/s. A bola possui uma massa de 

4,5 kg e colide, no final da pista, com os dez pinos, derrubando todos eles. Considerando que metade 

da energia cinética inicial da bola é transferida para os pinos, e que essa energia é igualmente 

distribuída entre eles, determine a energia cinética recebida por cada pino após a colisão. 

 

43. Considere o conjunto de átomos: 

 

𝐴26
56    𝐵25

55     𝐶26
58     𝐷24

56     𝐸      25
57 𝐹27

59        𝐺28
58  

 

a) Quais são isótopos? 

 

b) Quais são isóbaros? 
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c) Quais são isótonos? 

 

44. Embora seja comum, na linguagem cotidiana, consideramos o peso e a massa como sinônimos, 

na linguagem científica esses termos possuem significados diferentes. 

Buzz Aldrin e Neil Armstrong, em 20 de julho de 1969, chegaram à Lua em uma operação que ficou 

conhecida como Apollo-11. Considere que Buzz Aldrin, antes de sair da órbita terrestre, possuía um 

peso de 700 N. Considerando que a aceleração da gravidade é aproximadamente 10 m/s² e que na Lua 

é de aproximadamente 1,6 m/s², pode-se afirmar que a massa e o peso do astronauta na Lua serão, 

respectivamente: 

 

(A) 70 kg e 112 N. 

(B) 700 kg e 1120 N. 

(C) 84 kg e 112 N. 

(D) 84 kg e 11,2 N. 

(E) 70 N e 84 kg. 

 

45. O que é força de atrito? Onde podemos observá-la? 

 

46. O centenário da imigração japonesa foi comemorado no Brasil no ano de 2008. Diversos eventos 

e festividades se espalharam pelo país, e em um deles uma bandeira japonesa foi colocada em uma 

sala, que foi iluminada por uma luz monocromática amarela. O público presente na sala observou 

nesse instante que essa bandeira tinha as cores: 

(A) branca e vermelha.  (D) amarela e vermelha. 

(B) branca e amarela.   (E) toda amarela. 

(C) amarela e preta. 

 

47. Admita que o Sol subitamente “morresse”, ou seja, sua luz deixasse de ser emitida. 24 horas após 

este evento, um eventual sobrevivente olhando para o céu, sem nuvens, veria: 

 

(A) a Lua e estrelas; 

(B) somente a Luz; 

(C) somente estrelas; 

(D) uma completa escuridão; 

(E) somente os planetas do Sistema Solar. 

 

48. Você já reparou que, para abrir mais facilmente uma tampa metálica de um frasco de vidro, 

podemos mergulhá-lo em água morna? Por que isso é possível? 

 

49. Sibéria, Rússia. Temperatura ambiente: − 4 °F. Qual seria o valor dessa temperatura se a escala 

utilizada na sua medida fosse a Celsius? 

 

50. Ondas mecânicas são ondas que necessitam de um meio de propagação, já as ondas 

eletromagnéticas se propagam, inclusive, no vácuo. Sabendo disso, você saberia diferenciar a luz do 

som? Explique, justificando qual o tipo de onda. 

 

51. As chuvas de granizo ocorrem comumente em tempestades de verão e costumam causar grandes 

estragos. Considere que uma pedra de gelo de 100 gramas tenha caído no terreno de uma casa e esteja 

a uma temperatura de 0°C. Determine a quantidade de calor necessária para derreter completamente 

a pedra de gelo, sabendo que o gelo necessita de 80,0 cal por grama para fundir. 
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52. Considere as afirmações a seguir: 

I. O eco é um fenômeno causado pela reflexão do som num anteparo (parede). 

II. O som grave é um som de baixa frequência. 

III. Timbre é qualidade que permite distinguir dois sons de mesma altura e intensidade emitidos por 

fontes diferentes. 

 

São corretas as afirmações: 

 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

53. A imagem abaixo ilustra uma onda transversal sobreposta a uma grade com quadriláteros de lado 

igual a 10 cm, se propagando no espaço com velocidade de 100 m/s.  

Com base nos elementos das ondas, determine: 

a) a amplitude: 

 

 

 

b) o comprimento de onda; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Lucrécio, poeta e filósofo romano, acreditava que para enxergar um objeto era necessário que a 

luz saísse de nossos olhos e atingisse os objetos. Essa afirmação: 

 

(A) está correta, porque só enxergarmos os objetos quando estamos de olhos abertos. 

(B) está correta, porque a luz propaga-se em linha reta, o que possibilita enxergarmos os objetos. 

(C) está incorreta, porque os olhos não são uma fonte primária de luz. 

(D) está incorreta, porque os raios de luz só saem do olho e não entram nele. 

(E) está correta, porque a luz tem propriedade reversível. Se os raios entram nos olhos, eles também 

podem sair. 

 

55. Das alternativas abaixo, qual aquela em que todas as fontes de luz são primárias? 

 

(A) Paredes de uma sala, vela acesa, palito de fósforo apagado. 

(B) Sol, Terra, Lua. 

(C) Lanterna apagada, ferro elétrico ligado, substâncias fosforescentes dos mostradores de relógios. 

(D) Filamento de uma lâmpada elétrica acesa, Sol, vaga-lume aceso. 

(E) Nuvens, planeta Júpiter, interruptores elétricos que permitem a visão no escuro. 
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56. A utilização do forno solar, como forma de substituição ao uso da lenha, é uma forma de energia 

limpa e renovável. A possibilidade do seu uso reside em qual fato? 

 

 
(A) A captação é feita por meio de uma lente convexa, convergindo os raios para o foco. 

(B) Pelo uso de um espelho côncavo, e todos os raios se concentram no centro de curvatura. 

(C) Usando uma lente convergente, e os raios incidindo no seu vértice. 

(D) Pelo uso de um espelho parabólico, e os raios solares se concentram no seu vértice. 

(E) Por ser um espelho côncavo, e toda a energia se concentra no foco. 

 

57. Um pequeno prego se encontra diante de um espelho côncavo, perpendicularmente ao eixo óptico 

principal, entre o foco e o espelho. A imagem do prego será: 

(A) real, invertida e menor que o objeto. 

(B) virtual, invertida e menor que o objeto. 

(C) real, direta e menor que o objeto. 

(D) virtual, direta e maior que o objeto. 

(E) real, invertida e maior que o objeto. 

 

58. Um objeto O está colocado diante de um espelho esférico, de centro C e foco F. Observando o 

desenho abaixo, faça o desenho dos raios necessários para formar a imagem, após classifique a 

imagem como real ou virtual, direta ou indireta e maior, menor ou igual. 

 

 

 

 

 

               C           F 

 

 

 

59. Dê a função (ácido, base, sal ou óxido) e escreva o nome das soluções: 

a) H2SO4 

 

b) AgOH 

 

c) CaCO3 

 

d) K2O 

 

e) KOH 

 

f) HCl 

 

g) KNO3 
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60. Num dia de sol, uma torre de altura 36 m projeta uma sombra no solo. No mesmo instante, uma 

árvore de 1,5 m de altura tem uma sombra projetada no solo com 0,5 m de extensão. Determine a 

extensão da sombra da torre. 

 


