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TERMODINÂMICA, MECÂNICA DOS
FLUIDOS E RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS

Prof. Juliano de Pelegrin

Resistência dos Materiais
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Princípios da Estática: Equilíbrio
o Quando um corpo (estrutura) está em equilíbrio isto quer dizer que ele

está imóvel e a resultante do somatório de todas as forças e momentos
que atuam sobre este corpo são iguais a zero. Logo as condições
necessárias para um corpo estar em equilíbrio são:

o É fundamental que você saiba representar esquematicamente o sistema
isolado como um único corpo, essa representação é denominada diagrama
de corpo livre (DCL). Esta é a primeira etapa e, a meu ver, a mais
importante na solução de questões em mecânica.

Revisão de Véspera Petrobras
Prof. Juliano de Pelegrin

Esforços internos
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Esforços internos

Revisão de Véspera Petrobras
Prof. Juliano de Pelegrin

Esforços internos

MÉTODO DAS SEÇÕES PARA CARGAS 
RESULTANTES INTERNAS

DCL – corpo 
inteiro

Reação nos 
apoios

DCL dos 
corpos 

“cortados” 
(secções) 

Determinação das resultantes 
internas localizadas no ponto 

do centroide da área 
seccionada, através das 
equações de equilíbrio.

Se as resultantes tiverem 
sinal algébrico negativo, o 

sentido direcional admitido 
para a resultante será 
oposto ao mostrado.

Revisão de Véspera Petrobras
Prof. Juliano de Pelegrin
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Diagrama de FC e MF
1 - Determinar as reações nos apoios através da decomposição de todas as
forças em componentes perpendiculares e paralelas ao eixo da viga.

2 - Seccionar a viga perpendicularmente ao seu eixo a uma distância x da
origem, entre cada variação de carregamento e construir o DCL para cada
seção.

Revisão de Véspera Petrobras
Prof. Juliano de Pelegrin

3 - A partir do princípio do equilíbrio, determinar as forças de cisalhamento
em cada seção através do somatório de forças perpendiculares ao eixo da viga
e também, determinar o momento fletor em cada parte da viga através do
somatório de momentos em torno da extremidade seccionada.

4 - Construir o diagrama de força cortante e momento fletor em função da
distância x da origem da barra. Quando os valores numéricos forem positivos
os valores de V e M serão marcados acima do eixo x, quando negativos
abaixo.

Diagrama de FC e MF

Revisão de Véspera Petrobras
Prof. Juliano de Pelegrin

9

10



Diagrama de FC e MF
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Termodinâmica
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Leis da termodinâmica

Revisão de Véspera Petrobras
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Leis da termodinâmica
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Leis da termodinâmica
o A partir da representação da energia do sistema pela letra E podemos

representar o balanço de energia de um sistema por:

Revisão de Véspera Petrobras
Prof. Juliano de Pelegrin

Leis da termodinâmica
o A segunda lei da termodinâmica nos diz que qualquer processo conhecido

ocorre em um certo sentido e não no oposto.

Revisão de Véspera Petrobras
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Leis da termodinâmica
o Existem três enunciados alternativos para a segunda lei da termodinâmica.

Eles são os enunciados de Clausius, Kelvin-Planck e da entropia.

o Os dois primeiros (Clausius e Kelvin-Planck) são os mais tradicionais e
comumente estudados na física, contudo, o enunciado da entropia é a
forma mais eficiente para a segunda lei da termodinâmica e o mais exigido
em questões de concursos, pois este apresenta uma ampla aplicação na
engenharia.

Revisão de Véspera Petrobras
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Leis da termodinâmica

Enunciado de Clausius

• É impossível para qualquer sistema operar de tal maneira que o único 
resultado seja a transferência de energia sob a forma de calor de um corpo 
mais frio para um corpo mais quente sem que ela se movimente à custa de 
trabalho.

Revisão de Véspera Petrobras
Prof. Juliano de Pelegrin
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Leis da termodinâmica

Enunciado de Kelvin-Planck

• É impossível para qualquer sistema operar em um ciclo termodinâmico e 
fornecer uma quantidade líquida de trabalho para a sua vizinhança enquanto 
recebe energia por transferência de calor de um único reservatório térmico.

Revisão de Véspera Petrobras
Prof. Juliano de Pelegrin

Leis da termodinâmica

Enunciado da entropia

• É impossível para qualquer sistema atuar de uma maneira que a entropia 
seja perdida

Revisão de Véspera Petrobras
Prof. Juliano de Pelegrin
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Mecânica dos Fluidos

Princípio de Conservação da 
massa

Revisão de Véspera Petrobras
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Equação de Bernoulli
o a equação de Bernoulli, desenvolvida por Daniel Bernoulli, nos trás uma

relação aproximada entre pressão, velocidade e elevação. A aplicação
desta equação é possível quando estamos analisando escoamentos
incompressíveis e em regime permanente em que, as forças de atrito
resultante são desprezíveis.

o Ao se deduzir a equação de Bernoulli a principal aproximação realizada é
pelo fato de que os efeitos viscosos são pequenos, desprezados, quando
comparados aos efeitos da inércia, gravidade e pressão.

Revisão de Véspera Petrobras
Prof. Juliano de Pelegrin

Equação de Bernoulli
o Normalmente a equação de Bernoulli é útil nas regiões de escoamento

fora da camada-limite e esteiras de um escoamento. Vejamos a famosa
equação de Bernoulli:

Revisão de Véspera Petrobras
Prof. Juliano de Pelegrin
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Equação de Bernoulli

Revisão de Véspera Petrobras
Prof. Juliano de Pelegrin

OBRIGADO!

Prof. Juliano de Pelegrin
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MATEMÁTICA, MATEMÁTICA
FINANCEIRA E ESTATÍSTICA

Prof. Carlos Henrique

Ao visitar o portal Estratégia Concursos, os clientes do curso podem verificar que,
atualmente, há 12 tipos diferentes de cursos à sua disposição, listados em uma tabela. Com
respeito à quantidade e diversidade de cursos disponíveis, julgue os itens subseqüentes.

 Um aluno do Estratégia Concursos que decidir escolher 3 cursos diferentes para realizar
seus estudos terá, no máximo, 1320 escolhas distintas.

 Se o Estratégia Concursos decidir oferecer os cursos em 4 pacotes, de modo que cada
pacote contemple 3 cursos diferentes, então a quantidade de maneiras distintas para se
montar esses pacotes será superior a 350 mil
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 Considere que, entre os cursos, haja 3 cursos classificados como de Carreiras
Tribunais, 5 cursos classificados como de Carreiras Policiais, 3 cursos de Carreiras
Bancárias e 1 curso de Carreiras Fiscais. Considere, ainda, que, no portal do
Estratégia Concursos, esses cursos de mesma classificação aparecem juntos em
seqüência. Sendo assim, a quantidade de maneiras diferentes que essa coluna pode
ser formada é inferior a 4.500.

 Considere que os 12 cursos mencionados sejam assim distribuídos: 1 curso de
Carreiras Fiscais, que é representado pela letra A; 3 cursos de Carreiras Tribunais
indistinguíveis, cada um representado pela letra B; 5 cursos de Carreiras Policiais
indistinguíveis, cada um representado pela letra C; e 3 cursos de Carreiras Bancárias
indistinguíveis, cada um representado pela letra D. Dessa forma, o número de
escolhas distintas que o Estratégia Concursos dispõe para listar em coluna esse 12
cursos, utilizando-se apenas suas letras de representação – A, B, C e D - , é inferior a
120 mil.
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Um título é resgatado 2 anos antes do vencimento, segundo o critério do desconto
racional composto.
Julgue o item seguinte

 Se a taxa utilizada foi de 10% ao ano e o valor do desconto resultou em R$
4.620,00, o valor nominal do título é inferior a R$ 26.500,00
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Uma pessoa investiu o seu dinheiro na aquisição de dois imóveis, um na cidade e o
outro na praia. O imóvel da cidade ela pagou R$ 400.000,00, enquanto que o da praia
foi adquirido por R$ 300.000,00.
Ao analisar o mercado, essa pessoa percebeu que as taxas anuais de valorização dos
imóveis eram, respectivamente, igual a 1 0 % ao ano e 13% ao ano.
Julgue o item seguinte

 Com as informações apresentadas, os imóveis terão o mesmo valor comercial, em
um período inferior a 12 anos

(Use: log 2 = 0,301, log 3 = 0,477 e log 0,97 = - 0,01
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A dívida referente à aquisição de um automóvel deverá ser liquidada pelo Sistema
de Amortização Constante (SAC) por meio de 48 prestações mensais, a uma taxa
de 2% ao
mês, vencendo a primeira prestação um mês após a data de aquisição. O valor da
última prestação é de R$ 5.100,00.
Julgue os itens seguintes:

 A dívida original é superior a R$ 250.000,00

 O valor da 31ª prestação é superior a R$ 7.000,00
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Os estatísticos da POLÍCIA FEDERAL estimaram que a probabilidade p0 de equipes
policiais entrarem em conflito ao patrulharem a região Y é de 0,75 (sim, é uma região
muito violenta). Essa estimativa foi obtida com base em um levantamento feito durante
muitos anos por amostragem aleatória simples de 75 patrulhamentos, aplicando-se o
método da máxima verossimilhança a partir da distribuição de Bernoulli.
Julgue os itens 103 E 104 que se segue, em relação a essa situação hipotética.

 Se X seguir uma distribuição binomial com parâmetros n = 2.000 e probabilidade de
sucesso p0, a estimativa de máxima verossimilhança da média de X será superior a
1500.

 O erro padrão é igual a 0,05
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Uma pesquisa mostrou que o volume mensal X (em litros) de água consumida por
uma pessoa de classe média segue uma distribuição normal com um média de 60
litros e desvio padrão de 10 litros. A partir dessas informações e considerando que
Z representa uma distribuição normal padrão, em que P(Z ≤ -2) = 0,025, julgue os
itens subsecutivos.

 P(X > 80 litros) = 5%

 O valor mais provável para a realização da variável X é 60 litros, de modo que P(X =
60 litros) > P(X = 50 litros)
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OBRIGADO
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TRANSFERÊNCIA DE
MASSA E CALOR

Prof. Felipe Canella
profcanelas
t.me/profcanelas

28 - CESPE/IEMA

A figura acima mostra esquematicamente uma parede de área S,
formada por 3 camadas de materiais diferentes, de espessuras l₁, l₂ e
l₃ e condutividades térmicas 𝝺₁, 𝝺₂, e 𝝺₃, respectivamente, a qual
separa um ambiente interno de temperatura Ti, de um ambiente
externo de temperatura Te, tal que Ti > Te. Acerca dos processos de
transferência de calor entre os ambientes interno e externo e com
base nessas informações, julgue o item seguinte.

A potência térmica transmitida por condução é a mesma em cada
transição de parede e pode ser expressa pela equação:
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28 - CESPE/IEMA

𝒒𝒌 =  −𝒌 𝑨
𝒅𝑻

𝒅𝒙
Na qual, temos:

 qk: taxa de calor transferido, em J/s ou W;
 k: condutividade térmica, em W/m.oC ou W/m.K;
 A: área por meio do qual o calor é transferido, em m2;
 dT: variação de temperatura, em oC ou em K;
 dx: variação da distância, em m;

29 - CESPE/IEMA

A figura acima mostra esquematicamente uma parede de área S,
formada por 3 camadas de materiais diferentes, de espessuras l₁, l₂ e
l₃ e condutividades térmicas 𝝺₁, 𝝺₂, e 𝝺₃, respectivamente, a qual
separa um ambiente interno de temperatura Ti, de um ambiente
externo de temperatura Te, tal que Ti > Te. Acerca dos processos de
transferência de calor entre os ambientes interno e externo e com
base nessas informações, julgue o item seguinte.

A situação mostrada envolve os três processos de troca de
calor: radiação, condução e convecção.

( ) Certo ( ) Errado.
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29 - CESPE/IEMA

Um parâmetro adimensional importante no equacionamento de processos de
transferência de calor em regime transiente é o número de Biot (Bi). Acerca desse
número, julgue o próximo item.

O número de Biot indica a uniformidade da distribuição de temperatura dentro do
sólido, em qualquer instante.

( ) Certo ( ) Errado.

29 - CESPE/IEMA

𝑩𝒊 =  
𝒉

𝒌
. 𝑳𝒄

Biot: número adimensional nada mais é que uma relação (uma razão) entre o coeficiente de 
transferência convectiva de calor na superfície de um corpo e a condutância desse corpo;

Biot expressa a razão entre a resistência interna do corpo à condução de calor e sua 
resistência externa à convecção de calor;
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29 - CESPE/PC-AM

Movimento molecular 
aleatório que caracteriza a 

difusão de calor pelas 
moléculas do fluido, 

variando a agitação delas 
(energia cinética).

Movimento 
macroscópico da 

massa de fluido que 
também vai 

contribuir para a 
transferência de 

calor

CONVECÇÃO

𝒒𝒄𝒗 = 𝒉 𝑨 ∆𝑻

Na qual, temos:
 qcv: taxa de transferência de calor por convecção, em W;
 h: coeficiente de transferência de calor por convecção, em W/m2.K;
 A: área de transferência de calor, em m2;
 ∆T: variação de temperatura da superfície (Ts) e do fluido (T∞), em K.

30 - CESPE/PF

Com relação á transmissão de calor, julgue o item que se segue.

O calor conduzido através de uma parede de aço inoxidável (k = 17 W/m.K) com 4 mm de
espessura, cujas superfícies estão a 400 ºC e 100 ºC, é igual a 1.725 kW/m².

( ) Certo ( ) Errado.
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31 - CESPE/SEGESP
A figura acima ilustra a vista em corte de duas superfícies cilíndricas de comprimento
infinito (superfícies 1 e 2), as quais definem um espaço anular entre si. Os cilindros têm
espessura de parede desprezível, sendo r₁ o raio do cilindro interno e r₂ o raio do cilindro
externo.

Considerando a troca de calor por radiação no espaço anular formado entre as duas
superfícies, julgue o item seguinte.

Conforme o r₁ diminui, o fator de forma da superfície 2 em relação à superfície 1 (F ₂ ₋ ₁)
tende a um valor unitário (F₂ ₋ ₁➝1,0).
( ) Certo ( ) Errado.

Prof. Felipe Canella

Prof. Felipe Canella

profcanelas

t.me/profcanelas
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OBRIGADO!

Prof. Felipe Canella

QUÍMICA

Prof. Diego Souza
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FUNÇÕES INORGÂNICAS

Prof. Diego Souza

Ligação iônica Ligação covalente

Grande diferença de eletronegatividade:
• Um átomo com elevada afinidade eletrônica
• Um átomo com baixa energia de ionização

Ligações ocorrem para alcançar a estabilidade (regra do octeto)

Pequena diferença de eletronegatividade

Ametais e ametais
Ametais e Hidrogênio

Hidrogênio e HidrogênioAmetais e metais
Hidrogênio e metais

Compartilhamento de elétronsTransferência de um ou mais elétrons

11Na
1s2 2s2 2p6 3s1

17Cℓ
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

Gás Oxigênio (O2) Gás carbônico (CO2)
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NOXs Metais

Fixos
+1 Li Na K Rb Cs Fr Ag
+2 Be Mg Ca Sr Ba Ra Zn Cd
+3 Aℓ

Variáveis

+1 +2 Cu Hg
+1 +3 Au
+2 +3 Fe Co Ni Cr
+2 +4 Sn Pb Mn Pt
+3 +5 As Sb Bi
+3 +6 Cr

Outros dois cátions você que deve conhecer:

Nomenclatura de cátions

Hidrônio (Hidroxônio)

Amônio

Nomenclatura de ânions

Ânions monoatômicos:

Início do nome do elemento químico + sufixo “ETO”

Elemento Ânion Nome do íon
Hidrogênio H- Hidreto

Cloro Cl- Cloreto
Bromo Br- Brometo

Iodo I- Iodeto
Enxofre (Súlfur) S2- Sulfeto

Nitrogênio N3- Nitreto
Fósforo P3- Fosfeto

Oxigênio O2- Óxido

Exemplos:
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Nomenclatura de ânions

Outros ânions que você deve conhecer:

 OH- : hidróxido

 O2
2- : peróxido

 O2
- : superóxido

 SiO4
4- : silicato ou ortossilicato

 Cr2O7
2- : dicromato

 CrO4
2- : cromato

 MnO4
- : permanganato

Vale a pena decorar:

OXIÂNIONS “PADRÃO”

 CℓO3
-: clorato

 SO4
2-: sulfato

 PO4
3-: fosfato

 NO3
-: nitrato

 BO3
-3: borato

Revisão de véspera - Eng. Petróleo
@Prof.DiegoSouza

Ácidos inorgânicos Bases (hidróxidos)

Em solução aquosa, sofre ionização, 
liberando como único cátion o hidrogênio 

(H+).
Ácido nítrico:   HNO3 → H+ + NO3

-

Em solução aquosa, sofre dissociação 
iônica, liberando como único ânion o

hidróxido (OH-).
Hidróxido de magnésio: Mg(OH)2 → Mg2+ + 2OH-

Sabor adstringente; em água forma solução 
eletrolítica; eleva o pH da água (>7,00); reage 

com ácido.

Sabor azedo; líquidos transparentes; em água 
forma solução eletrolítica; rebaixa o pH da água 

(<7,00); reage com base.

Sais inorgânicos
HCℓ + KOH → KCℓ + H2O

Compostos formados juntamente com a água na reação de neutralização entre um ácido e uma base.
Compostos iônicos formados por, pelo menos, um cátion diferente de H+ e um ânion diferente de OH-.

Ex:     Ca(OH)Cℓ    e     KHSO4
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Ácidos inorgânicos Bases (hidróxidos)

ClassificaçãoQuanto à presença de oxigênios:
 Hidrácidos. Ex: H2S, HI, HCN, HF, HBr
 Oxiácidos. Ex: H2SO4, H3PO4, HNO3 e HClO3

Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis:
 Monoácidos (Monopróticos). Ex: HCℓ, HBr, 

HNO3, H3PO2*
 Diácios (dipróticos). Ex: H2SO4, H3PO3*
 Triácidos (tripróticos). Ex: H3PO4, H3BO3
 Tetrácidos (tetrapróticos). Ex: H4SiO4 , H4P2O7

Quanto à força:
 Fortes: grau de ionização (α) superior a 50%.

Ex: HCℓ, H2SO4
 Moderados: grau de ionização (α) entre 5 e 50%.

Ex: HF
 Fracos: grau de ionização (α) inferior a 5%.

Ex: H2CO3, HNO2, H3PO4, HCN

Quanto ao número de hidróxidos:
 Monobases: Ex.: KOH, NaOH
 Dibases. Ex.: Ca(OH)2, Fe(OH)2
 Tribases. Ex.: Al(OH)3, Fe(OH)3
 Tetrabases. Ex.: Sn(OH)4, Pb(OH)4

Quanto à solubilidade em água:
 Solúveis: formadas pelos metais alcalinos.

Ex: NaOH, KOH, etc, e NH4OH.
 Pouco solúveis: formadas pelos metais alcalinos 

terrosos
Ex: Mg(OH)2, Ba(OH)2, etc.

 Praticamente insolúveis: todas as outras.
Ex. Al(OH)3, Pb(OH)4 , etc.

Quanto ao grau de dissociação:
 Fortes: grau de dissociação próximo a 100%.

Ex: base dos metais 1A e 2A exceto Mg(OH)2.
 Fracas: grau de dissociação menor que 5%.

Nomenclatura de ácidos

Hidrácidos: Ácido + radical + ídrico
H2S:
HF:
HCℓ:

Ácido sulfídrico
Ácido fluorídrico
Ácido bromídrico

Oxiácidos: Ácido + radical + ico

HNO3: ácido nítrico

HCℓO3: ácido clórico
H3PO4: ácido fosfórico

H2SO4: ácido sulfúrico

H2CO3: ácido carbônico

freDeRICO no espETO

bICO de pATO

osSO de cabrITO

MACETE
Relação entre ânions e ácidos

HCℓO3 Ácido clórico
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Sais inorgânicosBases (hidróxidos)

Nomenclatura

Revisão de véspera - Eng. Petróleo
@Prof.DiegoSouza

CESPE - Técnico de Laboratório - Química - FUB - 2015

Na tabela ao lado, listam-se alguns reagentes existentes em laboratórios 
de aulas práticas de química. Acerca dos materiais listados na tabela, 
julgue o item a seguir:

Da reação química entre os compostos dos frascos 1 e 2 origina-se o 
sulfato de cálcio.

Revisão de véspera - Eng. Petróleo
@Prof.DiegoSouza
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Considere os sais dos seguintes compostos: ácido cloroso, ácido clorídrico, ácido clórico e
ácido perclórico. Eles são denominados, respectivamente:

A) clorato, cloreto, clorito e perclorato.

B) hipocloreto, clorato, cloreto e clorito.

C) hipoclorito, clorito, clorato e perclorato.

D) clorito, clorato, cloreto e percloreto.

E) clorito, cloreto, clorato e perclorato.

freDeRICO no espETO
bICO de pATO

osSO de cabrITO

VUNESP - Analista Ambiental - CETESB

Revisão de véspera - Eng. Petróleo
@Prof.DiegoSouza

FUNÇÕES ORGÂNICAS

Prof. Diego Souza
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Q. Orgânica: Funções Orgânicas
Hidrocarbonetos

–OH (hidroxila):

–C=O (carbonila):

–COOH (carboxila):

-C–O–C-

CH3

CH2

O
CH3

Alcanos Alcenos Alcinos Aromáticos

Éter

Cetona

Aldeído

Álcool Enol Fenol

Ác.
Carboxílico

Funções Orgânicas Nitrogenadas

Amina

Nitrilas (cianetos)

Isonitrilas

Nitrocompostos

Revisão de véspera - Eng. Petróleo
@Prof.DiegoSouza
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Derivados de Ác. Carboxílicos
Éster

C
R

1

O

OH
R

2
OH C

R
1

O

O R
2

OH2

Amidas

Derivados de Ác. Carboxílicos

Anidridos

CH3 C

O

OH

CH3 C

O

OH
CH3 C

O

O

CH3 C

O

OH2 +

Ácido acético

Ácido acético

Anidrido acético

Grupo funcional
dos anidridos

R
2

C

O

O

R
1

C

O

Fórmula
geral
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Derivados de Ác. Carboxílicos
Sal de ácido carboxílico

Fórmula geral

(Na+, K+, etc) ou pelo amônio, NH4
+Revisão de véspera - Eng. Petróleo

@Prof.DiegoSouza

CESPE - Prof. Química – SEED-PR - 2018

A figura a seguir mostra a estrutura química do remdesivir, um profármaco de ação antiviral de
amplo espectro, com atividade in vitro observada contra diversos vírus de RNA, tais como o
ebola, o MERS-CoV e o SARS-CoV. Ele atua como um inibidor de RNA polimerase dependente de
RNA, comprometendo o processo de replicação do genoma viral. Tendo como base sua estrutura
química apresentada abaixo, é possível identificar as seguintes funções:

A) amina, éster e cetona.

B) amida, amina e éter.

C) álcool, amida e ácido carboxílico.

D) aldeído, éter e amina.

E) amina, álcool e éster.

Revisão de véspera - Eng. Petróleo
@Prof.DiegoSouza
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CESPE - Prof. Química – SEED-PR - 2018

A adrenalina, também conhecida como epinefrina, é um hormônio liberado na corrente
sanguínea que tem a função de atuar sobre o sistema cardiovascular e manter o corpo em
alerta para situações de fortes emoções ou estresse, como luta, fuga, excitação ou medo.

Considerando-se a fórmula estrutural da adrenalina, representada na figura precedente, é
correto afirmar que o número de ligações sigma e pi presentes em uma molécula de
adrenalina corresponde, respectivamente, a

A) 13 e 3.

B) 23 e 3.

C) 28 e 4.

D) 24 e 3.

E) 26 e 3.

Revisão de véspera - Eng. Petróleo
@Prof.DiegoSouza

Prof. Diego Souza

prof.diegosouza

t.me/profdiegosouza

prof.diegosouza

Dr. em Química e Perito Criminal

Obrigado! 
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(CESPE – 2022) O gráfico a seguir mostra o comportamento da energia cinética, Ec (J), em
função da distância x, em cm, para um sistema massa-mola idealizado cuja massa é de 320 g.

01. Assinale a opção que mostra o gráfico que representa o comportamento da energia
potencial, U (J), para o sistema referido no texto 6A1-I.
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02. Para o sistema massa-mola referido no texto 6A1-I, a

A. força atuante é não conservativa.
B. energia mecânica é 0,08 J.
C. constante elástica é 400 N/m.
D. força, F, é descrita pela equação F = -400x.
E. velocidade máxima atingida é de 0,5 m/s.

A figura a seguir representa esquematicamente uma ampola evacuada; no seu interior, há um
capacitor de placas paralelas, quadradas, de aresta x0 = 10,66 cm, separadas por uma
distância d = 1 cm, e conectadas a uma fonte de tensão de 10 V, através de um resistor de
resistência R = 1 × 106 Ω. Na ampola, também existe uma fonte de emissão termiônica de
elétrons, cujo potencial Va é utilizado para acelerar elétrons até atingirem uma velocidade v
constante. Cada elétron, com velocidade v, penetra a região no centro das placas (y = 0), onde
há um campo elétrico, e se desloca até atingir o anteparo fosforescente da ampola na borda
das placas do capacitor
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Desconsidere os efeitos de bordas do campo elétrico nas placas do capacitor e considere
8,8 × 10-12 F/m como o valor da permitividade do vácuo e 1,75 × 1011 C/kg como a razão
carga-massa do elétron.

03. (CESPE – 2021) Com base no texto 6A1-III, assinale a opção que mostra graficamente a
diferença de potencial entre as placas do capacitor em função do tempo, após a fonte de
tensão ser ligada e antes de a fonte termiônica ser ligada.
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04. (CESPE – 2021) Ainda com base no texto 6A1-III, considerando-se que os elétrons atinjam 
o anteparo na borda das placas, o potencial Va pode ser obtido a partir da expressão 

A. 0,5.Vc.(d/x0)2. 
B. Vc.(x0/d)0,5. 
C. 0,5.Vc.(x0/d)2 . 
D. Vc.(x0/d)2. 
E. Vc.(d/x0)2. 
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05. (CESPE – 2016) Uma bola de massa 0,5 kg desce uma cascata de altura igual a 43,7 m
com velocidade vertical inicial de 5,0 m/s em direção ao leito de um rio. A bola começa a
cair até atingir o leito do rio e flutuar sobre a água. Na queda, a bola encontra uma
resistência que dissipa 30% de sua energia mecânica. Após pequeno percurso de
instabilidade, ela segue suavemente parada em relação à água, que se desloca com
velocidade de 7,0 m/s. Nesse trecho calmo o rio tem profundidade de 2,0 m.

Tendo como referência a situação apresentada e considerando que a aceleração da
gravidade seja g = 9,8 m/s², que 1 atm = 10⁵ Pa e que a densidade da água é igual a 1.000
kg/m³, julgue o item que se segue.

No trecho mais calmo do rio, a diferença de pressão entre a superfície e o fundo da água é
inferior a 1,0 atm.

Certo.
Errado.

06. (CESPE – 2016) O empuxo que faz a bola flutuar tem intensidade superior a 4,8 N.

Certo.
Errado.

99

100



07. (CESPE – 2016) o trecho mais calmo do rio, a diferença de pressão entre a superfície e o 
fundo da água é inferior a 1,0 atm.

Certo.
Errado.

"Falta de tempo não pode ser desculpa para ninguém, não importa quanto tempo você tem e sim o que você consegue produzir no 
tempo que tem. " - Gabriela Lubies, aprovado ICMS-SP 

08. (CESPE – PCPE – 2016) Em uma cena de crime, a equipe pericial encontrou um dispositivo cujo sistema de
acionamento está apresentado na figura precedente. Ao se puxar a alavanca, é possível comprimir a mola, de
constante elástica k = 800 N/m, por uma distância x, a partir do seu estado de repouso. Com base nessas informações
e sabendo que o projétil provoca lesão em uma pessoa se for disparado com uma energia de pelo menos 0,16 J,
assinale a opção que apresenta, corretamente, a partir de qual valor de x um disparo desse dispositivo provoca lesão
em uma pessoa.

A. 20 cm

B. 200 cm

C. 0,02 cm

D. 0,2 cm

E. 2 cm
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"Falta de tempo não pode ser desculpa para ninguém, não importa quanto tempo você tem e sim o que você consegue produzir no 
tempo que tem. " - Gabriela Lubies, aprovado ICMS-SP 

09. (CESPE – PCPE -2016) A, B e C. Através da lente A, essa
pessoa observou um objeto próximo à lente e percebeu que a
imagem estava ampliada. Em seguida, ela observou, através da lente
B, um objeto distante e percebeu que a imagem estava invertida. Por
último, ela observou, através da lente C, um objeto distante e
percebeu que a imagem estava reduzida e não invertida.
Considerando essas informações, é correto concluir que as lentes A, B
e C são, respectivamente,

A. divergente, divergente e convergente.

B. divergente, convergente e convergente.

C. convergente, divergente e convergente.

D. convergente, convergente e divergente.

E. convergente, divergente e divergente.
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"Falta de tempo não pode ser desculpa para ninguém, não importa quanto tempo você tem e sim o que você consegue produzir no 
tempo que tem. " - Gabriela Lubies, aprovado ICMS-SP 

10. (CESPE – PCPE – 2016) Nessa figura, está representado um prisma
de vidro flint no qual está incidindo um feixe de luz. Para que se verifique
o fenômeno de reflexão interna total dentro do vidro, esse prisma, cujo
índice de refração é 1,62, deve ser inserido em algum material líquido.
Considerando que sem 30º = 0,5 e sen 60º = 0,87, assinale a opção que
apresenta o maior índice de refração de outro material para que ocorra o
fenômeno citado.

"Falta de tempo não pode ser desculpa para ninguém, não importa quanto tempo você tem e sim o que você consegue produzir no 
tempo que tem. " - Gabriela Lubies, aprovado ICMS-SP 

A. 1,30

B. 1,36

C. 1,46

D. 1,50

E. 1,20

105

106



"Falta de tempo não pode ser desculpa para ninguém, não importa quanto tempo você tem e sim o que você consegue produzir no 
tempo que tem. " - Gabriela Lubies, aprovado ICMS-SP 

11. (CESPE – PCPE – 2016) Acerca do trabalho realizado pelas
forcas peso e normal em um automóvel que desce sobre um elevador
automotivo que se desloca em velocidade constante, e correto
afirmar que o trabalho

A. da forca peso e negativo e o da forca normal e positivo.
B. de ambas as forcas e nulo.
C. de ambas as forcas e positivo.
D. de ambas as forcas e negativo.
E. da forca peso e positivo e o da forca normal e negativo.

Professor: Vinícius Silva

@profviniciussilva
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