CHAVES DE RESPOSTA
ENSINO DE FÍSICA
QUESTÃO 7
A resolução desta questão passa pela definição dos conceitos de
aceleração, velocidade e posição. Partindo da definição da aceleração como a
taxa de variação temporal da velocidade, efetua-se a integração no tempo e
obtém a função horária para a velocidade. Pode-se optar por uma integração
indefinida e posterior aplicação da condição de contorno inicial ou por integral
definida entre os limites velocidade inicial e velocidade no instante de tempo.
De maneira similar, partindo da definição de velocidade e da função horária
obtida, integra-se no tempo e obtém-se a função horária para a posição.

QUESTÃO 8
O efeito Doppler é um fenômeno ondulatório causado pelo movimento
relativo entre a fonte emissora da onda e o receptor, devido a isso a frequência
da onda recebida é diferente da frequência produzida pela fonte. Ressalta-se
que no efeito Doppler, a mudança da frequência de oscilação não é aparente,
de fato o receptor capta uma frequência diferente daquela produzida pela fonte.
Os exemplos foram analisados caso a caso, visto que o candidato podia
escolher.
QUESTÃO 9
A questão pede que o candidato mencione o significado da sigla LASER
(Luz Amplificada por Emissão Estimulada de Radiação) e aponte os principais
mecanismos físicos presentes no funcionamento de tal aparato. Deve-se
considerar então a menção e discussão sobre os assuntos: Emissão
Estimulada, Emissão Espontânea, Transições eletrônicas entre níveis de
energia (absorção e emissão), Inversão de população, Mecanismos de
Bombeio,
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QUESTÃO 10
O atrito em objetos distintos proporciona o fenômeno da eletrização (por
atrito), fato que altera a ordem do equilíbrio elétrico entre os corpos envolvidos.
Com isso, após o atrito os corpos ficam eletricamente carregados; com o ar
seco, que em condições normais é um isolante elétrico, os corpos não entram
em equilíbrio elétrico a partir de trocas com o ambiente (em climas úmidos, a
água presente no ar faz isso); Supondo que uma pessoa em um clima seco
esteja eletricamente carregada, ela poderá entrar em equilíbrio elétrico após
tocar outra pessoa, que a partir do contato entre elas ocorrem trocas de cargas
livres – fato que produz pequenos choques.

