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Q1. (EsPCEx) Um cientista dispõe de um termô-
metro de mercúrio com a escala totalmente ilegível.
Desejando medir a temperatura de uma substância
X com o termômetro, ele adotou o seguinte proce-
dimento: sob a condição de pressão normal (1
atm), mergulhou o termômetro na água em ebulição
e observou que a coluna de mercúrio atingiu o
comprimento de 10 cm; posteriormente, colocando
o termômetro em gelo fundente, o comprimento da
coluna de mercúrio passou a ser de 2 cm. Após esse
procedimento, ele colocou o termômetro em contato
com a substância X e encontrou o comprimento de
5; 2 cm para a coluna de mercúrio. Baseado nessas
informações, a temperatura da substância X medida
pelo cientista, em graus Celsius, é de
(A) 65�C (B) 52�C (C) 48�C (D) 40�C (E) 32�C

Q2. (EsPCEx) Dois blocos A e B, de massas
respectivamente iguais a 8 kg e 6 kg, estão apoiados
em uma superfície horizontal e perfeitamente lisa.
Uma força horizontal, constante e de intensidade
F = 7 N, é aplicada no bloco A, conforme a figura
abaixo.

Figura 1

Nessas condições, podemos afirmar que o bloco B
adquire uma aceleração de
(A) 0; 50 m/s2

(B) 0; 87 m/s2

(C) 1; 16 m/s2

(D) 2; 00 m/s2

(E) 3; 12 m/s2

Q3. (EsPCEx) Um móvel movimenta-se sob
a ação de uma força resultante de direção e sentido
constantes, cuja intensidade (FR) varia com o tempo
(t) de acordo com o gráfico abaixo.

Figura 2

O módulo do impulso dessa força resultante, no
intervalo de tempo de 0 s a 12 s, é de
(A) 5 Ns
(B) 12 Ns
(C) 25 Ns
(D) 30 Ns
(E) 60 Ns

Q4. (EsPCEx) Um bloco B sobe a rampa de
um plano inclinado, descrevendo um movimento
retilíneo uniformemente acelerado. Sobre ele, age
uma força ~F constante, conforme a figura abaixo.
Há força de atrito entre as superfícies do bloco e da
rampa.

Figura 3

Com relação às forças que agem no bloco, podemos
afirmar que
(A) a força ~F realiza um trabalho negativo.
(B) a força peso realiza um trabalho positivo.
(C) a força normal não realiza trabalho.
(D) a força de atrito não realiza trabalho.
(E) a força resultante não realiza trabalho.
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