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II Olimpíada Interna de Física do Colégio Pedro II 

Regulamento 2019 
 

I – Objetivos 

I.1 A II Olimpíada Interna de Física é uma atividade do Departamento de Física do Colégio 

Pedro II, a ser desenvolvida nos campi participantes e que tem por objetivos: 

 Despertar e estimular o interesse pela Física; 

 Identificar estudantes talentosos em Física e estimulá-los a seguir carreiras científico-

tecnológicas; 

 Proporcionar desafios aos estudantes participantes; 

 Detectar dificuldades pontuais de aprendizagem nos conteúdos curriculares trabalhados 

em sala de aula. 

II – Organização 

II.1 O concurso é organizado pelo Departamento de Física, através das equipes de Física dos 

campi participantes do Colégio Pedro II. 

II.2 A banca elaboradora da prova é composta pelos professores: 

 Alfredo Sotto   Campus Tijuca II 

 Robson Costa  Campus Tijuca II 

 Pedro Terra   Campus Centro 

 Ricardo Fagundes  Campus Tijuca II 

III – Participação 

III.1 O concurso é aberto à participação dos estudantes regularmente matriculados na 1ª série, 

na 2ª série ou na 3ª série de ensino médio regular e ensino médio técnico dos campi 

participantes do Colégio Pedro II. 
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IV – Inscrições 

IV.1  As inscrições devem ser realizadas no período de 31/07/2019 a 21/08/2019. 

IV.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo link 

https://forms.gle/M3AqkqXtRB5ULDi19 . 

IV.2  Os alunos inscritos farão a prova correspondente à série em que se encontram 

matriculados no ano letivo de 2019. 

V – Prova 

V.1  A II Olimpíada Interna de Física ocorrerá em uma única fase. 

V.2  A prova será realizada no dia 29 de agosto de 2019 (quinta-feira), de 13h30min às 16h. 

V.3 A prova conterá 16 (dezesseis) questões objetivas, com 4 alternativas cada uma,  

e 4 (quatro) questões discursivas; 

V.4  Haverá um modelo de prova diferente para cada série, com um conjunto diferente de 

questões; 

V.5 A pontuação máxima da prova será de 100 pontos, assim divididos: 

Cada questão objetiva valerá 4,0 pontos, totalizando 64 pontos da parte objetiva;  

Cada questão discursiva valerá 9,0 pontos, totalizando 36 pontos da parte discursiva; 

V.6 A nota final será a soma das notas objetivas e discursivas, totalizando, no máximo, 100 pontos; 

V.7 Para realização da prova, será permitido ao estudante o uso somente de lápis ou lapiseira, 

borracha e caneta; 

V.8 Será concedida aos estudantes uma tolerância de 15 minutos, após os quais não será 

permitida a entrada na sala para realização da prova; 

V.9 Não será permitido se retirar da sala de prova antes de decorridos 45 minutos desde o seu 

início; 

V.10 Os conteúdos constantes da prova de cada série encontram-se discriminados no Anexo I e 

referem-se a tópicos constantes nos conteúdos programáticos do Departamento de Física do 

Colégio Pedro II; 

V.11 Sob nenhuma hipótese será concedida 2ª chamada para a prova; 

V.12 O gabarito da prova da II Olimpíada Interna de Física será disponibilizado no sítio 

www.cp2.g12.br pela comissão elaboradora. 

  

https://forms.gle/M3AqkqXtRB5ULDi19
http://www.cp2.g12.br/
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VI – Correção e resultados 

VI.1 O professor responsável de cada campus corrigirá apenas a parte objetiva das provas do seu 

respectivo campus; 

VI.2 A correção da parte discursiva da prova ficará a cargo da comissão elaboradora; 

VI.3 O professor responsável de cada campus deverá enviar, até o dia 13 de setembro de 2019,  

as 15 provas com maior nota de cada série de seu respectivo campus, para correção pela 

banca elaboradora no campus Tijuca II; 

VI.4 Os resultados serão divulgados após o dia 16 de outubro de 2019. 

 

VII – Disposições finais 

VII.1 A inscrição na II Olimpíada Interna de Física implica a aceitação plena deste regulamento; 

VII.2 Os casos omissos ao presente regulamento serão dirimidos pela banca elaboradora, cabendo a 

ela o julgamento de todos os recursos e decisões que se façam necessárias ao bom decorrer 

do certame. 
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ANEXO I 

Conteúdo Programático 
1ª Série 

 TERMOMETRIA 

o Estados físicos da matéria; 

o Temperatura, termômetros e escalas termométricas; 

o Dilatação térmica. 

 CALORIMETRIA 

o Calor e energia interna; 

o Mecanismos de propagação do calor; 

o Calor específico e capacidade térmica; 

o Trocas de calor: equação fundamental da calorimetria; 

o Calor latente – mudança de fase; 

o Trocas de calor com mudanças de fase; 

o Diagrama de fases. 

 ONDAS 

o Conceitos: amplitude, período, frequência, comprimento de onda; 

o Classificação: ondas longitudinais e transversais, eletromagnéticas e mecânicas; 

o Equação fundamental da onda: relação entre velocidade, frequência e comprimento 

de onda; 

o Propagação de onda em cordas (unidimensional); 

o Propagação da onda em superfície (bidimensional); 

o Reflexão, refração e difração de ondas; 

o Interferência unidimensional e bidimensional.  
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2ª Série 

 TERMOMETRIA 

o Estados físicos da matéria; 

o Temperatura, termômetros e escalas termométricas; 

o Dilatação térmica. 

 CALORIMETRIA 

o Calor e energia interna; 

o Mecanismos de propagação do calor; 

o Calor específico e capacidade térmica; 

o Trocas de calor: equação fundamental da calorimetria; 

o Calor latente – mudança de fase; 

o Trocas de calor com mudanças de fase; 

o Diagrama de fases. 

 PRINCÍPIOS DA ÓPTICA GEOMÉTRICA 

o Propagação retilínea dos raios luminosos; 

o Câmara escura e formação de imagens; 

o Sombra, penumbra e eclipses. 

 REFLEXÃO DA LUZ 

o Leis da reflexão; 

o Espelhos planos e suas imagens; 

o Espelhos esféricos e suas imagens; 

o Aplicações de espelhos planos e esféricos. 

 CINEMÁTICA ESCALAR 

o Movimento, posição e deslocamento; 

o Velocidade média e velocidade instantânea; 

o Movimento uniforme; 

o Aceleração média e instantânea; 

o Movimento uniformemente variado; 

o Lançamento vertical e queda livre. 

 FORÇAS E PRINCÍPIOS DA DINÂMICA 

o Grandezas vetoriais, propriedades e operações; 

o Força de tração, força normal e força peso; 

o Força de atrito estático e força de atrito cinético; 

o Força elástica, lei de Hooke e dinamômetros; 

o 1ª Lei de Newton: inércia e equilíbrio; 

o 2ª Lei de Newton: princípio fundamental da dinâmica; 

o 3ª Lei de Newton: ação e reação. 
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3ª Série 

 TERMOMETRIA 

o Estados físicos da matéria; 

o Temperatura, termômetros e escalas termométricas; 

o Dilatação térmica. 

 CALORIMETRIA 

o Calor e energia interna; 

o Mecanismos de propagação do calor; 

o Calor específico e capacidade térmica; 

o Trocas de calor: equação fundamental da calorimetria; 

o Calor latente – mudança de fase; 

o Trocas de calor com mudanças de fase; 

o Diagrama de fases. 

 PRINCÍPIOS DA ÓPTICA GEOMÉTRICA 

o Propagação retilínea dos raios luminosos; 

o Câmara escura e formação de imagens; 

o Sombra, penumbra e eclipses. 

 REFLEXÃO DA LUZ 

o Leis da reflexão; 

o Espelhos planos e suas imagens; 

o Espelhos esféricos e suas imagens; 

o Aplicações de espelhos planos e esféricos; 

 CINEMÁTICA ESCALAR 

o Movimento, posição e deslocamento; 

o Velocidade média e velocidade instantânea; 

o Movimento uniforme; 

o Aceleração média e instantânea; 

o Movimento uniformemente variado; 

o Lançamento vertical e queda livre. 

 FORÇAS E PRINCÍPIOS DA DINÂMICA 

o Grandezas vetoriais, propriedades e operações; 

o Força de tração, força normal e força peso; 

o Força de atrito estático e força de atrito cinético; 

o Força elástica, lei de Hooke e dinamômetros; 

o 1ª Lei de Newton: inércia e equilíbrio; 

o 2ª Lei de Newton: princípio fundamental da dinâmica; 

o 3ª Lei de Newton: ação e reação. 

 ONDAS 

o Conceitos: amplitude, período, frequência, comprimento de onda; 

o Classificação: ondas longitudinais e transversais, eletromagnéticas e mecânicas; 
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o Equação fundamental da onda: relação entre velocidade, frequência e comprimento 

de onda; 

o Propagação de onda em cordas (unidimensional); 

o Propagação da onda em superfície (bidimensional); 

o Reflexão, refração e difração de ondas; 

o Interferência unidimensional e bidimensional. 

 TRABALHO E ENERGIA MECÂNICA 

o Trabalho e potência; 

o Energia mecânica: potencial gravitacional, potencial elástica, cinética; 

o Sistemas conservativos e não conservativos. 

 HIDROSTÁTICA 

o Conceito de pressão;  

o Pressão exercida por uma coluna de fluido; 

o Lei de Stevin e equilíbrio dos fluidos; 

o Princípio de Arquimedes e força de empuxo; 

o Princípio de Pascal e prensa hidráulica. 

 ELETRODINÂMICA 

o Relação entre carga e corrente elétrica; 

o Potencial elétrico; 

o 1ª Lei de Ohm, resistores ôhmicos e não-ôhmicos; 

o Associação de resistores em série e em paralelo; 

o Potência elétrica. 

 TERMODINÂMICA 

o Energia interna, trabalho e calor de um gás; 

o 1ª Lei da Termodinâmica; 

o Diagramas pressão x volume. 


