
 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS PARA EXAME FINAL DE FÍSICA 

 

3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

TURMA 23A 

PROF. CLAUDIA QUINTANA 

Conteúdos para Exame Final: 

 Eletrostática 

 Força e campo elétrico 

 Potencial elétrico 

 Condutores em equilíbrio 

 Eletrodinâmica 

 Corrente elétrica 

 Resistores elétricos 

 Geradores elétricos 

 Eletromagnetismo 

 Magnetismo 

 Campo magnético 

 Força magnética 

 Ondas eletromagnéticas 

 

1. Um ponto material de massa m = 0,04 kg oscila em torno da posição O de equilíbrio, com M.H.S.. 

A energia total mecânica do sistema é 32.10 −4 J. Sendo a constante elástica da mola k = 0,16 N/m e 

desprezando-se ações dissipativas, determine: 

 
 

a) O período de oscilação;                b) a frequência angular;              c) A amplitude da oscilação; 

 

2. O período do Movimento Harmônico Simples (MHS) de um sistema massa-mola:  

a) depende da massa do ponto material em movimento.  

b) depende da amplitude de oscilação.  

c) independe da massa do ponto material.  

d) independe da constante elástica. 

e) independe da frequência de oscilação 

 

 

3. Um pêndulo demora 0,5 segundo para restabelecer sua posição inicial após passar por todos os 

pontos de oscilação, qual sua frequência? 

 Ondulatória. 

 Movimento harmônico simples. 

 Fenômenos ondulatórios. 

 Acústica 



 

 

4. Um pequeno bloco de massa 200 g, preso a uma mola de constante elástica K = 0,80 ∏2 N/m, está 

em repouso sobre uma mesa horizontal sem atrito. O bloco é deslocado 3,0 cm da posição de equilíbrio 

e, a partir do instante que é abandonado, efetua um movimento harmônico simples. Analise as 

afirmações que seguem sobre o sistema mola-bloco. 

 
Determine: 

 

a) A energia mecânica do sistema       b) A amplitude da oscilação          c) O período da oscilação  

 

 

d) A intensidade da força resultante                         e) A velocidade máxima que o bloco adquire  

  

 

5. (UECE) Um sistema oscilante massa-mola possui uma energia mecânica igual a 1,0 J, uma 

amplitude de oscilação 0,5 m e uma velocidade máxima igual a 2 m/s. Determine: 

a) a constante da mola                    b) a massa                             c) a frequência  

6.O gráfico, a seguir, representa a elongação de um objeto, em movimento harmônico simples, em  

função do tempo: 

 

 

Determine: 

a) o período                         b) a amplitude                           c) a frequência angular  

 

 

7. (UFSM-RS) A presença e a abrangência dos meios de comunicação na sociedade contemporânea 

vêm introduzindo elementos novos na relação entre as pessoas e entre elas e o seu contexto. Radio, 

televisão e telefone celular são meios de comunicação que utilizam ondas eletromagnéticas, as quais 

tem a(s) seguinte(s) propriedade(s): 



 

I - propagação no vácuo. 

II - existência de campos elétricos variáveis perpendiculares a campos magnéticos variáveis. 

III - transporte de energia e não de matéria 

Esta(ao) correta(s): 

a) apenas I.               

b) apenas II.               

c) apenas III.           

d) apenas I e II.          

e) I, II e III. 

 

8. (UFRGS) Considere as seguintes afirmações sobre os fenômenos ondulatórios e suas 

características: 

I. A difração ocorre apenas com ondas sonoras. 

II. A interferência ocorre apenas com ondas eletromagnéticas. 

III. A polarização ocorre apenas com ondas transversais. 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I 

b) Apenas II 

c) Apenas III 

d) Apenas I e II 

e) I, II e III. 

9. Uma massa de 10g está presa a uma mola de constante elástica, k = 100 N/m. Ela executa um 

movimento harmônico simples, de amplitude 10 cm, sobre uma superfície horizontal sem atrito. Qual 

a maior velocidade que a massa atinge?  

6. O gráfico abaixo representa uma onda que se propaga com velocidade igual a 300m/s. 

 

Determine: 

a) a amplitude                 b) comprimento de onda;                 c) a frequência;                   d) o período; 

 

 

 

10. (UFSCAR-SP) Dois pulsos, A e B, são produzidos em uma corda esticada, que tem uma 

extremidade fixada em uma parede, conforme mostra a figura. Quando os dois pulsos se superpuserem, 

após o pulso A ter sofrido reflexão na parede, ocorrerá interferência: 

 



 

 

 

 

 

 

 

a) construtiva e, em seguida, cada pulso seguirá se caminho mantendo suas características originais. 

b) construtiva e, em seguida, os dois pulsos seguirão juntos no sentido do pulso de maior energia. 

c) destrutiva e, em seguida os pulsos deixarão de existir, devido a absorção de energia durante a 

interação. 

d) destrutiva e, em seguida, os dois pulsos seguirão juntos no sentido do pulso de maior energia. 

e) destrutiva e, em seguida, cada pulso seguirá se caminho mantendo suas características originais. 

 

11. (UFRGS) Em cada uma das imagens abaixo, um trem de ondas planas move-se a partir da esquerda. 

 
Os fenômenos ondulatórios apresentados nas figuras 1, 2 e 3 são, respectivamente, 

(A) refração – interferência – difração. 

(B) difração – interferência – refração. 

(C) interferência – difração – refração. 

(D) difração – refração – interferência. 

(E) interferência – refração – difração. 

 

12. (UFRGS) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do parágrafo abaixo. Cada 

modo de oscilação da onda estacionária que se forma em uma corda esticada pode ser considerado o 

resultado da __________ de duas ondas senoidais idênticas que se propagam __________. 

a) interferência — em sentidos contrários 

b) interferência — no mesmo sentido 

c) polarização — no mesmo sentido 

d) dispersão — no mesmo sentido 

e) dispersão — em sentidos contrários 

 

13. (UFRGS) Em uma onda sonora estacionária, no ar, a separação entre um nodo e o ventre mais 

próximo é de 19 cm. Considerando-se a velocidade do som no ar igual a 334 m/s, qual é o valor 

aproximado da frequência dessa onda? 

 

14. Sendo a intensidade sonora mínima audível de 10−12 W/m² , qual o nível sonoro em decibels de 

um som cuja a intensidade sonora é de   10−9 W/m². 

 



 

15. Um ouvinte, ao aproximar-se de uma fonte sonora em repouso, perceberá _______________  da 

onda sonora ______________. 

a) A frequência; aumentada. 

b) A frequência; inalterada. 

c) A frequência; diminuída. 

d) O comprimento de onda; aumentado. 

e) O comprimento de onda; inalterado 

 

16. Um estudante, após assistir a uma aula de Física sobre intensidade sonora, resolveu descobrir qual 

era o nível sonoro marcado na sala de sua casa quando o horário de tráfego de veículos na região onde 

mora era intenso. Um aplicativo de celular que simula um decibelímetro revelou que o nível sonoro 

era de 90 dB. Sabendo que a intensidade mínima que corresponde ao limiar da audição humana 

corresponde a  10 –12 W/m2, determine, em W/m2, a intensidade sonora referente à medida feita pelo 

garoto. 

17. Um automóvel com velocidade constante de 108 km/h passa buzinando por um pedestre parado. 

A frequência do som emitido pela buzina é 500 Hz. Sabendo-se que a velocidade do som no ar é de 

340 m/s, Determine a frequência do som que o pedestre ouvirá ao ser ultrapassado pelo veículo. 

 

18. (UFC-CE) A figura a seguir mostra as esferas metálicas, A e B, montadas em suportes isolantes. 

Elas estão em contato, de modo a formarem um único condutor descarregado. Um bastão isolante, 

carregado com carga negativa,  – q, é trazido para perto da esfera A, sem tocá-la. Em seguida, com o 

bastão na mesma posição, as duas esferas são separadas. Sobre a carga final em cada uma das esferas 

podemos afirmar: 

 

 

a) a carga final em cada uma das esferas é nula. 

b) a carga final em cada uma das esferas é negativa. 

c) a carga final em cada uma das esferas é positiva. 

d) a carga final é positiva na esfera A e negativa na esfera B. 

e) a carga final é negativa na esfera A e positiva na esfera B. 

19. (UNESP) Um dispositivo simples capaz de detectar se um corpo está ou não eletrizado, é o pêndulo 

eletrostático, que pode ser feito com uma pequena esfera condutora suspensa por um fio fino e isolante. 

Um aluno, ao aproximar um bastão eletrizado do pêndulo, observou que ele foi repelido (etapa I). O 

aluno segurou a esfera do pêndulo com suas mãos, descarregando-a e, então, ao aproximar novamente 

o bastão, eletrizado com a mesma carga inicial, percebeu que o pêndulo foi atraído (etapa II). Após 

tocar o bastão, o pêndulo voltou a sofrer repulsão (etapa III). A partir dessas informações, considere 

as seguintes possibilidades para a carga elétrica presente na esfera do pêndulo: 



 

 
 

 

20. A intensidade da força elétrica entre duas cargas de mesmo módulo q está representada no gráfico 

abaixo em função da distância d entre elas. Determine o valor de q. 

 

21. (UEPG PR) Considere quatro esferas metálicas idênticas e isoladas uma da outra. Três esferas 

(a,b,c) estão, inicialmente, descarregadas e a quarta esfera (d) está eletrizada com carga igual a Q. A 

seguir a esfera d é posta sucessivamente em contato com as esferas a, b e c. No final todas as esferas 

estão eletrizadas. Sobre as cargas adquiridas pelas esferas, ao final do processo, dê a soma dos números 

das afirmativas corretas: _______________________ 

01.As quatro esferas estarão igualmente eletrizadas. 

02.A esfera a estará eletrizada com carga igual a Q/2. 

04.As esferas c e d estarão eletrizadas com cargas iguais a Q/8. 

08.As esferas a, b e c estarão eletrizadas com cargas iguais a Q/3. 

16.A esfera b estará eletrizada com carga igual a Q/4. 

 

22. (IFSP) Enquanto fazia a limpeza em seu local de trabalho, uma faxineira se surpreendeu com o 

seguinte fenômeno: depois de limpar um objeto de vidro, esfregando-o vigorosamente com um pedaço 

de pano de lã, percebeu que o vidro atraiu para si pequenos pedaços de papel que estavam espalhados 

sobre a mesa. 

 

 

O motivo da surpresa da faxineira consiste no fato de que  

 

Somente pode ser considerado verdadeiro o descrito nas 

possibilidades  

a) 1 e 3.  

b) 1 e 2.  

c) 2 e 4.  

d) 4 e 5.  

e) 2 e 5.  

 



 

a) quando atritou o vidro e a lã, ela retirou prótons do vidro tornando-o negativamente eletrizado, 

possibilitando que atraísse os pedaços de papel.  

b) o atrito entre o vidro e a lã aqueceu o vidro e o calor produzido foi o responsável pela atração dos 

pedaços de papel.  

c) ao esfregar a lã no vidro, a faxineira criou um campo magnético ao redor do vidro semelhante ao 

existente ao redor de um ímã.  

d) ao esfregar a lã e o vidro, a faxineira tornou-os eletricamente neutros, impedindo que o vidro 

repelisse os pedaços de papel.  

e) o atrito entre o vidro e a lã fez um dos dois perder elétrons e o outro ganhar, eletrizando os dois, o 

que permitiu que o vidro atraísse os pedaços de papel. 

 

23. (PUC – RJ)  O que acontece com a força entre duas cargas elétricas (+Q) e (–q) colocadas a uma 

distância (d) se mudarmos a carga (+ Q) por (+ 4Q), a carga (–q) por (+3q) e a distância (d) por (2d)?  

 

a) Mantém seu módulo e passa a ser atrativa.    

b) Mantém seu módulo e passa a ser repulsiva.    

c) Tem seu módulo dobrado e passa a ser repulsiva.   

d) Tem seu módulo triplicado e passa a ser repulsiva.    

e) Tem seu módulo triplicado e passa a ser atrativa.    

 

24. (ESPM-SP) No centro do quadrado abaixo, no vácuo, está fixa uma carga elétrica + q. Nos vértices 

do quadrado temos, também fixas, as cargas + Q, - Q, - Q e + Q. Para qual das direções aponta a força 

elétrica resultante na carga central? 

 

25.  A figura representa, na convenção usual, a configuração de linhas de força associadas a duas 

cargas puntiformes Q1 e Q2. Podemos afirmar que:  

 

a) Q1 e Q2 são cargas negativas.  

b) Q1 é positiva e Q2 é negativa.  

c) Q1 e Q2 são cargas positivas.  

d) Q1 é negativa e Q2 é positiva.  

e) Q1 e Q2 são neutras. 

 

a) A 

b) B 

c) C 

d) D 

e) E 

 

 



 

26. É dado um campo elétrico uniforme, visto na figura abaixo. 

 
Em relação aos pontos A, B, C, D e E e seus respectivos potenciais, pode-se afirmar: 

 

(A) VE > VA     (B) VA - VB = 0   (C) VD > VA > VB   (D) VB > VA > VD     (E) (VA - VE) > (VA - VB) 

27. Podemos estimar o consumo de  energia elétrica de uma casa considerando as  principais fontes 

desse consumo. Pense na situação  em que apenas os aparelhos que constam da tabela a seguir fossem 

utilizados diariamente da mesma forma. Supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de  1kWh é 

R$ 0,40, o consumo de energia elétrica  mensal dessa casa, é de aproximadamente  

 

Tabela: A tabela fornece a potência (kW) e o tempo  efetivo de uso diário de cada aparelho doméstico.  

 

 

 

28. (ENEM 2013) O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em 

energia térmica, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para 

funcionar em 110V pode ser adaptado para funcionar em 220V, de modo a manter inalterada sua 

potência. 

Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra, de mesmo 

material e com o(a) 

 

a) dobro do comprimento do fio. 

b) metade do comprimento do fio. 

c) metade da área da seção reta do fio. 

d) quádruplo da área da seção reta do fio. 

e) quarta parte da área da seção reta do fio. 

 

 



 

29. (FGV) Uma fábrica de lâmpadas utiliza a mesma liga de tungstênio para produzir o filamento de 

quatro modelos de lâmpadas para tensão de 127 V. Os modelos diferenciam-se entre si pelo 

comprimento e área da secção transversal do filamento, conforme o indicado no quadro. 

 

 

Quando ligadas em paralelo a uma mesma fonte de tensão de 127 V, as potências P1, P2, P3 e P4 das 

respectivas lâmpadas guardam a relação  

a) P1 > P2 > P3 > P4.  

b) P4  _> P3 > P2 > P1. 

c) P1 = P2 >P3 > P4.  

d) P3 > P4 > P1 > P2.  

e) P2 > P1 = P4 > P3. 

30. (UFRGS) A corrente elétrica i em função da diferença dede potencial U, aplicada aos extremos 

de dois resistores R1 e R2, está representada no gráfico abaixo.  O comportamento de R1 e R2 não se 

altera para valores de ddp até 100 V. Ao analisar este gráfico, um aluno concluiu que, para valores 

abaixo de 100 V:  

I.  A resistência de cada um dos condutores é constante, isto é, eles são ôhmicos.  

II.  O condutor R1 tem resistência elétrica maior que o condutor R2.  

III.  Ao ser aplicada uma ddp de 80 V aos extremos de R2, nele passará uma corrente de 0,8 A.  

 

 

Quais as conclusões corretas?  

a) Apenas I e III.        

b) Apenas II.                 

c) Apenas II e III.  

d) Apenas I                                   

e) Todas 

 



 

31. Química Verde pode ser definida como a criação, o desenvolvimento e a aplicação de produtos e 

processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas à saúde humana 

e ao ambiente. Sabe-se que algumas fontes energéticas desenvolvidas pelo homem exercem, ou têm 

potencial para exercer, em algum nível, impactos ambientais negativos. CORRÊA, A. G.; ZUIN, V. 

G. (Orgs.). Química Verde: fundamentos e aplicações. São Carlos: EdUFSCar, 2009. À luz da Química 

Verde, métodos devem ser desenvolvidos para eliminar ou reduzir a poluição do ar causada 

especialmente pelas  

a)  hidrelétricas.  

b)  termelétricas.  

c) usinas geotérmicas.  

d)  fontes de energia solar.  

e) fontes de energia eólica. 

32. (UEL PR) As baterias de ion-‐lítio equipam atualmente  vários aparelhos eletrônicos portáteis como 

laptops, máquinas fotográficas, celulares, entre outros. As baterias desses aparelhos são capazes de 

fornecer 1000 mAh (mil mili Ampère hora) de carga. Assinale a alternativa que representa 

corretamente o número de elétrons que fluirão entre os eletrodos até que uma bateria com essa 

capacidade de carga descarregue totalmente. 

a) 0,62 × 10-‐18 

b) 1,60 × 10‐16 

c) 5,76 × 1013 

d) 3,60 × 1021 

e) 2,25 × 1022 

 

33. (UNESP) Três resistores, de resistências elétricas R1, R2 e R3, um gerador G e uma lâmpada L 

são interligados, podendo formar diversos circuitos elétricos. Num primeiro experimento, foi aplicada 

uma tensão variável V aos terminais de cada resistor e foi medida a corrente i que o percorria, em 

função da tensão aplicada. Os resultados das medições estão apresentados no gráfico, para os três 

resistores 

 

Considere agora os circuitos elétricos das alternativas abaixo. Em nenhum deles a lâmpada L queimou. 

A alternativa que representa a situação em que a lâmpada acende com maior brilho 

 



 

                                 

 

34. (UPF/RS 2016). Em uma aula no laboratório de Física, o professor solicita aos alunos que meçam 

o valor da resistência elétrica de um resistor utilizando um voltímetro ideal e um amperímetro ideal. 

Dos esquemas abaixo, que representam arranjos experimentais, qual o mais indicado para a realização 

dessa medição? 

 

 

35. (Mackenzie) Na associação de resistores da figura a seguir, determine: 

         

a)  O valor de i                                       b) O valor de R 



 

 

36. Num estabilizador, utilizado para conectar um computador, existe um fusível de 6 Ampères. Caso 

o computador tenha uma potência de 110 Watts e que deva se ligado numa ddp de 100 Volts, quantos 

computadores, no máximo, podem ser conectados ao estabilizador para que o mesmo funcione de 

modo adequado? 

37. (PUCC-SP) No circuito representado no esquema abaixo, os resistores R1, R2 e R3 têm valores 

iguais a 12 ohms. 

 

 

38. (UFMG ) Um professor pediu a seus alunos que ligassem uma lâmpada a uma pilha com um pedaço 

de fio de cobre. Nestas figuras, estão representadas as montagens feitas por quatro estudantes:    

Considerando-se essas quatro ligações, é CORRETO afirmar que a lâmpada vai acender apenas: 

 

 

 

a) na montagem de Mateus 

b) na montagem de Pedro 

c) na montagem de Carlos 

d) nas montagens de João e Pedro 

e) nas montagens de Carlos, João e Pedro 

 

39. (UFRGS /2016) O gráfico abaixo apresenta a curva corrente elétrica i versus diferença de potencial 

V para uma lâmpada de filamento. 

De acordo com o esquema responda: 

 

a)  a leitura do amperímetro A,                               b) a leitura do voltímetro V 

 



 

 

Sobre essa lâmpada, considere as seguintes afirmações. 

I - O filamento da lâmpada é ôhmico. 

II - A resistência elétrica do filamento, quando ligado em 6 V, é 6 Ω. 

III- A potência dissipada pelo filamento, quando ligado em 8 V, é 0,15 W. 

 

Quais estão corretas? 

(A) Apenas I.       (B) Apenas II.      (C) Apenas III.       (D) Apenas I e III.          (E) I, II e III. 

 

40. (ENEM 2016) Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para 

simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseiras. 

Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência 

elétrica de cada traçado produzido. No esquema foram utilizados três tipos de lápis diferentes (2H, HB 

e 6B) para efetuar três traçados distintos. 

 

Munido dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete 

de casquinha utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento, para as 

resistências elétricas (R), medidas com o auxílio de um ohmímetro ligado nas extremidades das 

resistências, são mostrados na figura. Verificou-se que os resistores obedeciam a Lei de Ohm 

 



 

 

Na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais A e B do desenho e, em seguida, conectou-o nos 

terminais B e C, anotando as leituras RAB e RBC, respectivamente. 

Ao estabelecer a razão     
𝑅𝐴𝐵

𝑅𝐵𝐶
  qual resultado o estudante obteve? 

 

41. (UNIRIO-RJ) Os antigos navegantes usavam a bússola para orientação em alto mar, devido a sua 

propriedade de se alinhar de acordo com as linhas do campo geomagnético. Considerando essa 

informçaõ podemos afirmar que: 

a) o polo sul do ponteiro da bússola aponta para o Polo Norte geográfico, por que o norte geográfico 

corresponde ao sul magnético; 

b) o polo norte do ponteiro da bússola aponta para o Polo Norte geográfico, por que as linhas do campo 

geomagnético não são fechadas; 

c) o polo sul do ponteiro da bússola aponta para o Polo Sul geográfico, por que o sul geográfico 

corresponde ao sul magnético; 

d) o polo norte do ponteiro da bússola aponta para o Polo Sul geográfico, por que o norte geográfico 

corresponde ao norte magnético; 

e) o polo sul do ponteiro da bússola aponta para o Polo Sul geográfico, por que o norte geográfico 

corresponde ao sul magnético 

 

42. (UFRGS) A figura abaixo mostra dois fios condutores R e S retilíneos, paralelos e contidos no 

plano da página. As setas indicam os sentidos de duas correntes elétricas convencionais de mesma 

intensidade que percorrem os fios. Indique se o sentido do campo magnético resultante, produzido 

pelas correntes elétricas, é para dentro ou para fora da página em cada um dos pontos, 1, 2 e 3, 

respectivamente. 

 

                                   1 

                                                                                  R 

                              

                                   2 

                                                                                  S    

                                   3 

                                

a) dentro, fora, dentro 

b) dentro, dentro, dentro 

c) fora, fora, dentro 

d) dentro, fora, fora 



 

e) fora, dentro, fora 

 

43. Um condutor reto e extenso é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 5 A, conforme a 

figura. Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor indução magnética no ponto P a 30 cm 

do condutor 

 

44. Considere as afirmações sobre o campo magnético no interior de um solenóide. 

I. O módulo desse campo é proporcional ao número de espiras por unidade de comprimento do 

solenoide. 

II. A intensidade desse campo diminui quando se introduz uma barra de ferro no seu interior. 

III. O módulo desse campo é proporcional à intensidade da corrente elétrica que percorre o 

solenoide. 

 

Está correto somente o que se afirma em: 

a ) I                        b)II                        c)III                        d)I e II                 e)I e III 

 

 

45. Uma espira circular de raio π cm é percorrida por uma corrente de intensidade 4,0 ampères  no 

sentido horário, como mostra a figura. O vetor indução magnética no centro da espira é perpendicular ao plano 

da figura, determine suas características. 

 

 
46. (UEPG-PR) Uma bobina é obtida enrolando-se um fio na forma helicoidal, como ilustrado na 

figura. 

 
 

A configuração correta do campo magnético no interior da bobina, se ela é percorrida por uma 

corrente elétrica contínua no sentido indicado, é: 



 

 

47 .(Fuvest 96) A figura I adiante representa um imã permanente em forma de barra, onde N e S 

indicam, respectivamente, pólos norte e sul. Suponha que a barra seja dividida em três pedaços, como 

mostra a figura II.Colocando lado a lado os dois pedaços extremos, como indicado na figura III, é 

correto afirmar que eles: 

 

a) se atrairão, pois A é pólo norte e B é pólo sul. 

b) se atrairão, pois A é pólo sul e B é pólo norte. 

c) não serão atraídos nem repelidos. 

d) se repelirão, pois A é pólo norte e B é pólo sul. 

e) se repelirão, pois A é pólo sul e B é pólo norte. 

 

 
 

48. (Uneb-BA) Uma partícula eletrizada com carga elétrica q = 2 . 10 -6 C é lançada com velocidade  

v = 5 . 104 m/s em uma região onde existe um campo magnético uniforme de intensidade 8 T. Sabendo-

se que o ângulo entre a velocidade e o campo magnético é de 30°, pode-se afirmar que a intensidade, 

em newtons (N), da força magnética sofrida pela partícula é: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. (UFMA) Um pelotão marchando atravessa uma ponte extensa de madeira. Observou-se que, antes 

de terminar a travessia, a ponte ruiu. A causa foi: 

a) a altura do som somada ao timbre 

b) a reverberação muito intensa sobre a madeira 

c) o efeito da ressonância 

d) o fenômeno do eco formado entre a ponte e o solo 

e) a interferência sonora 

 

 

 
 
 
 

 


