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07.   A frequência do som emitido pela sirene de certa ambulância é de 600 Hz. Um observador em 

repouso percebe essa frequência como sendo de 640 Hz  Considere que a velocidade da onda 

emitida é de 1200 km/h  e que não há obstáculos entre o observador e a ambulância. 

Com base nos dados acima, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do 

enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. 

A ambulância __________ do observador com velocidade de __________.  

a) afasta-se – 75 km/h     

b) afasta-se –80 km/h     

c) afasta-se –121 km/h     

d) aproxima-se – 80 km/h     

  

 1.  Na época das navegações, o fenômeno conhecido como “fogo de santelmo” 
assombrou aqueles que atravessavam os mares, com suas espetaculares 
manifestações nas extremidades dos mastros das embarcações. Hoje, sabe-se que o 
fogo de santelmo é uma consequência da eletrização e do fenômeno conhecido na 
Física como o “poder das pontas”. Sobre os fenômenos eletrostáticos, considerando-
se dois corpos, é verdade que  
a) são obtidas cargas de igual sinal nos processos de eletrização por contato e por 
indução.    
b) toda eletrização envolve contato físico entre os corpos a serem eletrizados.    
c) para que ocorra eletrização por atrito, um dos corpos necessita estar previamente 
eletrizado.    
d) a eletrização por indução somente pode ser realizada com o envolvimento de um 
terceiro corpo.    
e) um corpo não eletrizado é também chamado de corpo neutro, por não possuir 
carga elétrica.    



 

2.   Considere as seguintes afirmativas: 
  
I. Um corpo não-eletrizado possui um número de prótons igual ao número de 
elétrons. 
II. Se um corpo não-eletrizado perde elétrons, passa a estar positivamente 
eletrizado e, se ganha elétrons, negativamente eletrizado. 
III. Isolantes ou dielétricos são substâncias que não podem ser eletrizadas. 
Está(ão) correta(s)  
a) apenas I e II.    
b) apenas II.    
c) apenas III.    
d) apenas I e III.    
e) I, II e III.    
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3.  Em um experimento de eletrostática, um estudante dispunha de três esferas 
metálicas idênticas, A, B e C eletrizadas, no ar, com cargas elétricas 5Q  3Q e -2Q  
respectivamente. 

Utilizando luvas de borracha, o estudante coloca as três esferas simultaneamente 
em contato e, depois de separá-las, suspende A e C por fios de seda, mantendo-as 
próximas. Verifica, então, que elas interagem eletricamente, permanecendo em 
equilíbrio estático a uma distância d  uma da outra. Sendo k a constante 
eletrostática do ar, assinale a alternativa que contém a correta representação da 
configuração de equilíbrio envolvendo as esferas A e C e a intensidade da força de 
interação elétrica entre elas. 
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4. A indução eletrostática consiste no fenômeno da separação de cargas em um corpo 
condutor (induzido), devido à proximidade de outro corpo eletrizado (indutor). 
Preparando-se para uma prova de física, um estudante anota em seu resumo os 
passos a serem seguidos para eletrizar um corpo neutro por indução, e a conclusão a 
respeito da carga adquirida por ele. 
Passos a serem seguidos: 
I. Aproximar o indutor do induzido, sem tocá-lo. 
II. Conectar o induzido à Terra. 
III. Afastar o indutor. 
IV. Desconectar o induzido da Terra. 
Conclusão: 



 

No final do processo, o induzido terá adquirido cargas de sinais iguais às do 
indutor. 
Ao mostrar o resumo para seu professor, ouviu dele que, para ficar correto, ele 
deverá  
a) inverter o passo III com IV, e que sua conclusão está correta.    
b) inverter o passo III com IV, e que sua conclusão está errada.    
c) inverter o passo I com II, e que sua conclusão está errada.    
d) inverter o passo I com II, e que sua conclusão está correta.    
e) inverter o passo II com III, e que sua conclusão está errada.  


