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REVISÃO PÓS – ENEM 

BLOCO I 

 

QUESTÃO 01  

O crescimento econômico à custa de danos ao meio ambiente tem provocado, dentre 
outros fatores, o aumento da temperatura média da superfície terrestre, devido ao 
aprisionamento de radiação infravermelha na biosfera.  

Com base nos conhecimentos sobre ondas eletromagnéticas, é correto afirmar: 

1) As radiações infravermelhas são ondas longitudinais.  

2) O comprimento de onda da radiação infravermelha é maior do que o da radiação 
ultravioleta.  

3) A radiação infravermelha se propaga nos meios materiais de densidades 
diferentes com a mesma velocidade.  

4) A frequência da radiação infravermelha é menor do que a das ondas de rádio.  

5) A energia transportada pelos raios infravermelhos é diretamente proporcional ao 

comprimento de onda. 

QUESTÃO 02  

As leis de heliocentrismo – enunciadas após as leis de Kepler e a lei da Gravitação 
Universal de Newton, que tiveram contribuições de Nicolau Copérnico e Tycho Brahe – 
produziram uma revolução não só nas ciências, mas também nas artes. Todos veriam 
tudo de outra forma, causou uma revolução no olhar.  

Sobre essas leis, é correto afirmar:  

1) A velocidade escalar média de translação de um planeta, que descreve órbita elíptica 
em torno do Sol, é maior na região afélio do que na região do periélio.  

2) O módulo da aceleração da gravidade em uma altitude h=3R é igual a 
𝑔0

3
, sendo g

0 
o 

módulo da aceleração da gravidade na superfície de um planeta, considerado 
esférico de raio R, desprezado o efeito de rotação.  

3) Para qualquer planeta do sistema solar, o quociente do cubo do raio médio da órbita, 

R, pelo quadrado do período de revolução em torno do Sol é igual a 
𝐺𝑀

4𝜋²
, sendo G a 

constante da gravitação universal e M a massa do Sol.  

4) Os satélites que percorrem a mesma órbita circular de raio R em torno de um planeta 
de massa M devem ter as massas diferentes para que não haja colisões entre si.  

5) O módulo da velocidade orbital de um satélite que gravita em torno da órbita circular 

em torno de um planeta é igual ao módulo da velocidade areolar, referida na segunda 

lei de Kepler. 

 

QUESTÃO 03  

Considerando-se as propriedades físicas e as grandezas físicas associadas ao som, e 
com base nos conhecimentos de Física, pode-se afirmar:  

1) As ondas sonoras periódicas que se propagam em um meio gasoso por variações de 
pressão violam a igualdade da equação fundamental das ondas v = 𝜆 f, sendo v a 
velocidade de propagação, 𝜆 o comprimento de onda e f a frequência.  
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2) A intensidade da onda sonora, I, percebida por um observador situado a uma 
distância, d, de uma fonte sonora de potência, P, obedece às mesmas 

considerações feitas para ondas eletromagnéticas esféricas, isto é, 𝐼 =
𝑃

4𝜋𝑑²
 

3) A lei de Snell apresenta limitações para descrever o comportamento de uma onda 
sonora que se propaga de um meio para outro.  

4) O fenômeno de reflexão ondulatória permite que dois observadores que se encontram 
separados por uma muralha possam ouvir a voz do outro.  

5) As ondas sonoras, quando atingem um obstáculo fixo, são refletidas em fase com as 

ondas incidentes. 

QUESTÃO 04  

A eletricidade estuda fenômenos que ocorrem graças à existência de cargas elétricas 
nos átomos que compõem a matéria. No modelo de Böhr, para o átomo de hidrogênio, 
o elétron de carga q gira em órbita circular de raio R em trono do próton, considerado 
em repouso em um meio de constante eletrostática k.  

Nesse contexto, de acordo com a Mecânica Clássica, pode-se afirmar:  

1) A força de interação entre o elétron e o próton viola as leis de Newton.  

2) O elétron é mantido sob a ação da força centrípeta de módulo igual a 
𝐾𝑞

𝑅2. 

3) O módulo da velocidade com que o elétron orbita em torno do próton é igual a √
𝐾𝑞2

𝑅2 . 

4) A frequência do movimento circular do elétron em torno do próton é igual a 
1

2𝜋
√

𝐾𝑞2

𝑚𝑅3. 

5) O elétron ao orbitar em torno do próton gera, exclusivamente, um campo magnético. 

 

Questões 05 e 06 

 

 

A figura representa, de forma simplificada, a disposição de campos elétricos e 

magnéticos constituintes das ondas eletromagnéticas que se propagam no espaço. Luz 

visível é o conjunto de ondas eletromagnéticas que, ao penetrar no olho, pode 

sensibilizar a retina e desencadear o mecanismo de visão. 

QUESTÃO 05  
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A análise da figura, com base nos conhecimentos de Física, permite afirmar:  

1) A fase inicial do campo magnético variável é igual a zero grau.  

2) O caráter ondulatório da luz foi consolidado pelo fenômeno de difração.  

3) As ondas eletromagnéticas podem ser produzidas por um capacitor após o 
estabelecimento de tensão estável entre as suas placas.  

4) As ondas eletromagnéticas podem ser produzidas por uma espira em rotação com 
velocidade angular constante e imersa na região de um campo magnético uniforme.  

5) A intensidade máxima do campo elétrico que compõe a onda eletromagnética, no 

instante em que a intensidade máxima do campo magnético é igual a B, tem módulo 

igual a c B, sendo c a velocidade de propagação no vácuo. 

QUESTÃO 06 

 
A figura representa o olho reduzido, um esquema simplificado do olho humano, no qual 
os meios transparentes, o humor aquoso, o cristalino e o corpo vítreo são representados 
por uma única lente L.  

Sabe-se que, no olho normal, o ponto remoto localiza-se no infinito, e o ponto próximo 
situa-se a 25cm do olho.  

Com base nessas informações e nos conhecimentos de Física, é correto afirmar:  

1) A amplitude de acomodação a, ou a variação da vergência ΔD, do cristalino de 
um olho normal é igual a 4di.  

2) A vergência da lente corretiva, para um olho hipermétrope que apresenta o ponto 
próximo a 50cm do olho, é igual a –2,0di, desprezando-se a distância entre a lente 
e o olho.  
3) A correção da miopia é realizada com lentes de vergência positiva que devem 
formar, do objeto a 25cm, uma imagem no ponto próximo do olho.  

4) A distância focal da lente que corrige a hipermetropia é calculada pela equação 

dos pontos conjugados 
1

𝑓
=

1

25
+

1

𝑃𝑝
, sendo Pp o ponto próximo do hipermétrope.  

5) A distância da imagem projetada no fundo do olho em relação ao cristalino é 

variável. 

QUESTÃO 07 
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Sabe-se que caminhar ou correr na esteira da academia ou em casa é uma forma fácil 
e eficaz de fazer exercício físico porque requer pouca preparação física e mantém os 
benefícios da corrida, como aumento da resistência física, queima de gordura e 
desenvolvimento de vários grupos musculares. Recomenda-se a prática de, no mínimo, 
150 minutos de caminhada semanalmente.  
A figura 1 representa o esquema simplificado de uma esteira elétrica e a figura 2, o 
princípio de transmissão de movimento circular por correia. O círculo 2, extremidade do 
eixo que movimenta a lona da esteira, está acoplado coaxialmente à polia 1, que está 
ligada à polia 3 do eixo do motor por uma correia.  

Com base nessas informações e considerando-se 𝜋 igual a 3, o raio R1 igual a 10,0cm, 
os raios R2 e R3 iguais a 5,0cm e a velocidade linear da lona da esteira igual a 5,4km/h, 
pode-se afirmar:  
 

A) O sentido do movimento da esteira é oposto ao sentido da rotação do eixo do motor.  

B) A distância mínima que se deve percorrer semanalmente é de 15,5km.  

C) A velocidade angular da polia 1 é igual a 20,0rad/s.  

D) A frequência da rotação do motor é igual a 10,0Hz.  

E) A velocidade escalar da polia 1 é igual a 5,4km/h. 

 

QUESTÃO 08 
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A figura representa o perfil idealizado de uma pista de skate, uma das atividades físicas 
mais completas que existem pois trabalha o corpo, a mente e a socialização do 
praticante. A pista é composta por duas rampas, I e II, interligadas por um loop circular 
de raio R, em um local onde o módulo da aceleração da gravidade é igual a g.  

Considere um garoto no skate, de massa total m, como uma partícula com centro de 
massa movendo-se ao longo da pista. Sabe-se que o garoto no skate desce a rampa I, 
a partir do repouso, passa pelo ponto C com velocidade mínima sem perder o contato 
com a pista e abandona a rampa II.  

Com base nessas informações e nos conhecimentos de Física, desprezando-se o atrito 
e a resistência do ar, é correto afirmar:  

A) A altura H da rampa I é igual a 
3𝑅

2
 .  

B) O módulo da velocidade do garoto no skate, ao passar pelo ponto A, é igual a 
5gR.  

C) A intensidade da força normal que o garoto no skate recebe da superfície circular, 
ao passar pelo ponto B, é igual a 3mg.  

D) O módulo da velocidade mínima que o garoto no skate deve ter no ponto C é 
igual a g.R  

E) A componente horizontal da velocidade com que o garoto no skate abandona a 

rampa II tem módulo igual a 
√15𝑔𝑅

4
. 

QUESTÃO 09 

Unidades hospitalares utilizam geradores elétricos para se prevenir de interrupções no 
fornecimento de energia elétrica.  

Considerando-se um gerador elétrico de força eletromotriz 120,0V e resistência interna 
4,0Ω que gera potência elétrica de 1200,0W, quando ligado a um circuito externo, é 
correto afirmar, com base nessas informações e nos conhecimentos de eletricidade, que  

A) o gerador elétrico transforma energia elétrica em outras formas de energia.  

B) a diferença de potencial elétrico entre os terminais do gerador é igual a 110,0V.  

C) a intensidade da corrente elétrica que circula através do gerador é igual a 8,0A.  

D) a potência dissipada em outras formas de energia no interior do gerador é igual 
a 512,0W.  

E) a potência elétrica que o gerador lança no circuito externo para alimentar as 

instalações é igual a 800,0W. 

QUESTÃO 10 

Todo hospital deve ter um gerador de energia para garantir o funcionamento de 

equipamentos vitais e o atendimento aos pacientes em qualquer momento, de 

acordo com as Normas e Padrões sobre Construções e Instalações de Serviços de 

Saúde. Assim, com a interrupção do fornecimento de energia elétrica, um apagão, 

por exemplo, os aparelhos das Unidades de Terapia Intensiva e dos Centros 

Cirúrgicos podem continuar funcionando. 
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A figura representa a curva característica de um dos geradores elétricos instalados 
em um hospital.  

Com base nessa informação e nos conhecimentos sobre eletricidade, quando a 
corrente elétrica que flui no gerador tem intensidade de 4,0A,  

A) a força eletromotriz do gerador é igual a 210,0V.  

B) a resistência interna do gerador é igual a 6,5Ω.  

C) o rendimento do gerador é de, aproximadamente, 85%.  

D) a potência que o gerador lança no circuito é igual a 792,0W.  

E) a diferença de potencial elétrico nos terminais do gerador é igual a 200,0V. 

 

QUESTÃO 11 

 

A figura representa o esquema simplificado do primeiro aparato para produzir 
raio X, construído por Wilhelm Konrad Roentgen (1845–1923), constituído por 
um eletrodo negativo, de carga q em módulo, responsável pela emissão dos 
elétrons contra o eletrodo positivo, em uma câmara de vácuo, devido a uma 
diferença de potencial U entre ambos.  

Disponível em: <https://www.infoescola.com/fisica>. Acesso em: mar. 2018. 

Da análise da figura e com base nos conhecimentos de Física, considerando o campo 
elétrico entre os eletrodos como sendo uniforme, é correto afirmar:  

A) Os elétrons são acelerados sob a ação da força elétrica com módulo de, 

aproximadamente,
𝑞𝑈

𝑑
, sendo d a distância média que separa os eletrodos.  
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B) As imagens das regiões escuras do filme de radiografia representam áreas onde os 
feixes de raios X não passaram através do corpo e foram totalmente barrados.  

C) Os elétrons acelerados geram, exclusivamente, campo magnético variável enquanto 
se deslocam entre os eletrodos.  

D) Os elétrons se deslocam na câmara de vácuo com a velocidade maior do que a da 
luz.  

E) As linhas de força do campo elétrico se orientam no sentido da esquerda para a 

direita. 

QUESTÃO 12 

Na Antiguidade e na Idade Média, a magnetita o ímã natural, era usada como 
remédio para várias doenças. A influência de um campo magnético no 
organismo humano tem sido investigada, sistematicamente, desde 1950. A 
aplicação principal da magnetita, em medicina, consiste na obtenção de 
imagens de secções através do corpo, MRI, sem ter de expor o paciente a 
radiações prejudiciais, tais como raio X.  

Disponível em: <https://donaatraente.wordpress.com>. Acesso em: ago. 2017. 

Sobre o comportamento e a geração de um campo magnético, utilizado na obtenção de 
imagens, é correto afirmar:  

A) As cargas elétricas em movimento em um meio, cuja permeabilidade magnética 
é μo, originam, no seu entorno, exclusivamente campos magnéticos.  

B) As linhas de indução magnética na região interna de um ímã em forma de uma 
barra orientam-se do polo magnético norte para o polo magnético sul.  

C) A configuração das linhas de indução magnética de um solenoide longo, em 
forma de uma hélice cilíndrica, quando percorrido por uma corrente, é idêntica à 
configuração das linhas de força de um dipolo elétrico.  

D) A intensidade do vetor indução magnética no centro de uma bobina chata de N 
espiras de raio R, quando percorrida por uma corrente elétrica de intensidade i é 

igual a 𝑁
𝜇0

𝑖

2𝜋

𝑅
 , sendo μ

o 
a permeabilidade magnética do meio.  

E) A intensidade do vetor indução magnética no centro de uma espira com a forma 

de uma semicircunferência de raio R, percorrida por uma corrente elétrica de 

intensidade i e imersa em um meio de permeabilidade magnética μo, é igual a 
𝜇0

4𝑅
𝑖. 

 

GABARITO - BLOCO I 

1. 02 

2. 03 

3. 02 

4. 04 

5. 05 

6. 01 

7. D 

8. C 

9. E 

10. D 

11. A 

12. E 
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REVISÃO PÓS – ENEM 

BLOCO II 

 

 

QUESTÃO 01  

 

A figura representa o esquema de um circuito elétrico de uma lanterna. Considerando-
se que a força eletromotriz e a resistência interna de cada pilha, respectivamente, iguais 
a 3,0V e 0,5Ω, a resistência elétrica da lâmpada igual a 5,0Ω e que da lanterna sai um 
feixe de luz cilíndrico, de raio igual a 5,0cm, pode-se afirmar que a intensidade luminosa 
da lâmpada da lanterna é igual, em W/m2, a 

01) 𝜋−1.104 

02) 2𝜋−1.103 

03) 2,5𝜋−1.105 

04) 5𝜋−1.103 

05) 5𝜋−1.105 
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QUESTÃO 02  

 

A figura representa uma partícula eletrizada, de massa m e carga q, descrevendo um 
movimento retilíneo e uniforme, com velocidade de módulo v, que penetra e sai da 
região onde existe um campo magnético uniforme de módulo B. 
Sabendo-se que a partícula abandona a região do campo no ponto P, é correto afirmar: 
01) A partícula atravessa a região do campo magnético em movimento retilíneo 
uniformemente acelerado. 
02) A partícula descreve movimento circular uniformemente acelerado sob a ação da 
força magnética. 

03) O espaço percorrido pela partícula na região do campo magnético é igual a
𝜋𝑚𝑣

2𝑞𝐵
 . 

04) O tempo de permanência da partícula na região do campo magnético é de
𝜋𝑚

𝑞𝐵
 . 

05) O módulo da aceleração centrípeta que atua sobre a partícula é igual a
𝑞𝐵

𝑚𝑣
 . 

 

QUESTÃO 03 

O circuito esquematizado a seguir é constituído pelos resistores R1, R2, R3 e R4 e pelo 
gerador de força eletromotriz e resistência interna desprezível. 
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A corrente e a tensão, indicadas pelo amperímetro A e voltímetro V ideais são, 

respectivamente: 

a) 3A e 6V 

b) 6A e 3V 

c) 2A e 5V 

d) 5A e 2V 

e) 5A e 3V  

 

QUESTÃO 04  

Um aquecedor resistivo, de resistência R=5,5Ω, é incrustado em um imenso bloco 
de gelo, cuja temperatura é constante e igual a 0°C. O aquecedor é mantido ligado 
por 32 segundos, através da chave S, a uma fonte de força eletromotriz 𝜀 =
110𝑉 como mostra a figura a seguir. A chave é, então, desligada, após decorrido 
esse intervalo de tempo. 

 

 

 
Sabendo-se que o calor latente de fusão do gelo é 80cal/g e considerando-se que 1 cal 

vale aproximadamente 4 Joules, a quantidade de gelo derretido é 

 

a) 2 gramas. 

b) 8 gramas. 

c) 55 gramas. 

d) 220 gramas. 

e) 880 gramas.  

 

 
QUESTÃO 05  

Um próton é lançado com velocidade constante v numa região onde existe apenas um 
campo magnético uniforme B, conforme a figura abaixo: 
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A velocidade v e o campo magnético B têm mesma direção e mesmo sentido. Sendo 

V=1,0×105m/s e B=5,0×102 Tesla, podemos afirmar que o módulo da força magnética 

atuando no próton é 

a) 8.10−6N 

b) Zero 

c) 18.10−16N 

d) 16.10−16N 

e) 12.10−16N 

 

QUESTÃO 06  

 
Duas cargas elétricas, q1 e q2 são lançadas perpendicularmente a um campo magnético 
uniforme, com a mesma quantidade de movimento, em módulo. A relação R1/R2 entre 
os raios das respectivas órbitas, se q1=2q2 é 

a) 1/4 

b) 1/2 

c) 1 

d) 2 

e) 4 

 

 

QUESTÃO 07  
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  Efeito Joule é um fenômeno de 

transformação da energia elétrica em calor, isso ocorre devido ao encontro 

dos elétrons da corrente com as partículas do condutor. 

Considerando-se que um chuveiro de resistência 55 e submetido a uma 

d.d.p. de 220V converte energia elétrica em térmica em 15min de uso, 

determinar em quanto tempo uma lâmpada de 100W gastaria para consumir 

a mesma quantidade de energias nesse tipo de conversão. 

 

a) 1 hora 
b) 1hora e 23 min. 
c) 2 horas 
d) 2horas e 10 min. 
e) 2 horas e 12 min. 

 

 

QUESTÃO 08  

 
O gás que circula num compressor de geladeira executa um ciclo termodinâmico no 
sentido anti-horário como o apresentado na figura a seguir: 
 

 
 
Sabendo que a transformação C é adiabática, considere as seguintes afirmativas: 

 
I. A transformação A ocorre a volume constante e nenhum trabalho é realizado. 

II. A transformação B é isobárica e o meio externo realiza trabalho sobre o gás. 

III. Não há trocas de calor na transformação C. 

IV. A temperatura na transformação C é constante. 
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Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

e) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 

 

QUESTÃO 09  

 
Os coeficientes de dilatação térmica dos líquidos são, em geral, uma ordem de grandeza 
acima daqueles dos sólidos. Uma exceção importante a água que, quando sua 
temperatura aumenta de 0 ºC para 4 ºC, 
 

a) se expande, atingindo a mínima densidade. 
b) se expande, atingindo a máxima densidade. 
c) se contrai, atingindo a máxima densidade. 
d) se contrai, atingindo a mínima densidade. 
e) tem seu volume conservado, apresentando a mesma densidade. 

 
QUESTÃO 10  

Dois estudantes do ensino médio decidem calcular a temperatura do fundo de um lago. 

Para tanto, descem lentamente um cilindro oco, de eixo vertical, fechado apenas na 

extremidade superior, até o fundo do lago, com auxílio de um fio 

(figura abaixo). 

  
Ao puxarem o cilindro de volta, observam que ele está molhado internamente até 

70% da sua altura interna. Medindo o comprimento do fio recolhido, eles encontram 

que a profundidade do lago é igual a 21 m. Na superfície do lago, a pressão é 1,0 

atm (1,0 105 N/m2) e a temperatura é 27 °C. Admitindo que o ar seja um gás ideal, 

que a aceleração da gravidade vale 10 m/s2 e que a densidade da água é constante 

e igual a 103 kg/m3, o valor da temperatura encontrada pelos estudantes é: 

a) 2,79 °C.  d) 12 °C. 

b) 276 K.     e) 6 °C. 

c) 289 K. 
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QUESTÃO 11  

 
A figura abaixo mostra um tubo em U, que tem o ramo esquerdo fechado e o ramo direito 
aberto. No ramo esquerdo, um gás comprimido exerce pressão de 1,02 × 105 N/m2 sobre 
a água contida no tubo. 

 

O valor da pressão atmosférica no local em que se encontra o tubo, em N/m2, é igual a: 

a) 1,01 × 105. 

b) 1,04 × 105. 

c) 1,03 × 105. 

d)  9,9 × 104. 

e) 1,05 × 105. 

 
QUESTÃO 12  

 
A figura abaixo representa uma onda eletromagnética, de comprimento de onda igual a 

10-10 m, propagando-se na direção x, em um meio material. 𝐸 ⃗⃗  ⃗representa o campo 

elétrico oscilante, �⃗� , o campo magnético oscilante e t, o tempo, em 10-18 s. 

  

Assim sendo, é correto afirmar: 
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I.A onda é longitudinal 

II.A velocidade de propagação da onda vale 2x108m/s. 

III. Os campos elétrico e magnético oscilam em fases perpendiculares. 

IV.A onda poderia se propagar em qualquer meio. 

 

a) Apenas I e II são corretas. 
b) Apenas II e III são corretas. 
c) Apenas I e III são corretas. 
d) Apenas II e IV são corretas. 
e) Apenas II, III e IV são corretas. 

 

 

GABARITO - BLOCO II 
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