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1. A velocidade escalar média de um atleta que corre 100m em 10s é, em km/h:
a) 3
b) 18

c) 24
d) 30

e) 36

2. O gráfico abaixo representa a velocidade de um ciclista em função do tempo, num determinado percurso.
A velocidade média do ciclista foi, em km/h:
a) 14
b) 16
c) 18
d) 20
e) 22
3. Pode-se analisar o lançamento horizontal de uma partícula, decompondo-o ao longo de um eixo horizontal e
de um vertical. A partir dessa análise, pode-se afirmar que, no movimento da partícula, desprezando-se a
resistência ar:
a) a trajetória descrita é uma reta.
b) o módulo da componente vertical da velocidade diminui no decorrer do tempo.
c) o deslocamento vertical depende do valor da velocidade de lançamento.
d) o deslocamento horizontal independe do valor da aceleração da gravidade local.
e) a componente horizontal da velocidade de lançamento permanece constante.
4. Observe a ilustração, observe as informações e indique a alternativa que indica a Lei da Física que está sendo
representada:

a) Lei de Ohm

d) Lei de Hooke

b) Princípio Fundamental da Dinâmica

e) Lei da Reflexão

c) Lei da Inércia

5. O sistema indicado na figura a seguir, onde as polias são ideais, permanece em repouso graças a força de
atrito entre o corpo de 10kg e a superfície de apoio. Podemos afirmar que o valor da força de atrito é:
a) 20N
b) 10N
c) 100N
d) 60N
e) 40N

6. A tabela abaixo indica a velocidade instantânea de um objeto, em intervalos de um segundo.
As velocidades instantâneas do objeto nos
instantes 3,60s e 5,80s são respectivamente:
a) 17,5m/s e 20,5m/s
b) 13,8m/s e 22,6m/s
c) 14,5m/s e 19,5m/s
d) 15,5m/s e 22,2m/s
e) 8,20m/s e 12,2m/s
7. O movimento retilíneo de um corpo é descrito pela equação v = 10 - 2t em que v é a velocidade, em m/s, e t é
o tempo, em segundos. Durante os primeiros 5,0 s, a distância percorrida por ele, em metros, é:
a) 10.
b) 15.

c) 20.
d) 25.

e) 50

8. O atacante Romário, da seleção brasileira de futebol, chuta a bola para o gol, imprimindo uma velocidade
inicial de 72 km/h, que forma um ângulo de 30º com a horizontal. A altura máxima que a bola atinge
desprezando a resistência do ar é, em metros: (Dados: g = 10m/s2, sen30º = 0,50 e cos30º = 0,87).
a) 5,0
b) 8,7

c) 10
d) 17,4

e) 20

9. Uma bola é lançada verticalmente para cima. Podemos dizer que no ponto mais alto de sua trajetória:
a) a velocidade da bola é máxima, e a aceleração da bola é vertical e para baixo.
b) a velocidade da bola é máxima, e a aceleração da bola é vertical e para cima.
c) a velocidade da bola é mínima, e a aceleração da bola é nula.
d) a velocidade da bola é mínima, e a aceleração da bola é vertical e para baixo.
e) a velocidade da bola é mínima, e a aceleração da bola é vertical e para cima.
10. Galileu, na Torre de Pisa, fez cair vários objetos pequenos, com o objetivo de estudar as leis do movimento
dos corpos em queda. A respeito dessa experiência, julgue os itens, desprezando o efeito do ar.
I. A aceleração do movimento era a mesma para todos os corpos.
II. Se dois corpos eram soltos juntos, o mais pesado chegava ao solo horizontal no mesmo instante que o mais
leve.
III. Se dois corpos eram soltos juntos, o mais pesado chegava ao solo horizontal com velocidade maior que o
mais leve. São corretos:
a) todos

b) apenas I

c) apenas II

d) apenas I e II

e) apenas I e III

11. Duas esferas se movem em linha reta e com velocidades constantes ao longo de uma régua centimetrada. Na
figura estão indicadas as velocidades das esferas e as posições que ocupavam num certo instante.
Desprezando-se as suas dimensões, as esferas irão se colidir na posição correspondente a: R: ____________
Cálculo:

12. Um bloco desliza sobre um plano inclinado com atrito, cujo coeficiente de atrito cinético é 0,4. Se o bloco m
possui 5 kg de massa, e o ângulo de inclinação do plano com a horizontal é 36,87º, calcule a aceleração do
bloco. Dados: sen 36,87 = 0,6; cos 36,87 = 0,8; g = 10 m/s2. R: _____________________________________
Cálculo:

13. Para deslocar tijolos, é comum vermos em obras de construção civil um operário no solo, lançando tijolos para
outro que se encontra postado no piso superior. Considerando o lançamento vertical, a resistência do ar nula,
a aceleração da gravidade igual a 10 m/s² e a distância entre a mão do lançador e a do receptor 3,2m, a
velocidade com que cada tijolo deve ser lançado para que chegue às mãos do receptor com velocidade nula
deve ser de: R: ____________________________________________________________________________
Cálculo:

14. Considere o gráfico V x t de um móvel que realiza um movimento retilíneo. No instante t = 0, o móvel se
encontrava na posição S0 = 0m. Determine a posição do móvel no instante 6 s. R: ______________________.
Cálculo:

15. Dois corpos, A e B, de massas mA = 2,0 kg e mB = 8,0 kg, respectivamente, estão ligados por um fio ideal que
passa por uma polia também ideal, como mostra a figura. Adotando g = 10 m/s 2, determine a aceleração do
sistema e a intensidade da força de tração no fio que une A e B. R: __________________________________.
Cálculo:

