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Atividade avaliativa

Anexo

Questão 1 - (ITA-Mod) Um objeto linear de altura h está assentado perpendicularmente no eixo principal de
um espelho esférico, a 15cm de seu vértice. A imagem produzida é direita e tem altura de h/5. Este espelho é
a-) côncavo, de raio 15 cm.b-) côncavo, de raio 7,5 cm.c-) convexo, de raio 7,5 cm.
d-) convexo, de raio 15 cm.e-) convexo, de raio 10 cm.
Questão 2 - (UFSCAR-Mod) O prisma da figura está colocado no ar.
Os ângulos A são iguais a 30°. Considere dois raios de luz
incidentes perpendiculares à face maior. Qual deve ser o
menoríndice de refração do material do prisma para que haja
reflexão total nas faces OA?
Dado:
sen 0° = cos 90° = 0
sen 30° = cos 60° = 0,5
sen 60° = cos 30° = 0,8
sen 45° = cos 45° = 0,7
sen 90° = cos 0° = 1
a-) 0,5 b-) 1 c-) 1,25 d-) 1,4 e-) 2
Questão 3 - (UFLA-Mod) Uma pessoa hipermétrope pode focalizar nitidamente objetos que estejam a mais
de 100 cm do olho. Para que essa pessoa leia com conforto à distância de 25 cm, ela deverá usar óculos com
qual “ grau”, isto é, qual vergência?
a-) 1 b-) 2 c-) 3 d-) 4 e-) 5

Questão 4 - (UFV-Mod) Um formuláriocontínuo move-se
com velocidade de módulo constante e igual
a 14 cm/s, como mostrado ao lado. Ao mesmo
tempo, uma caneta colocada verticalmente
sobre a folha oscila com frequência e amplitude
constantes numa direção perpendicular
à direção de movimento do papel, como
também é mostrado.Determine a
frequência f ( em Hz) do movimento
da caneta.

Questão 5 - (UFC-Mod)Afigura mostra frentes de onda passando de um meio 1 para um meio 2. A
velocidade da onda no meio 1 é v1= 200,0 m/s, e a distância entre duas frentes de ondas
consecutivas é de 4,0 cm no meio 1. Determine ovalor davelocidade no meio 2, se duas ondas
consecutivas no meio 2 tem distância de 3 cm.

Questão 6 - (UFC/CE-Mod) Um motor produz pequenasvibrações transversais, com frequência de 10 Hz,em
uma corda homogênea de 2,0 m de comprimentoe densidade linear 0,05 kg/m. Uma das extremidadesda
corda é mantida fixa em uma parede, enquantoa outra está ligada ao motor. Sabendo-se que,com esta
frequência, a corda está no segundoharmônico, determine o valor da tensão na corda.
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