
 

 
 

 
Exercícios preparatórios 

 

Professor (a): André Klock Ano / Série: 9º 

Componente Curricular: Ciências Turma:19 A,B,C,D 

 

1- -Quando um composto não apresenta forma nem volume definido, em qual 
estado ele se encontra? 

a) Sólido 

b) Líquido 

c) Fundido 

d) Solidificado 

e) Gasoso 

 

2- A naftalina utilizada para espantar traças de dentro dos armários apresenta a 
passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. A essa mudança de 
estado físico, damos o nome de: 

a) fusão 

b) solidificação 

c) sublimação 

d) condensação 

e) vaporização 

 

3- (MACKENZIE-SP) Dos três estados de uma substância, a que possui menor 
energia cinética é o estado ________, cuja característica é apresentar 
________. Os termos que preenchem corretamente as lacunas são: 

a) sólida - forma e volume variáveis 

b) líquida - forma própria e volume variável 

c) gasosa - forma variável e volume próprio 

d) líquida - forma e volume variáveis 

e) sólida - forma, e volume próprios 
 

4- A propriedade pela qual dois ou mais corpos não podem ocupar o mesmo lugar 
no espaço ao mesmo tempo, denominamos: 

a) porosidade.  

b) impenetrabilidade. 

c) extensão. 



 

 
 

d) inércia. 

 

5- Em condições normais, o ponto de ebulição da água é 100 °C. Podemos afirmar 
que esta é uma propriedade: 

a) específica.  

b) geral. 

c) genérica.  

d) organoléptica. 

e) funcional. 

 

6- A alternativa que contém um fenômeno físico observado no dia-a-dia é: 

a) a queima de um fósforo. 

b) o derretimento do gelo. 

c) a transformação do leite em coalhada. 

d) o desprendimento de gás, quando se coloca sal de frutas em água. 

e) o escurecimento de um objeto de cobre. 

 

7- Das alternativas abaixo, aquela que NÃO representa um fenômeno químico é: 

a) queima de uma folha de papel. 

b) dissolução de um comprimido efervescente em água. 

c) evaporação da água dos oceanos. 

d) destruição da camada de ozônio. 

e) digestão dos alimentos no organismo humano. 

 

8- Em qual dos eventos mencionados abaixo, não ocorre transformação química? 

a) emissão de luz por um vaga-lume. 

b) fabricação de vinho a partir da uva. 

c) crescimento da massa de pão. 

d) explosão de uma panela de pressão. 

e) produção de iogurte a partir do leite. 

 

9- Um móvel percorre uma distância de 1200m em 60 segundos. Qual a 
velocidade média do móvel ? 

 

10- Uma partícula percorre 30 m com velocidade média de 10 m/s. Em quanto 
tempo ela fez este percurso?  



 

 
 

 

11- (Unicamp-SP) Drones são veículos voadores não tripulados, controlados 
remotamente e guiados por GPS. Uma de suas potenciais aplicações é reduzir 
o tempo da prestação de primeiros socorros, levando pequenos equipamentos 
e instruções ao local do socorro, para que qualquer pessoa administre os 
primeiros cuidados até a chegada de uma ambulância. 

Considere um caso em que o drone ambulância se deslocou 9 km em 5 
minutos. Nesse caso, o módulo de sua velocidade média é de 
aproximadamente: 

a) 1,4 m/s 

b) 30 m/s 

c) 45 m/s 

d) 140 m/s 

 

12- Um ônibus faz um percurso em 5 minutos, com velocidade média de 20 m/s. 
Qual o espaço percorrido pelo ônibus? 
 

 

13- Um objeto em movimento uniforme variado tem sua velocidade inicial vi = 2 m/s 
e sua velocidade final vf = 4 m/s, em um intervalo de tempo de 4s. Qual a 
aceleração do objeto? 

 

14- (PUC - RS) Dizer que um movimento se realiza com uma aceleração escalar 
constante de 5 m/s², significa que: 

a) em cada segundo o móvel se desloca 5m. 

b) em cada segundo a velocidade do móvel aumenta de 5m/s. 

c) em cada segundo a aceleração do móvel aumenta de 5m/s. 

d) em cada 5s a velocidade aumenta de 1m/s 

e) a velocidade é constante e igual a 5m/s 

 

15- Qual o tempo necessário para que um corpo que acelera a 2 m/s², partindo do 
repouso, atinja a velocidade de 18m/s? 

 

16- (ITA) As leis da Mecânica Newtoniana são formuladas em relação a um 
princípio fundamental, denominado:  

a) Princípio da Inércia;  

b) Princípio da Conservação da Energia Mecânica;  

c) Princípio da Conservação da Quantidade de Movimento;  

d) Princípio da Conservação do Momento Angular;  



 

 
 

 

e) Princípio da Relatividade: "Todos os referenciais inerciais são equivalentes, 
para a formulação da Mecânica Newtoniana".   

 

17- Um corpo de massa igual a 15 kg move-se com aceleração de módulo igual a 4 
m/s². Qual o módulo da força resultante que atua no corpo? 

 

 

18- Sobre um corpo de massa igual a 20 kg atuam duas forças de mesma direção e 
sentidos opostos que correspondem a 60 N e 20 N. Determine a aceleração em 
que esse objeto se movimenta. 

 

19- Um automóvel de 1200 kg de massa aumenta sua velocidade de 10m/s para 30 
m/s num intervalo de tempo de 5s. Qual a intensidade da força resultante que 
agiu sobre o carro? 

 
 

20- Suposta notícia de primeira página no dia 02 de janeiro de 2250, do jornal de 
maior circulação do novo mundo: Finalmente ontem a raça humana chegou 
onde nenhum homem jamais esteve. A nave de exploração terrestre Enterprise 
chegou a Plutão. Durante as pesquisas de exploração do solo, várias rochas 
foram coletadas. Um fragmento de 140 N foi pesado no próprio corpo celeste, 
onde a gravidade é igual a 3,5 m/s². Analisando as informações anteriores, 
utilizando g = 10 m/s², determine:  

a) a massa da rocha. 

b) seu peso na Terra. 

 

21- Dados os átomos de 92U238  e 83Bi210 , determine: 

a) O número atômico de cada átomo. 

b) O número de massa de cada átomo.  

 

22- (Mack-2006) Átomos do elemento químico potássio, que possuem 20 nêutrons, 
estão no quarto período da tabela periódica, na família dos metais alcalinos. 

Em relação a seus íons, é correto afirmar que 

a) têm Z = 18. 

b) têm 20 elétrons e A = 40. 

c) têm 18 elétrons e A = 39. 

d) têm A = 38. 
 

 



 

 
 

 

23- O átomo, na visão de Thomson, é constituído de: 

a) níveis e subníveis de energia. 

b) cargas positivas e negativas. 

c) núcleo e eletrosfera. 

d) grandes espaços vazios. 

 

24-  ( UFMA)  Em um átomo com 22 elétrons e 26 nêutrons, seu número atômico e 
número de massa são, respectivamente: 

a)22 e 26 

b)26 e 48 

c)26 e 22 

d)48 e 22 

e)22 e 48 

 

25- Faça a associação correta com respeito às famílias ou grupos da Tabela 
Periódica: 

 

1. Metais Alcalinos                                  A. Grupo 18 

2. Metais Alcalinoterrosos                       B. Grupo 17 

3. Calcogênios                                         C. Grupo 16 

4. Halogênios                                           D. Grupo 15 

5. Família do Carbono                             E. Grupo 14            

6. Família do Nitrogênio                          F. Grupo 1 

7. Gases Nobres                                     G. Grupo 2 

 

26- (Vunesp) Considerando-se as propriedades dos elementos químicos e a tabela 
periódica, é incorreto afirmar: 

 

a) um metal é uma substância que conduz a corrente elétrica, é dúctil e 
maleável. 

b) um não metal é uma substância que não conduz a corrente elétrica, não é 
dúctil nem maleável. 

c) os gases nobres são monoatômicos. 

d) a maioria dos elementos químicos é constituída de ametais. 

 



 

 
 

 

27- (UFF-RJ) Para que um átomo neutro de cálcio se transforme em Ca2+, ele 
deve: 

a) receber dois elétrons. 

b) receber dois prótons. 

c) perder dois elétrons. 

d) perder dois prótons. 

 

28- Para adquirir configuração eletrônica de um gás nobre, um átomo do grupo 16 
deve: 

a) perder dois elétrons. 

b) receber seis elétrons. 

c) perder quatro elétrons. 

d) receber dois elétrons. 

e) perder seis elétrons. 

 

29- Qual a energia cinética de uma pessoa com 60 kg e que está numa velocidade 
de 5 m/s? 

 

30- Um vaso de 2,0kg está pendurado a 1,2m de altura. Sendo g = 10m/s², 
determine a energia potencial gravitacional do vaso em relação ao solo. 

 
31- Determine a energia mecânica de um avião viajando a 200m/s, a uma altura de 

3.000 m do solo. Dado : m= 10 000kg. 

 
32- Um paraquedista em queda tem energia potencial gravitacional, cinética ou as 

duas? Explique. 

 
33- Um corpo é lançado verticalmente para 

cima, num local onde g = 10m/s², conforme 
a figura ao lado:  

Em qual ponto a velocidade do corpo será 
maior? Justifique.  

Em qual ponto a velocidade do corpo será 
menor? Justifique. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
34- (Cesgranrio - RJ) Entre as transformações adiante, assinale a alternativa que 

representa um fenômeno químico:  

a) Obtenção de amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio.  

b) Obtenção de gelo a partir da água.  

c) Obtenção do oxigênio líquido a partir do ar atmosférico.  

d) Solidificação da parafina.  

e) Sublimação da naftalina. 

 
35- No filme fotográfico, quando exposto à luz, ocorre a reação: 

 

2 AgBr →2 Ag + Br2 

Essa reação pode ser classificada como: 

a) troca dupla. 

b) adição. 

c) fotólise. 

d) síntese. 

e) simples troca. 

 

 

36- Da reação: S + Fe -----> FeS, que tipo de reação se caracteriza? 

 

a) análise; 

b) adição; 

c) decomposição; 

d) substituição; 

e) dupla troca; 

 

37- Aquecendo uma fita de magnésio até a combustão, notamos o desprendimento 
de fumaça, restando um pó branco. Isso é exemplo de fenômeno:  

a) Físico, pois alterou a estrutura do magnésio.  

b) Químico, pois houve a formação de novas substâncias.  

c) Físico, pois podemos juntar o pó branco e a fumaça, recuperando o 
magnésio.  

d) Não é exemplo de fenômeno 

 



 

 
 

 

38- (MACK-SP) A equação corretamente balanceada é: 

a) 2 Fe + O2 → Fe2O3 

b) 2 Fe + 3O2 → 2 Fe2O3 

c) 4 Fe + O2 → Fe2O3 

d) Fe + 3 O2 → Fe2O3 

e) 4 Fe + 3 O2 → 2 Fe2O3 

 

39- No decurso das transformações químicas ou reações químicas em que se 
formam as novas substâncias, existem algumas evidências facilmente 
observáveis que permitem verificar a ocorrência dessas transformações. Quais 
são estas evidências? 

 

40- (UFMG) Reações químicas são fenômenos em que, necessariamente, ocorrem 
mudanças: 

a) de cor. 

b) de estado físico. 

c) de condutibilidade elétrica. 

d) de massa. 

e) na natureza das substâncias. 

 

41-  Como medimos o comprimento de uma onda? 

 

 
42- Se compararmos as ondas de rádio e a luz amarela, qual apresenta maior 

frequência? 

 

43- (MACK-SP) Um menino na beira de um lago observou uma rolha que flutuava 
na superfície da água, completando uma oscilação vertical a cada 2 s devido à 
ocorrência de ondas. Esse menino estimou como sendo 3 m a distância entre 
duas cristas consecutivas. Com essas observações, o menino concluiu que a 
velocidade de propagação dessas ondas era de: 

a) 0,5 m/s 

b) 1,5 m/s 

c) 6,0 m/s 

d) 1,0 m/s 

e) 3,0 m/s 

 



 

 
 

 

44- Em espelhos planos, e no contexto da óptica geométrica, o fenômeno 
comumente observado com raios de luz é a 

a) reflexão. 

b) refração. 

c) difração. 

d) interferência. 

 

45- (UNESP) Quando entrou em uma ótica para comprar novos óculos, um rapaz 
deparou-se com três espelhos sobre o balcão: um plano, um esférico côncavo e 
um esférico convexo, todos capazes de formar imagens nítidas de objetos reais 
colocados à sua frente. Notou ainda que, ao se posicionar sempre a mesma 
distância desses espelhos, via três diferentes imagens de seu rosto, 
representadas na figura a seguir. 

 

Em seguida, associou cada imagem vista por ele a um tipo de espelho e 
classificou-as quanto às suas naturezas. 

Uma associação correta feita pelo rapaz está indicada na alternativa: 

a) o espelho é o côncavo e a imagem conjugada por ele é real. 

b) o espelho é o plano e a imagem conjugada por ele é real. 

c) o espelho é o côncavo e a imagem conjugada por ele é virtual. 

d) o espelho é o plano e a imagem conjugada por ele é virtual. 

e) o espelho é o convexo e a imagem conjugada por ele é virtual. 

 

46- (VUNESP) 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, direta e menor que o objeto 

b) virtual, direta e maior que o objeto 

c) real, invertida e maior que o objeto 

d) virtual, invertida e menor que o objeto 

 

 



 

 
 

 

 

47- Maria, esfregou o pente várias vezes no cabelo, aproximou-o de pedacinhos de 
papel. Notou que o pente atraia os pequenos pedaços de papel. 

 

 

 

O pente eletrizado atraiu os pedaços de papel porque: 

a) O cabelo ficou com carga positiva porque recebeu prótons do pente. 

b) O pente recebeu elétrons e ficou com mais cargas negativas. 

c) O cabelo ficou com carga negativa porque recebeu elétrons do pente. 

d) O pente recebeu prótons e ficou com mais cargas positivas. 

 

48- A eletricidade fotoelétrica é produzida diretamente da energia solar quando 
Quais dos seguintes são absorvidos em um semicondutor para criar uma 
corrente elétrica?  

a) prótons  

b) elétrons  

c) nêutrons  

d) fótons 

 

49- Um bastão isolante é atritado com tecido e ambos ficam eletrizados. É correto 
afirmar que o bastão pode ter 

a) ganhado prótons e o tecido ganhado elétrons. 

b) perdido elétrons e o tecido ganhado prótons. 

c) perdido prótons e o tecido ganhado elétrons. 

d) perdido elétrons e o tecido ganhado elétrons. 

e) perdido prótons e o tecido ganhado prótons. 

 

 

 

 



 

 
 

 

50- (UFMG) Um isolante elétrico: 

 

a) não pode ser carregado eletricamente; 

b) não contém elétrons; 

c) tem de estar no estado sólido; 

d) tem, necessariamente, resistência elétrica pequena; 

e) não pode ser metálico. 

 

51- (PUC) Os corpos eletrizados por atrito, contato e indução ficam carregados 
respectivamente com cargas de sinais: 

 

a) iguais, iguais e iguais; 

b) iguais, iguais e contrários; 

c) contrários, contrários e iguais; 

d) contrários, iguais e iguais; 

e) contrários, iguais e contrários. 

 

52- (Unesp) Uma lâmpada incandescente (de filamento) apresenta em seu rótulo as 
seguintes especificações: 60 W e 120V. Determine: 

a) a corrente elétrica i que deverá circular pela lâmpada, se ela for conectada a 
uma fonte de 120V. 

b) a resistência elétrica R apresentada pela lâmpada, supondo que ela esteja 
funcionando de acordo com as especificações. 

 

53- (ITA) Um pedaço de ferro é posto nas proximidades de um ímã, conforme o 
esquema abaixo. 

 

 

 

Qual é a única afirmação correta relativa à situação em apreço? 

a) é o imã que atrai o ferro 

b) a atração do ferro pelo ímã é mais intensa do que a atração do ímã pelo ferro 

c) a atração do ímã pelo ferro é mais intensa do que a atração do ferro pelo ímã 

d) a atração do ferro pelo ímã é igual à atração do ímã pelo ferro 



 

 
 

 

54- Considere as afirmações a seguir a respeito de ímãs. 

I. Convencionou-se que o polo norte de um ímã é aquela extremidade que, 
quando o ímã pode girar livremente, aponta para o norte geográfico da Terra. 

II. Polos magnéticos de mesmo nome se repelem e polos magnéticos de nomes 
contrários se atraem. 

III. Quando se quebra, ao meio, um ímã em forma de barra, obtêm-se dois 
novos ímãs, cada um com apenas um polo magnético. 

Está(ão) correta(s): 

a) apenas I. 

b) apenas II. 

c) apenas III. 

d) apenas I e II. 

e) apenas II e III. 

 

55- Uma característica importante das linhas de força de um campo magnético é 
que elas são sempre: 

a) radiais. 

b) paralelas. 

c) arcos de circunferência. 

d) abertas. 

e) fechadas. 
 

56- Assinale a alternativa incorreta. 

a) Numa bússola, o polo norte é o polo da agulha que aponta para o norte 
geográfico da Terra. 

b) Polo de um ímã é a região onde o magnetismo é mais intenso. 

c) Ao se cortar um ímã, obtêm-se dois ímãs com um único polo cada um. 

d) Um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica gera um campo 
magnético. 

 

 


