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1. O gráfico a seguir modela a distância percorrida, em km, por uma pessoa em certo período 

de tempo. A escala de tempo a ser adotada para o eixo das abscissas depende da maneira 

como essa pessoa se desloca. Qual é a opção que apresenta a melhor associação entre meio 

ou forma de locomoção e unidade de tempo, quando são percorridos 10 km? 

                                                                                        a) carroça - semana 

    b) carro - dia 

    c) caminhada - hora 

    d) bicicleta - minuto 

2.  Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma 

direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento 

de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas, a partir do momento 

em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é 

associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do 

problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o 

automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. 

Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do 

automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente?  
 

 

          



 

3. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e 

propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios.  Ao construir um pequeno 

cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um 

motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do 

motor é de 18 RPM, e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. 

                                          

A frequência de giro do ponteiro, em RPM, é: 

a) 1          b) 2          c) 4             d) 81            e) 162 

 

4. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o 

movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do 



coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante. 

 

 

 

Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho, no 

terceiro quadrinho, é: 

a) nulo 

b) paralelo à sua velocidade linear e no mesmo sentido. 

c) paralelo à sua velocidade linear e no sentido oposto. 

d) paralelo à sua velocidade linear e no sentido oposto. 

e) perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para fora da superfície da Terra. 



5. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais 

breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o 

local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes 

e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima 

permitida é de 80 km/h e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo 

comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km/h.  

Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa 

ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário, em 

horas, para a realização da entrega? 

a) 0,7               b) 1,4            c) 1,5        d) 2,0             e) 3,0   

 

6. Para um salto no Grand Canyon usando motos, dois paraquedistas vão utilizar uma 

moto cada, sendo que uma delas possui massa três vezes maior. Foram construídas 

duas pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que no momento do salto as 

motos deixem a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. No instante em que saltam, 

os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do 

ar. 

As motos atingem o solo simultaneamente porque : 

a)  possuem a mesma inércia. 

b) estão sujeitas à mesma força resultante.  

c) têm a mesma quantidade de movimento inicial.  

d) adquirem a mesma aceleração durante a queda.   

e) são lançadas com a mesma velocidade horizontal. 

7.  Um carro solar é um veículo que utiliza apenas a energia solar para a sua locomoção. 

Tipicamente, o carro contém um painel fotovoltaico que converte a energia do Sol em 

energia elétrica que, por sua vez, alimenta um motor elétrico. A imagem mostra o carro 

solar Tokai Challenger, desenvolvido na Universidade de Tokai, no Japão, e que venceu o 

World Solar Challenge de 2009, uma corrida internacional de carros solares, tendo 

atingido uma velocidade média acima de 100 km/h. 

 



 

 

 

   Considere uma região plana onde a insolação (energia solar por unidade de tempo e de 

área que chega à superfície da Terra) seja de 1 000 W/m2, que o carro solar possua massa 

de 200 kg e seja construído de forma que o painel fotovoltaico em seu topo tenha uma 

área de 9,0 m2 e rendimento de 30%.  

 

Desprezando as forças de resistência do ar, o tempo, em segundos, que esse carro solar 

levaria, a partir do repouso, para atingir a velocidade de 108 km/h é um valor mais  

próximo de: 

a) 1                       b) 4                    c) 10                  d) 33                  e) 300  

 

8. Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 

100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e 

iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde 

mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto, foram 

13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante 

da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 m/s.   

 

Disponível em: http://esporte.uol.com.br. Acesso em: 5 ago. 2012 (adaptado).   

 

Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 kg, o trabalho total realizado nas 13 

primeiras passadas é mais próximo de:   

a) 5,4x102 J                            c) 8,6x103 J                               e) 3,2x104 J 

 b) 6,5x103 J                          d) 1,3x104 J                                          


