
 

 

LISTA EXERCÍCIOS REVISÃO FÍSICA  

3ª SÉRIE EM - PROFª. CLAUDIA QUINTANA 

1. Um pêndulo consiste de uma massa, m, suspensa por um fio de comprimento L. O seu período 
de oscilação é de 0,5 s. Para aumentar o período do pêndulo para 1 devemos.  
a) Quadruplicar o valor da massa.  
b) Dobrar o valor da massa.  
c) Dobrar o valor da massa e dobrar o valor do comprimento do fio.  
d) Quadruplicar o valor do comprimento do fio. 

 
2. (ACAFE – SC) O estetoscópio é um instrumento utilizado para ouvir as batidas do coração ou sons 

no interior do corpo humano. Existe uma campânula metálica que encosta no corpo e amplifica o 

som através de uma estrutura interna que imita o ouvido humano. Depois o som amplificado, segue 

por tubos de condução, passa pela haste metálica e pelas olivas auriculares, chegando ao ouvido do 

médico. 

 

Considere uma consulta médica em que é utilizado um estetoscópio para escutar os batimentos 

cardíacos do paciente. Nesse processo, o médico escuta 21 batidas em 0,25 min. Considerando as 

informações dadas e os conhecimentos de física, determine a frequência cardíaca do paciente. 

3. Um corpo de massa 3 kg está preso a uma mola de constante elástica 200 N/m. Quando ele é 

deslocado da sua posição de equilíbrio, passa a deslocar-se, executando o movimento harmônico 

simples e atingindo uma elongação máxima na posição 0,5 m. Determine: 

a) a frequência do movimento                                          b) a amplitude do movimento. 

4. 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; 
 



5. Um pequeno bloco de massa 200 g, preso a uma mola de constante elástica K = 0,80 π2 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  
 

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; 

7. (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. 
 

 

 

 



8. (UFSCAR-SP) Sabemos que, em relação ao som, quando se fala em altura, o som pode ser 

agudo ou grave, conforme a sua frequência. Portanto, é certo afirmar que: 

 

a) o que determina a altura e a frequência do som é a sua amplitude. 

b) quanto maior a frequência da fonte geradora, mais agudo é o som. 

c) o som é mais grave de acordo com a intensidade ou nível sonoro emitidos. 

d) sons mais agudos possuem menor velocidade de propagação que sons mais graves. 

 

9. (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. 
 

10. (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. 

11. As cores de luz exibidas na queima de fogos de artifício dependem de certas substâncias 

utilizadas na sua fabricação. Sabe-se que a frequência da luz emitida pela combustão do níquel é 

6,0 x 1014 Hz e que a velocidade da luz é 3 x 108 m/s. Com base nesses dados e no espectro visível 

fornecido pela figura abaixo, assinale a opção correspondente à cor da luz dos fogos de artifício que 

contêm compostos de níquel.  

 

 

    A) vermelha                  B) violeta                C) laranja                D) verde                E) azul 



12. (EFOMM) As ondas contornam obstáculos. Isto pode ser facilmente comprovado quando 

ouvimos e não vemos uma pessoa situada em uma outra sala, por exemplo. O mesmo ocorre com 

o raio luminoso, embora este efeito seja apenas observável em condições especiais.  

O fenômeno acima descrito é chamado de: 
a) difusão 
b) dispersão 
c) difração 
d) refração 
e) reflexão 

13. 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 
 

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   10−8 W/m². 

 

15. (UFPE) O gráfico abaixo representa a força F entre duas cargas pontuais positivas de mesmo 
valor, separadas pela distância r. Determine o valor das cargas,  

 

16. Considere a situação em que duas cargas elétricas puntiformes, localizadas no vácuo, estão 

inicialmente separadas por uma distância d = 12 cm. Qual deve ser a nova distância entre tais cargas, 

para que a intensidade da força elétrica entre elas seja nove vezes maior que aquela obtida quando 

as mesmas distavam de 12cm. Justifique sua resposta. 

 

17. (UPF) Uma pequena esfera de 1,6 g de massa é eletrizada retirando-se um número n de elétrons. 

Dessa forma, quando a esfera é colocada em um campo elétrico uniforme de 1×109 N C, na direção 

vertical para cima, a esfera fica flutuando no ar em equilíbrio. Considerando que a aceleração 

gravitacional local g é 10 m/s2 e a carga de um elétron é 1,6 ×10−19 C, Determine o número de elétrons 

retirados da esfera. 



18. Na figura abaixo representa-se um campo elétrico uniforme de intensidade E = 40 V/m. Sendo 
A e B dois pontos dentro deste campo, distantes 40 cm um do outro, determine a diferença de 
potencial entre ambos.  
 
 

 
 
19. Duas cargas elétricas de módulos iguais e sinais opostos, Q e -Q, estão colocadas nos vértices 

A e B de um triângulo 

 equilátero e originam no vértice C um vetor campo elétrico . 
 

 
 
20. (UFRN) Uma das aplicações tecnológicas modernas da eletrostática foi a invenção da impressora 

a jato de tinta. Esse tipo de impressora utiliza pequenas gotas de tinta, que podem ser eletricamente 

neutras ou eletrizadas positiva ou negativamente. Essas gotas são jogadas entre as placas defletoras 

da impressora, região onde existe um campo elétrico uniforme E, atingindo, então, o papel para 

formar as letras. A figura a seguir mostra três gotas de tinta, que são lançadas para baixo, a partir do 

emissor. Após atravessar a região entre as placas, essas gotas vão impregnar o papel. (O campo 

elétrico uniforme está representado por apenas uma linha de força.) . Pelos desvios sofridos, pode-

se dizer que a gota 1, a 2 e a 3 estão, respectivamente: 

 

 

 

 

Este campo fica melhor representado pelo vetor 

 

 

a) carregada negativamente, neutra e carregada positivamente 

b) neutra, carregada positivamente e carregada negativamente 

c) carregada positivamente, neutra e carregada negativamente 

d) carregada positivamente, carregada negativamente e neutra 



21. (UFLA MG) O diagrama potencial elétrico versus distância de uma carga elétrica puntiforme Q 

no vácuo é mostrado abaixo. Determine o valor de Q. 

 

22. (UNIFEI MG) O gráfico abaixo mostra como a corrente elétrica, no interior de um condutor 

metálico, varia com o tempo. Determine a carga elétrica que atravessa uma secção do condutor em 

6 (seis) segundos? 

 

23. (Mackenzie) Na associação de resistores da figura a seguir, determine os valores de i e R são, 

respectivamente 

:          

24. (UFRGS) O gráfico abaixo apresenta a curva corrente elétrica i versus diferença de potencial V 

para uma lâmpada de filamento. 

 

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. 

a)  O valor de i                                      

 b) O valor de R 



25. (PUC-RS) Um condutor elétrico tem comprimento L, diâmetro d e resistência elétrica R. Se 
duplicarmos seu comprimento e diâmetro, sua nova resistência elétrica passará a ser: 
 

              a) R                   b) R/2                        c) 2R                 d) 4R                 e) R/4 

 
26. (UFU) Se pensarmos que a energia se transforma de um tipo em outro, podemos comparar a 

que usamos durante o dia, para nos mantermos vivos, à que um eletrodoméstico emprega para seu 

funcionamento. A potência que teremos será a relação entre o uso desta energia em função do 

tempo. Considerando um ser humano com regime diário de 2000Kcal, e que 1cal é equivalente a 

4,18J, a “potência desenvolvida” no decorrer de um dia por uma pessoa é, aproximadamente, igual 

à de  

a) um ferro de passar de 2000W.  
b) uma furadeira elétrica de 400W.  
c) uma lâmpada de 60W.  
d) uma lâmpada de 100W. 
 
27. O circuito esquematizado a seguir é constituído pelos resistores R1, R2 ,R3 e R4 e pelo gerador 

de resistência interna desprezível. 

 

Determine: 

a) A resistência equivalente da associação                             b) A corrente elétrica indicada no 

amperímetro  

 

28. (UFRN) Um cliente de lojas virtuais estava procurando adquirir um forno de micro-ondas, que 
apresentasse o menor consumo de energia dentre os modelos disponíveis, quando se interessou 
por dois que apresentavam as seguintes características técnicas: 
 

 
Em relação ao consumo de energia e considerando que qualquer um dos dois seria utilizado durante 
o mesmo intervalo de tempo, as informações contidas na Tabela indicam ao cliente que ele pode 
adquirir  
a) apenas o Forno 2, pois o consumo de energia depende apenas da tensão de alimentação.  
b) apenas o Forno 1, pois o consumo de energia depende apenas da tensão de alimentação.  
c) qualquer um dos fornos, pois o consumo de energia depende apenas da potência.  
d) qualquer um dos fornos, pois o consumo de energia depende apenas da frequência. 
 



29. (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.  
 

 

30. (FMJ SP) Analise o circuito. 
 

 
 

Considere que L1, L2, L3 e L4 representem lâmpadas idênticas. Se os seis voltímetros conectados 
não interferem no circuito, pode-se afirmar que V0 é igual a  
a) V1 + V5.  
b) V1 + V4.  
c) V1 + V3.  
d) V3 + V4.  
e) V2 + V3 + V4. 
 
31. (UERJ) Dois fusíveis, F1 e F2, são utilizados para proteger circuitos diferentes da parte elétrica 
de um automóvel. F1 é um fusível de 1,0 A, F2 é um fusível de 2,0 A, e funcionam ambos sob a 
mesma voltagem. Esses fusíveis, feitos do mesmo material, têm comprimentos iguais e a mesma 
forma cilíndrica de secções transversais de áreas S1 e S2. A razão S1/S2 é igual a : 
 
a) 4                              b) 3/2                              c) 1/2                              d) 1/4 
 

32. (PUCRJ) No circuito apresentado na figura, onde V = 12 V, R1 = 5 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 2 Ω, 

determine a corrente medida pelo amperímetro A colocado no circuito. 

 

Quais as conclusões corretas?  

a) Apenas I e III.        
b) Apenas II.                 
c) Apenas II e III.  
d) Apenas I                                   
e) Todas 
 



33. (UFRJ) Dois resistores, um de resistência R = 2,0Ω  e outro de resistência R’ =  5,0 Ω, estão 

ligados como mostra o esquema a seguir. 

 

34. Para a associação esquematizada na figura, determine:. 

                                                    

a)  a resistência elétrica R1                      
b)  a intensidade de corrente i3                            
c)  a intensidade de corrente i2;                                                                
d) a resistência elétrica R2                                                 
e) a resistência equivalente da associação 

35. (UEL) O esquema representa os vetores v1, v2, v3 e v4 no plano horizontal. Pelo ponto F passa 
um fio condutor retilíneo bem longo e vertical. Uma corrente elétrica I percorre esse fio no sentido de 
cima para baixo e gera um campo magnético no ponto P. 

 
 

O campo magnético gerado no ponto P pode ser representado: 
 
a) por um vetor cuja direção é paralela ao fio condutor 
b) pelo vetor v4 
c) pelo vetor v3 
d) pelo vetor v2 
e) pelo vetor v1 
 
36. (FEI-SP) Um fio de cobre, reto e extenso, é percorrido por uma corrente i = 1,5 A. Qual é a 
intensidade do vetor campo magnético originado em um ponto à distância r = 0,25 m do fio? 

 

 

Considere o voltímetro ideal. Entre os pontos A e B 

mantém-se uma diferença de potencial de 14 V. Calcule 

a indicação do voltímetro. 

 

 



37. (EFEI-MG) Dois fios condutores, dispostos paralelamente, estão separados um do 
outro pela distância b = 10,0 cm. Por eles passam as correntes I1 e I2 que valem, 
respectivamente, 0,50 e 1,00 A, em sentidos opostos, conforme a figura. Determine os vetores 

indução magnética B nos pontos A e B. 

 

 
38. (UFMG) Observe a figura. 
 

 
 

Essa figura mostra três fios paralelos, retos e longos, dispostos perpendicularmente ao plano 
do papel, e, em cada um deles, uma corrente I. Cada fio, separadamente, cria, em um ponto 
a 20 cm de distância dele, um campo magnético de intensidade B. O campo magnético 
resultante no ponto P, devido à presença dos três fios, terá intensidade igual a: 
 

 
 

39. (FURRN) Considere a espira percorrida pela corrente e o ímã, como indicado na figura. 
Como são os vetores campo magnético? 

 
 
a) horizontais, para a direita 
b) horizontais, para a esquerda 
c) verticais, para cima 
d) verticais, para baixo 
e) verticais, sendo o da espira para cima e o do ímã, para baixo. 
 
 
 
 
 
 



40. (UFMG) A figura mostra, de forma esquemática, um feixe de partículas penetrando em uma 
câmara de bolhas. 

 

A câmara de bolhas é um dispositivo que torna visíveis as trajetórias de partículas atômicas. O feixe 
de partículas é constituído por prótons, elétrons e nêutrons, todos com a mesma velocidade. Na 
região da câmara existe um campo magnético perpendicular ao plano da figura entrando no papel. 
Esse campo provoca a separação desse feixe em três feixes com trajetórias R, S e T. 
A associação correta entre as trajetórias e as partículas é: 
 
a) trajetória R: elétron, trajetória S: nêutron, trajetória T: próton 
b) trajetória R: nêutron, trajetória S: elétron, trajetória T: próton 
c) trajetória R: próton, trajetória S: elétron, trajetória T: nêutron 
d) trajetória R: próton, trajetória S: nêutron, trajetória T: elétron  
 

41. (Uneb-BA) Uma partícula eletrizada com carga elétrica q = 2 x 10-6 C é lançada com velocidade    
v = 5 x 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: 
 
a) 0,2  
b) 0,4  
c) 0,6 
d) 0,8 
e) 1,0 
 

42. (ITA-SP) Uma partícula com carga q e massa M move-se ao longo de uma reta com velocidade 
v constante numa região onde estão presentes um campo elétrico de 500 V/m e um campo de 
indução magnética de 0,10 T. Sabe-se que ambos os campos e a direção de movimento da partícula 
são mutuamente perpendiculares. A velocidade da partícula é: 
 
a) 500 m/s 
b) constante para quaisquer valores dos campos elétrico e magnético 
c) (M/q) 5,0 x 103 m/s 
d) 5,0 x103 m/s 
e) faltam dados para o cálculo 

43. (UFAC-AC) Uma espira circular de raio R é mantida próxima de um fio retilíneo muito grande 

percorrido por uma corrente if = 62,8 A, com o sentido indicado pela figura. Qual a intensidade e o 

sentido da corrente ie que percorrerá a espira para que o campo magnético resultante no centro C 

da mesma seja nulo? 

 



44. (URRN) Na figura, tem-se uma barra condutora AB, de peso igual a 10 N e comprimento ℓ = 1 
m, disposta horizontalmente e suspensa por dois fios condutores na região do campo de indução 
magnética uniforme de intensidade igual a 2,0 T. 

 
A intensidade e o sentido da corrente elétrica que deve passar pela barra, para que os fios não 
fiquem tracionados são, respectivamente:  
a) 2 A e de A para B  
b) 5 A e de A para B 
c) 5 A e de B para A 
d) 10 A e de A para B 
e) 10 A e de B para A  

45. (FUVEST- SP) Um imã preso a um carrinho desloca-se com velocidade constante ao longo de 
um trilho horizontal. Envolvendo o trilho há uma espira metálica, como mostra a figura.

 
Pode-se afirmar que, na espira, a corrente elétrica: 
a) é sempre nula;                               
b) existe somente quando o imã se aproxima da esfera;                       
c) existe somente quando o imã está dentro da espira;             
d) existe somente quando imã se afasta da espira;                                
e) existe quando o imã se aproxima ou se afasta da espira. 
 

46. A Figura à direita mostra uma espira metálica com  60 cm de lado, sendo deslocada para a direita, 
com velocidade v = 20m/s em uma região onde existe um campo magnético uniforme de intensidade 
B = 0,10T , perpendicular ao plano da espira e saindo do papel. a)  0 ,6 V, sentido horário.   
 

 
De acordo com essas informações, pode-se afirmar que a  f.e.m induzida e o sentido da corrente 
induzida na espira são, respectivamente: 
a)  0,6 V, sentido horário.                
b)  1,2, sentido horário.                      
c)  1,2, sentido anti-horário. 
d)  2,4 V, sentido horário                  
e)  2,4 V, sentido anti-horário. 
 
 



 

 

 


