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01.  (G1 - cftmg 2020)  Considere o problema de Calvin na tirinha a seguir. 
 

 
 
A resposta correta para o desafio da tirinha, em km,  é  

a) 10.     
b) 20.     
c) 30.     
d) 40.     
  
 
 
 
 
 
 
 
2. (G1 - cotuca 2020)   

 
 
No dia 10 de abril de 2019, foi publicada a primeira imagem de um buraco negro.  
Essa imagem foi produzida por uma rede de telescópios como resultado do projeto Event Horizon Telescope, 
realizado pela Fundação Nacional de Ciências (National Science Foundation).  
O buraco negro fotografado possui uma massa 6,5  bilhões de vezes maior que a massa do Sol, e se encontra a 

5  milhões de anos-luz da Terra.  
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Considere que: 
- 1  ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano;  

- 1  ano é aproximadamente igual a 73,0 10 s;  

- a velocidade da luz é igual a 53,0 10 km s.  

 
Sendo assim, a distância do buraco negro observado em relação à Terra é de:   

a) 255,9 10 m.     

b) 224,5 10 m.     

c) 151,5 10 m.     

d) 159,0 10 m.     

e) 141,5 10 m.     

  
 
 
3. (G1 - cotuca 2019)  Após a partida de futebol disputada entre Brasil e México, durante a Copa do Mundo de 
2018, circulou, pelo WhatsApp e pelo Facebook, um vídeo em que um torcedor, numa praça pública, 
acompanhava essa partida através do seu rádio e comemorou o gol do Brasil 3  segundos antes dos demais 
torcedores que acompanhavam a partida somente por meio do telão instalado na mesma praça pública.  
 

 
 
Essa diferença de tempo na comemoração do gol deve-se ao fato de as ondas televisivas (imagem + som), apesar 
de se propagarem no ar com a mesma velocidade que as ondas de rádio, levarem mais tempo para ir do estádio 
até a televisão. Isso acontece, pois, durante o processo de transmissão, as ondas televisivas são compactadas e 
descompactadas para que possam ser ouvidas e vistas com melhor qualidade no televisor, o que não acontece 
com as ondas recebidas pelo rádio, por meio do qual as informações chegam ao ouvinte quase que 
simultaneamente ao evento esportivo.  
Supondo que a distância aproximada entre Brasil e Rússia seja de 15.000 km  e que as ondas eletromagnéticas 

viajem pelo ar com uma velocidade constante de 83 10 m s,  qual o número de vezes que a distância entre 

Brasil e Rússia poderia ter sido percorrida pelas ondas de rádio durante o atraso de 3  segundos das ondas 
televisivas?  
a) 15     
b) 17     
c) 20     
d) 50     
e) 60     
 


