
BANCO DE QUESTÕES – 1º SEMESTRE DE 2012 
1º ANO – FÍSICA 1 – Profº. Demetrius 

 
 
1. Coloque os números abaixo na forma de Notação Científica: 

 

a) 24.500 

b) 0,00000092 

c) 0,0234x10
2
 

d) 0,02x10
-3
 

 

2. Efetue os cálculos seguintes colocando a resposta final na forma 
de Notação Científica: 

 

a) 9.10
15 
x 7.10

-2
 

b) 4,8.10
-3
 : 1,2x10

4
 

c) 2,23.10
7
 + 7.10

5
 

d) 6,11.10
10
 – 1,9.10

9
 

e) (2.10
-5
)
2
 

f) 16
36.10  

3. Cite pelo menos uma das vantagens de se usar números na 
forma de Notação Científica: 
 

4. Faquir é o nome dado ao indivíduo 
que se exibe submetendo-se a 
suplícios e jejuns para dar provas de 
resistência a dores físicas e privações. 
Suponha que um faquir disponha de 
duas camas de prego, de mesma área, 
uma com 900 pregos e outra com 1500 
pregos. Neste caso, em qual das duas 
camas o faquir ficará mais confortável? 
Justifique sua resposta. 

 

5. Um paralelepípedo de massa 7,2 kg tem 0,6 m de comprimento, 
0,4 m de largura e 0,3 m de altura. Sendo g=10m/s², determine as 
pressões que esse paralelepípedo pode exercer quando apoiado 
sobre uma superfície horizontal. 

 

6. Coloque os números seguintes na forma de Notação Científica: 

a) 63.000.000.000.000.000.000.000.000 

b) 0,00000000447 

c) 221.10 
8
 

d) 33,6.10 
-7
 

 

7. Efetue os cálculos seguintes colocando a resposta final na forma 
de Notação Científica: 

a) 4.10 
-6 
x 3.10

-2
 

b) 63.10 
-9 
: 9.10 

-7
 

c) 2,1.10 
7 
+ 9.10 

6
 

d) 4,8.10 
11 
- 9.10 

10
 

e) (2.10
-3
)
3
 

f) 7
1,6.10  

 
 

8. Em suas horas de lazer, Denise adora praticar 
balé clássico. Muito interessada pelos conceitos 
da física, ela quis calcular a pressão que seu pé 
fazia sobre o solo durante um passo em que 
necessitava ficar na ponta de um dos pés. 
Supondo que sua massa seja 50 kg e a área de 
contato da ponta do seu pé com a superfície do 
solo seja 25 cm² (ou seja, 25.10

-4
 m²), calcule, em 

N/m², a pressão que seu pé está exercendo sobre 
o chão. Lembre-se que P=m.g e que g=10m/s². 

 

9. Você está pressionando uma tachinha 
entre seus dedos. Podemos afirmar que a 
força exercida pela tachinha em cada dedo 
é a mesma? E a pressão, também é a 
mesma? Explique. 

 

10. Uma esfera oca metálica tem massa de 500 g e volume de 200 
cm³. Esta esfera possui uma cavidade cujo volume é de 75 cm³. 
Determine, em g/cm³ e kg/m³, a densidade e a massa específica 
desta esfera. (Valor: 0,4 ponto) 

 

11. Um paralelepípedo de massa 3,6 kg tem 0,6 m de comprimento, 
0,4 m de largura e 0,3 m de altura. Sendo g=10m/s², determine as 
pressões que esse paralelepípedo pode exercer quando apoiado 
sobre uma superfície horizontal. 

  

12. Classifique as afirmações seguintes em Certas (C) ou Erradas 
(E). 
 
       C    E 

a)  ( )  ( )  A intensidade da força gravitacional que 
um ponto material A exerce sobre B, de maior massa que A, é igual 
à intensidade da força gravitacional que B exerce em A. 

b) ( )  ( )A força de gravitacional entre dois pontos 
materiais é, necessariamente, atrativa. 

c) ( )  ( )A força de gravitacional entre dois pontos 
materiais é inversamente proporcional à distância que os separa. 

d) ( )  ( )  A Lei da Gravitação Universal foi 

formulada pelo físico Isaac Newton. Ele unificou os conhecimentos 
existentes sobre movimento em sua época e deu a mesma 
explicação para fenômenos aparentemente díspares: a queda de 
um objeto e a manutenção do movimento dos planetas em torno do 
Sol. 
 

13. Segundo a Lei da Gravitação Universal, entre quaisquer duas 
massas, existe uma força de atração gravitacional. Por que, nas 
situações do nosso dia-a-dia, nós não vemos os objetos, no geral, 
serem deslocados sob a ação da força gravitacional (excetuando-se 
o movimento de queda livre)? 

 

14. Dois corpos de massas iguais a m e M, situados à distância d 
um do outro, atraem-se mutuamente com força de intensidade 4 N. 
Qual será a intensidade da nova força de interação nas seguintes 
situações: 

 

a) a massa m se torna 5 vezes maior; 
b) a massa M se torna 2 vezes menor;  
c) as duas massas são quadruplicadas; 
d) a distância entre os corpos é reduzida em 3 vezes. 
 

 



15. O planeta Vênus está a uma distância média igual a 1,0 · 10
11
 m 

do Sol. Sendo 5,0 · 10
24
 kg a massa de Vênus e 2,0 · 10

30
 kg a 

massa do Sol, determine a intensidade da força com que o Sol e 
Vênus se atraem. Dados: G = 6,7·10

-11
 N.m²/kg². 

 

16. Cláudia e Demetrius estão 
separados por uma distância d de 4 
m. Calcule a intensidade da força 
gravitacional entre os dois sendo 
suas massas 50 kg e 80 kg, 
respectivamente. Adote G = 6,7·10

-

11
 N.m²/kg². 

 

17. Considerando a próxima figura, e os seus conhecimentos sobre 
a Primeira e Segunda Leis de Kepler, classifique as afirmações 
seguintes em Certas (C) ou Erradas (E). 
 

 

       C    E 

a)  ( )  ( )A velocidade de um planeta, em sua 

órbita, aumenta à medida que ele se afasta do Sol. 

b) ( )  ( )O Sol se encontra situado exatamente no 

centro da órbita elíptica descrita por um dado planeta.  

c) ( )  ( )Se intervalos de tempo t, representados 

na figura, forem iguais, as áreas destacadas na figura são também 
iguais. 

d) ( )  ( )O planeta percorrerá distâncias iguais 
nos três trechos destacados na figura. 

e) ( )  ( )O Princípio da Gravitação Universal não 
se aplica à situação apresentada na figura, pois se este princípio 
valesse, a interação gravitacional entre o Sol e o planeta cuja órbita 
está sendo representada, resultaria na colisão entre o planeta e o 
Sol. 

f) ( )  ( )No periélio, a velocidade do planeta em 

torno do Sol é mínima. 
 

18. Todas as substâncias são feitas de 
matéria e a sua unidade fundamental é o 
átomo. O átomo constitui a menor 
partícula de um elemento químico. Ele é 
composto de um núcleo central contendo 
prótons (com carga positiva) e nêutrons 
(sem carga). Os elétrons (com carga 
negativa e massa insignificante) circulam 
em torno do núcleo em trajetórias 
imaginárias chamadas órbitas. Mesmo possuindo uma massa muito 
pequena, as partículas constituintes do átomo interagem 
gravitacionalmente. Sabendo que a massa de um próton é de 
1,67.10-27 kg e a do elétron é de 9,0.10-31 kg, calcule a intensidade 
da força gravitacional atrativa entre um próton e um elétron no 
átomo de hidrogênio (ao lado ilustrado), que contém apenas um 
próton e um elétron, sabendo que a distância que separa as duas 
partículas é de 5,3.10-11 m. Admita que G=6,7. 10

-11
 N.m

2
/kg

2
.  

 

19. Dois corpos de massas iguais a m e M, situados à distância d 
um do outro, atraem-se mutuamente com força de intensidade 12 N. 
Qual será a intensidade da nova força de interação nas seguintes 
situações: 

 

A) as duas massas são duplicadas; 

B) a distância entre os corpos é reduzida pela metade. 

 

 

 


