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ENEM



O que mais cai em Física no ENEM?





Divisão do Aulão:
###PRIMEIRO BLOCO### [13h-14h20]

1) Cinemática (Movimentos e lançamentos) e Gráficos
2) Dinâmica (principais forças e leis de Newton)

3) Trabalho e Energia
4) Impulso e Quantidade de Movimento

5) Hidrostática
6) Estática Básica

7) Gravitação Básica

###SEGUNDO BLOCO### [14h35-15h55]
8) Termologia e Termodinâmica Básica

9) Óptica Geométrica
10) Ondas (Fenômenos Ondulatórios) e Acústica

###TERCEIRO BLOCO### [16h10-17h30]
11) Eletrostática Básica

12) Eletrodinâmica (Circuitos elétricos)
13) Magnetismo e Eletromagnetismo 



Primeiro Bloco (13h00-14h20):

Leonardo Rickes da Rosa



Primeiro Bloco (13-14h20):

1) Cinemática (Movimentos e lançamentos) e Gráficos
2) Dinâmica (principais forças e leis de Newton)

3) Trabalho e Energia
4) Impulso e Quantidade de Movimento

5) Hidrostática
6) Estática Básica

7) Gravitação Básica



1) Cinemática

Grandezas físicas (escalares e vetoriais) 

Sistema internacional de unidades 

Análise dimensional básica 

Conceitos fundamentais em Cinemática 

Movimento uniforme e movimento variado 

Lançamento oblíquo, horizontal, vertical e queda livre

Movimento circular uniforme e transmissão de movimento









FUNDAMENTAL









1) Cinemática











Duas informações: área e inclinação

*Gráfico com muitas informações.



Movimentos

1) MU (MRU)* - Movimento Uniforme

2) MUV (MRUV)* - Movimento Uniformemente Variado

3) MCU - Movimento Circular Uniforme 

4) MQL - Movimento de Queda Livre

5) LV - Lançamento Vertical

6) LH - Lançamento Horizontal

7) LO - Lançamento Oblíquo



MRU:





Atentar para os eixos X e Y:





MRV:









MCU:









MQL:



LV:



LH:



LO:



Questão 



R: C. Atentar para a análise do  gráfico posição (delta S ou X) por 
tempo (delta T):

1º momento: aceleração constante (MRUV, a+).

Para esse momento o gráfico deve fazer uma curva com a concavidade 
para cima, devido a aceleração positiva da locomotiva.

2º momento: velocidade constante (MRU).

Neste momento o gráfico forma uma reta inclinada. Como a velocidade 
é constante a variação da posição deve ser constante ao longo do 
tempo.

3º momento: frenagem com aceleração constante (MRUV, a-).

Novamente teremos uma curva, mas agora a concavidade será para 
baixo.



Questão 



R: A. O coelhinho está realizando MCU, desse modo o módulo de 
sua velocidade é constante, sua aceleração tangencial é nula e sua 
aceleração centrípeta diferente de zero e voltada ao centro da 
trajetória. 



2) Dinâmica 

Leis de Newton 

Tipos de força (eletromagnéticas, gravitação e nucleares)

Força tensora e força normal 

Força peso

Força de atrito 

Força de resistência do ar 

Força elástica 

Força centrípeta





Dinâmica

























Questão 



R: A. 

Sem os freios ABS: A força de atrito aumenta gradativamente conforme se 
pisa no freio pela aplicação da força, até o momento em que a roda trava 
(valor máximo do atrito). Em seguida, a característica do atrito muda, 
passando a ser dinâmico (coeficiente de atrito dinâmico é menor que o 
estático). O atrito dinâmico tem valor constante, enquanto o atrito estático é 
variável conforme a força aplicada, atingindo o seu máximo no limiar do 
deslizamento.

Com os freios ABS: O freio funciona como medida de segurança, a fim de 
evitar o travamento da roda e o deslizamento do carro. Para isso acontecer, 
a força de atrito não pode chegar no valor máximo. Logo, o sistema do carro 
vai soltando aos poucos a roda ao chegar nesse valor.



3) Trabalho e Energia

Trabalho de uma força constante e de uma força variável 

Trabalho das forças 

Potência e velocidade 

Energias (cinética, gravitacional e elástica)

Forças conservativas e dissipativas 

Conservação de energia mecânica

Rendimento















Atenção os sinais nos cálculos: 





Questão 



R: C.



Questão 



R: E. Ao ser comprimida, a mola do interior do brinquedo 
armazena energia potencial elástica e, ao voltar ao estado original 
(não deformado), essa energia é convertida em cinética com o 
movimento do carrinho. O processo é igual ao que acontece no 
estilingue: quando suas tiras são esticadas, armazena-se energia 
potencial elástica e, ao soltar, a energia também é convertida em 
cinética e o projétil é lançado.



Questão 



R: C. Rendimento é uma grandeza física muito importante. Na questão, 
a eficiência do forno de micro-ondas se dá pela razão (divisão) entre a 
quantidade de calor/energia cedida ao alimento pelo tempo para ceder 
este calor, independente da massa da substância. Quanto maior esta 
razão, maior a eficiência do forno micro-ondas. Ou seja, é mais 
eficiente aquele forno que forneceu maior quantidade de energia em 
menos tempo.



4) Impulso e Quantidade de Movimento

Impulso de uma força constante e de uma força variável

Teorema do impulso

Quantidade de movimento de um sistema

Conservação da quantidade de movimento 

Colisões 



Impulso



Questão 



R: 172,5 N.s .

O impulso da força F é igual à área sob 

a curva do gráfico da força x tempo. 

A área desse gráfico é igual à soma da 

área do retângulo, de 0 a 8 s, com a 

área do triângulo no intervalo de 8 a 15 

s.

A área do retângulo é calculada pelo 

produto entre a sua base e altura:

A
r
 = b x h

A
r
 = 8 . 15

A
r
 = 120

A área do triângulo é dada pelo 

produto entre a base e a altura dividido 

por 2:

A
t
 = b x h

      2

A
t
 = 7 x 15

     2

A
t
 = 105

      2

A
t
 = 52,5

I = A
área total (retângulo + triângulo)

I = A
r
 + A

t

I = 120 + 52,5

I = 172,5 N.s



Questão 



R: A. Se o ângulo da rampa de subida (à esquerda) é zero, a esfera 
deslizará sobre o plano, até que uma força externa atue sobre ele. 
Neste caso, as duas forças que agem sobre o corpo, peso e 
normal, terão a mesma direção, o mesmo módulo e sentidos 
opostos. No exemplo, não há forças dissipativas:  a força 
resultante, portanto, será nula. Sendo assim, com força resultante 
nula, o impulso resultante (I = Fr.t) também é nulo, e a esfera 
seguirá em movimento retilíneo e com velocidade constante.



Quantidade de Movimento





Questão 



5) Hidrostática (Estática dos fluidos)

Densidade

Pressão

Princípio de Stevin (Coluna de Fluido)

Princípio de Pascal (Prensa Hidráulica)

Princípio de Arquimedes (Empuxo)

Peso aparente 









Questão 



R: A. A pressão deve ser reduzida para prevenir o problema da 
compactação do solo. A pressão (P) é calculada pela razão entre a 
força normal aplicada (F) e a área de aplicação (A), P = FA. Sendo a 
alteração no tamanho dos pneus, estes devem ser mais largos 
para que aumente a área de aplicação da força e reduza a pressão. 
A altura do pneu não está relacionada à pressão exercida.



Questão 



R: E. Com a piscina preenchida de água, os trabalhadores ganharam 
uma outra força, vertical para cima, chamada empuxo. O empuxo pode 
ser descrito como E=µ.V.g Para que os trabalhadores consigam levantar 
a estrutura, é necessário que as forças apontadas para cima somada 
com as forças apontadas para baixo resulte em uma força para cima 
(ascendente). Logo: F+E ≥ P Sendo F a força aplicada pelos 
trabalhadores e P a força peso da estátua.



6) Estática Básica

Equilíbrio de um ponto material*

Equilíbrio de um corpo extenso 

Momento de uma força (torque)









R: E.



7) Gravitação 

Leis de Kepler 

Lei da Gravitação Universal

Gravidade 





Questão 



R: E. 



Segundo Bloco (14h35-15h55):

Gabriel Goerck Becker



Segundo Bloco (14:35-15h55):

8) Termologia e Termodinâmica Básica
9) Óptica Geométrica

10) Ondas (Fenômenos Ondulatórios) e Acústica



8) Termologia

● Conceitos básicos:

Temperatura – Grau de agitação das moléculas. Quanto maior a 
agitação/energia cinética, maior a temperatura.

Calor – Energia em trânsito. Flui devido à uma diferença de 
temperatura. Sempre segue o sentido de uma maior temperatura para 
uma menor temperatura.



Termometria - Escalas Termométricas

Fórmulas:



Questão 1)
Nos dias frios, é comum ouvir expressões como: “Esta roupa é quentinha” ou então “Feche a 

janela para o frio não entrar”. As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o 
conceito de calor da termodinâmica. A roupa não é “quentinha”, muito menos o frio “entra” pela 
janela. A utilização das expressões “roupa é quentinha” e “para o frio não entrar” é inadequada, 
pois o(a)

a) roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa, e o frio não entra pela janela, o calor é que sai 
por ela.

b) roupa não fornece calor por ser um isolante térmico, e o frio não entra pela janela, pois é a 
temperatura da sala que sai por ela.

c) roupa não é uma fonte de temperatura, e o frio não pode entrar pela janela, pois o calor está 
contido na sala, logo o calor é que sai por ela.

d) calor não está contido num corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de 
maior temperatura para outro de menor temperatura.

e) calor está contido no corpo da pessoa, e não na roupa, sendo uma forma de temperatura           
em trânsito de um corpo mais quente para um corpo mais frio.



Resolução 1)

A alternativa “D” explica os dois casos, tanto a roupa que impede o 
trânsito do calor, quanto a diminuição da temperatura da sala. 



Propagação de calor: como se 
propaga?

Existem 3 maneiras para o calor se propagar, são elas:

- CONDUÇÃO;
- CONVECÇÃO;
- IRRADIAÇÃO.



Condução

•Necessita um meio material para se propagar (Geralmente associado a 
sólidos)

•Sem transporte de matéria

•Transporta somente energia



Convecção

•Somente LÍQUIDOS e GASES

•Existe transporte de matéria

•Necessita meio material para se propagar



Irradiação

•Sem meio material para se propagar (vácuo)



O isolante perfeito

-A tampa evita troca de calor por convecção.

-O ar rarefeito/vácuo isola a troca por condução

-A parede espelhada evita a troca por irradiação



Mudança de estado físico



Dilatação térmica
Existem 3 tipos de dilatação. São elas:

- Unidimensional (Linear 1D) 

Exemplo cotidiano: Trilhos de trem/Asfalto da BR.

- Bidimensional (Superficial 2D)

Exemplo cotidiano: Expansão de azulejos.

- Tridimensional (Volumétrica 3D)

Exemplo cotidiano: Volume da água.



Dilatação térmica

Ambas dilatações possuem a mesma fórmula, mas com algumas 
variações. Exemplo:



Dilatação térmica



Dilatação anômala da água

Devido à sua organização molecular e suas interações de pontes de 
H, a água apresenta um comportamento anômalo.

De 4ºC até 0ºC a água dilata ao invés de seguir o padrão das outras 
substâncias de diminuir o volume conforme diminui a temperatura.



Calorimetria

Calor sensível: 

- Estado físico constante
- Variação de temperatura
- ”Que MaCeTe”



Calorimetria

Calor latente:

- Temperatura constante
- Mudança de estado física
- ”Que mole”



Calorimetria



Calorimetria

Dizemos que, em um sistema fechado, a soma das trocas de calor 
entre os corpos é nula, isto é, igual a 0.



Calorimetria

Capacidade térmica é uma grandeza física utilizada para definir a 
quantidade de calor que um corpo deve receber, ou ceder, para que a 
sua temperatura varie em 1,0 ºC ou 1,0 K. 



Questão 2)
Nas imagens constam informações sobre a formação de brisas em áreas litorâneas. Esse 
processo é resultado de

a) uniformidade do gradiente de pressão

 atmosférica.

b) aquecimento diferencial da superfície.

c) quedas acentuadas de médias térmicas.

d) mudanças na umidade relativa do ar.

e) variações altimétricas acentuadas.



Resolução 2)

A formação das brisas litorâneas (marinha e terral) ocorre devido à 
diferença de pressão entre as áreas comparadas (terra e mar). O 
menor calor específico do solo faz com que ele aqueça mais 
rapidamente criando uma zona de baixa pressão sobre o continente, e 
uma zona de alta pressão sobre oceano, criando assim a brisa 
marítima. 

Lembrar: Menor calor específico = aquece e esfria mais rápido.

                 Maior calor específico = aquece e esfria mais devagar. 



Questão 3)
As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que 
provocam o aquecimento dos motores à combustão interna. Para evitar o superaquecimento e 
consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em 
que um fluido arrefecedor com propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorvendo o 
calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera.

Qual propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com maior eficiência?

a) Alto calor específico.

b) Alto calor latente de fusão.

c) Baixa condutividade térmica.

d) Baixa temperatura de ebulição.

e) Alto coeficiente de dilatação térmica.



Resolução 3)

Para que o líquido arrefecedor cumpra o seu objetivo de maneira mais 
eficaz é necessário que ele possua um alto calor específico. Assim, o 
líquido pode absorver uma grande quantidade de calor e variar pouco a 
sua temperatura. Essa característica evita o risco de ebulição dentro do 
motor. Portanto, o gabarito é a alternativa A.



9) Transformações gasosas

Existem 4 tipos de transformações gasosas. São elas:

- Isotérmica

- Isovolumétrica/isométrica/isovolumétrica

- Isobárica

- Adiabática



Transformações gasosas

-“PiVeTi”



Ciclo de Carnot



10) Ondulatória (importante!)

- Ondas mecânicas: Necessitam de um meio material para se 
propagar. Exemplo: som, corda e mola.

- Ondas eletromagnéticas: Não necessitam de um meio material 
para se propagar (vácuo). Exemplo: luz visível, raio x e UV.



Ondulatória

- Propagação longitudinal: direção de vibração da onda é paralela 
a direção de propagação. Exemplo: Som e mola.

- Propagação transversal: direção de propagação da onda é 
perpendicular à direção de vibração da onda. Exemplo: Ondas em 
corda e luz.



Ondulatória



Ondulatória



Questão 4)
A epilação a laser (popularmente conhecida como depilação a laser) consiste na aplicação de uma fonte de luz 
para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Para evitar que outros tecidos 
sejam danificados, selecionam-se comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina presente nos 
pelos, mas que não afetam a oxi-hemoglobina do sangue e a água dos tecidos da região em que o tratamento 
será aplicado. A figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de onda pela melanina, 
oxi-hemoglobina e água.

Qual é o comprimento de onda, em nm, ideal para a epilação a laser?

a)400

b)700

c)1100

d)900

e)500



Resolução 4)

Analisando o gráfico e buscando um ponto em que a absorção de 
Oxi-hemoglobina e de água sejam zero, temos que o único ponto 
possível é o de 700 nm. Baseado nisso, a alternativa correta é a letra B.



Ondulatória

Ra M I L U X G



Ondulatória

Vermelho      (- Frequência)

Alaranjado     

Amarelo         

Verde

Azul

Anil

Violeta          (+Frequência)



Ondulatória

A formação das cores:

- Branco reflete todas as cores;
- Preto absorve todas as cores;
- As demais cores absorvem todas menos elas mesmas.
- Disco de Newton



Ondulatória

Se pegarmos a mesma bandeira da França e iluminarmos ela com a cor 
vermelha, essa bandeira ficaria da seguinte maneira.

Antes                                               Depois



Ondulatória

Acústica:

-  Intensidade: Está ligada à AMPLITUDE do som/potência sonora.

- Altura: Está ligada à FREQUÊNCIA do som

(As notas musicais também estão ligada à frequência).

- Timbre: Está ligado ao objeto de origem do som.



Questão 5)
Quando adolescente, as nossas tardes, após as aulas, consistiam em tomar às mãos o 
violão e o dicionário de acordes de Almir Chediak e desafiar nosso amigo Hamilton a 
descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a 
aposta, ele possui o ouvido absoluto. O ouvido absoluto é uma característica perceptual de 
poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas sem outras referências, isto é, sem 
precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia. No contexto apresentado, a 
propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as notas é a

a) frequência.

b) intensidade.

c) forma da onda.

d) amplitude da onda.

e) velocidade de propagação.



Resolução 5)

A alternativa correta é a letra A, pois a frequência é a característica 
responsável pela distinção da altura das notas e como vimos 
anteriormente, a altura é definida pela frequência. Cada nota musical 
tem sua própria frequência.



Questão 6)

Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se 
diferenciar esses instrumentos um dos outros. 

Essa diferenciação difere-se principalmente:

a) intensidade sonora do som de cada instrumento musical.
b) potência sonora do som emitido pelos diferentes instrumentos musicais.
c) diferente velocidade de propagação do som emitido por cada instrumento 

musical.
d) timbre do som, que faz com que os formatos das ondas de cada instrumento 

sejam diferentes.
e) altura do som, que possui diferentes frequências para diferentes instrumentos 

musicais.



Resolução 6)

Como os dois instrumentos estão emitindo a mesma nota, podemos 
afirmar que o som tem a mesma frequência. Assim, a característica que 
diferencia o som de uma flauta e de um piano é o formato da onda, 
tecnicamente chamado de timbre do som. Portanto o gabarito é a 
alternativa D.



Fenômenos ondulatórios

Saber fenômenos ondulatórios: competência específica no Enem!

- Reflexão

                                                   A distância mínima para fazer eco são 17m



Ondulatória

- Refração

Em refração, a frequência segue sempre 

CONSTANTE.



Ondulatória

Interferência construtiva:



Ondulatória

Interferência destrutiva:



Ondulatória

Difração:



Ondulatória

Polarização:

- Somente ondas transversais.



Ondulatória

Efeito Doppler:

- Variação na frequência APARENTE.



Ondulatória

Efeito Doppler:



Termodinâmica: 1ª e 2ª Leis









Termodinâmica

-Quando as setas do gráfico apontam para o sentido horário, o 
trabalho é positivo. Exemplo:

-Já quando as setas apontam para o sentido anti-horário, o trabalho 
é negativo. Exemplo:



Para casa: espelhos e lentes esféricas





Defeitos da visão



Terceiro Bloco (16h10-17h30):

Almir Oliveira



Terceiro Bloco (16h10-17h30):

11) Eletrostática Básica 
12) Eletrodinâmica (Circuitos elétricos)
13) Magnetismo e Eletromagnetismo 



11) Eletrostática Básica



Carga Elétrica

É uma propriedade ligada à natureza de um corpo responsável 
pela interação elétrica entre os corpos, ou seja, de atração e 
repulsão.

Q= n.e



Processo de Eletrização:

Na eletrização de atritos , os dois corpos adquirem cargas de 
mesmo valor absoluto e sinais opostos.

OBS: Corpo negativamente eletrizado (ganha elétrons);

Corpo positivamente eletrizado ( perde elétrons);

Q= Q1 + Q2

      2



Série Triboelétrica



Lei de Coulomb

A força elétrica que age entre dois corpos, ou entre partículas 
carregadas eletricamente, depende do valor das cargas e da 

distância entre os dois objetos. 



Campo elétrico

O campo elétrico é o campo de força provocado pela ação de 
cargas elétricas, (elétrons, prótons ou íons) ou por um sistemas 

delas. Cargas elétricas num campo elétrico estão sujeitas e 
provocam forças elétricas.





Gaiola de Faraday

Gaiola de Faraday foi um experimento conduzido por Michael 
Faraday para demonstrar que uma superfície condutora eletrizada 
possui campo elétrico nulo em seu interior dado que as cargas se 

distribuem de forma homogênea na parte mais externa da 
superfície condutora.











R: B. 



12) Eletrodinâmica (Circuito Elétrico) 



Conceitos fundamentais 

Diferença de potencial (U)

Resistência (R)

Intensidade de Corrente (i)



a) U: Diferença de potencial / Tensão elétrica 
/ DDP (Volts - V)

É a pressão exercida sobre os elétrons livres, para que esses se 
movimentem ao longo do condutor.





b) i: Corrente Elétrica (Ampère - A)

Denominamos corrente elétrica a todo movimento ordenado de 

partículas eletrizadas. Para que esses movimentos ocorram é 

necessário haver tais partículas − íons ou elétrons − livres no 

interior dos corpos.

Corpos que possuem partículas eletrizadas livres em quantidades 

razoáveis são denominados condutores, pois essa característica 

permite estabelecer corrente elétrica em seu interior.





Corrente contínua e alternada



c) R: Resistência elétrica (Ohm - 

É a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem de 
corrente elétrica mesmo quando existe uma diferença de 
potencial aplicada. 

Seu cálculo é dado 
pela Primeira Lei de Ohm.



Resistência X Resistor X Resistividade



Chuveiro inverno x verão





Primeira Lei de Ohm:

Em alguns condutores, designados de ôhmicos, a curva 
caraterística é uma reta que passa pela origem.

Nos materiais não ohmicos o declíve não é constante, o que indica 
que a resistência é diferente para diferentes valores da diferença 
de potencial.







R: E.



Segunda Lei de Ohm:

A resistência elétrica de um condutor homogêneo de secção 
transversal constante é diretamente proporcional ao seu 
comprimento e inversamente proporcional à sua área de secção 
transversal e depende do material do qual ele é feito.





R: E. 



Resistência elétrica

ρ é a resistividade elétrica do condutor;
R é a resistência elétrica do material;
 L é o comprimento do condutor;
A é a área da seção do condutor.







Potência elétrica e calculo de conta de 
energia







O que é constante?







R: C.





R: A.







R: C.





R: D.





R: E. 



13) Eletromagnetismo



Indução eletromagnética







R: B.
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