
 

Mecanica Det B 

101) (UFMG) Um carro está andando ao longo de uma estrada reta e plana. Sua posição em 

função do tempo está representada neste gráfico: 
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Sejam VP,VQ e VR os módulos das velocidades do carro, respectivamente, nos pontos P, Q e R, 

indicados nesse gráfico. 

Com base nessas informações, é correto afirmar que: 

a) VQ < VP < VR          c) VQ < VR < VP 

b) VP < VR < VQ          d) VP < VQ < VR 

 

102) (PUC-MG) Um corpo se move em trajetória retilínea durante 2,0 s conforme o gráfico 

abaixo. 
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Analise as afirmativas a seguir: 

I. Ao final do movimento, o corpo terá percorrido 25 m. 

II. Sua velocidade final é de 40 m/s e a velocidade média no percurso foi de 25 m/s. 

III. A aceleração entre t1 = 1,0 s e t2 = 2,0 s foi de 10 m/s2. 

Assinale: 

a) se todas as afirmativas são corretas. 



b) se todas as afirmativas são falsas. 

c) se apenas as afirmativas I e II são corretas. 

d) se apenas as afirmativas II e III são corretas. 

e) se apenas as afirmativas I e III são corretas. 

 

103) (UFSCar-SP) Em um filme, para explodir a parede da cadeia a fim de que seus comparsas 

pudessem escapar, o "bandido" ateia fogo a um pavio de 0,6 m de comprimento, que tem sua 

outra extremidade presa a um barril contendo pólvora. Enquanto o pavio queima, o "bandido" se 

põe a correr em direção oposta e, no momento em que salta sobre uma rocha, o barril explode. 
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Ao planejar esta cena, o piroplasta utilizou os dados gráficos obtidos cuidadosamente da análise 

das velocidades do dublê (que representa o bandido) e da chama no pavio, o que permitiu 

determinar que a rocha deveria estar a uma distância, relativamente ao ponto em que o pavio foi 

aceso, em m, de: 

a) 20          b) 25          c) 30          d) 40          e) 45 

 

104) (AFA-SP) O gráfico abaixo mostra como variou a velocidade de um atleta durante uma 

disputa de 100 m rasos. 
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Sendo de 8,0 m/s a velocidade média desse atleta, pode-se afirmar que a velocidade v no 

instante em que ele cruzou a linha de chegada era, em m/s: 

a) 5,0          b) 3,5          c) 8,5          d) 10 

 

105) (Fuvest-SP) Na figura a seguir estão representadas as velocidades, em função do tempo, 

desenvolvidas por um atleta, em dois treinos A e B, para uma corrida de 100 m rasos. 
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Com relação aos tempos gastos pelo atleta para percorrer os 100 m, podemos afirmar que, 

aproximadamente: 

a) no B levou 0,4 s a menos que no A. 

b) no A levou 0,4 s a menos que no B. 

c) no B levou 1,0 s a menos que no A. 

d) no A levou 1,0 s a menos que no B. 

e) no A e no B levou o mesmo tempo. 

 

106) (UFRJ) Um móvel em movimento retilíneo tem velocidade escalar v variando com o 

tempo t, de acordo com o gráfico. 



  

FIGURA 1 PAGINA 104 

 

Podemos afirmar corretamente que entre os instantes: 

a) 0 e t1 o movimento é retrógrado acelerado. 

b) t1 e t2 o movimento é progressivo acelerado. 

c) t2 e t3 o movimento é retrógrado acelerado. 

d) t3 e t4 o móvel está parado. 

e) t4 e t5 o movimento é progressivo retardado. 

 

107) (Ufal) Considere o gráfico v × t do movimento de um corpo que parte da origem de um 

referencial e se desloca em linha reta. A seguir, analise as afirmações. 

  

FIGURA 2 PAGINA 104 

 

01) Nos intervalos de tempo de 2,0 s a 4,0 s e de 6,0 s a 8,0 s o corpo permanece em repouso. 

02) De 0 até 8,0 s só há um trecho de movimento uniformemente acelerado. 

04) De 0 até 8,0 s só há um trecho de movimento uniformemente retardado. 

08) O afastamento máximo da origem do referencial é maior do que 40 m. 

16) O corpo passa somente uma vez pela posição 30 m. 

Dê como resposta a soma dos números que precedem as afirmativas corretas. 

 



108) (Fesp-SP) Dois carros, A e B, deslocam-se em uma mesma estrada reta, de acordo com o 

gráfico. Em t = 0 ambos se encontram no quilômetro zero. 
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Considere as afirmações: 

I. B desloca-se com movimento uniformemente acelerado. 

II. De t0 = 0 a t = 2 h, A percorreu 120 km e B percorreu 240 km. 

III. A alcança B no instante t = 2 h. 

IV. A velocidade de A cresce de 60 km/h em cada hora. 

São corretas as afirmações: 

a) III                c) II e IV          e) II, III e IV 

b) I e III          d) III e IV 

 

109) (UFF-RJ) O gráfico mostra como variam as velocidades de dois carrinhos que se movem 

sobre trilhos paralelos. No instante de tempo t = 0 s, os dois carrinhos estavam emparelhados. 
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A alternativa que indica o instante em que os carrinhos voltam a ficar lado a lado é: 

a) 1 s          b) 2 s          c) 3 s          d) 4 s         e) 5 s 

 

110) (Olimpíada Paulista de Física) O motorista de um carro A, vendo o sinal verde do 

semáforo, arranca com o seu carro. Nesse instante, um outro carro B passar por ele e ambos 

passam a se movimentar em trajetórias paralelas ao longo de uma extensa avenida. 
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O gráfico mostra a variação da velocidade de ambos os carros desde o instante em que A 

começa a se movimentar até 15 segundos após. 

Das afirmações abaixo, assinale aquela que é verdadeira. 

a) O carro A alcança B depois de t = 3,75 s. 

b) No intervalo 0-15 s o carro A não alcança B. 

c) Quando os velocímetros dos carros marcam a mesma velocidade, A está cerca de 28 metros 

na frente de B. 

d) No instante t = 15 s o carro A está 25 metros na frente de B. 

e) O carro A ultrapassa B no instante t = 5 s. 

 

111) (Fuvest-SP) Dois trens, A e B, fazem manobra em uma estação ferroviária deslocando-se 

paralelamente sobre trilhos retilíneos. No instante t = 0 eles estão lado a lado. O gráfico 

representa as velocidades dos dois trens a partir do instante t = 0 até 150 s, quando termina a 

manobra. 
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A distância entre os dois trens no final da manobra é: 

a) 0 m           c) 100 m          e) 500 m 

b) 50 m         d) 250 m 

 



112) (Mackenzie-SP) A aceleração de um móvel, que parte do repouso, varia com o tempo de 

acordo com o gráfico abaixo. 
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O instante, contado a partir do início do movimento, no qual o móvel para, é: 

a) 5 s          b) 6 s          c) 8 s          d) 13 s          e) 18 s 

 

113) (Mackenzie-SP) Um automóvel desloca-se a partir do repouso num trecho retilíneo de uma 

estrada. A aceleração do veículo é constante e algumas posições por ele assumidas, bem como 

os respectivos instantes, estão ilustrados na figura abaixo. 
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O gráfico que melhor representa a velocidade escalar do automóvel em função do tempo é: 
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114) (UFG-GO) O Visconde de Sabugosa vê uma jaca cair da árvore na cabeça da Emília e 

filosofa: "Este movimento poderia ser representado, qualitativamente, pelos gráficos da posição 

e da velocidade, em função do tempo..." 
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115) (FEI-SP) O gráfico abaixo representa o espaço percorrido, em função do tempo, por um 

móvel em MRUV. 
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Pode-se afirmar que a posição do móvel para t = 0,5 s e a função horária da velocidade desse 

móvel são, respectivamente: 

a) 18,750 m; v = 10 _ 10t 

b) 19,875 m; v = 15 _ 5t 

c) 17,500 m; v = 15 _ 10t 

d) 17,500 m; v = 10 _ 10t 

e) 18,000 m; v = 10 _ 5t 

 

116) (UFMA) O gráfico abaixo indica como varia o espaço de um móvel em função do tempo 

para certo MUV. 
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A aceleração do móvel, em m/s2, é: 

a) 5          b) 4          c) 2          d) 3          e) 1 

 

117) (Unimep-SP) Para um móvel que parte do repouso, temos abaixo o gráfico de sua posição 

em função do tempo. 
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A função horária que melhor representa o movimento do móvel é: 

a) s = 16 + 6t + 2t2 

b) s = 6 + 16t + 5t2 

c) s = 16t + 6t2 

d) s = 6t + 3t2 

e) s = 6 + 
5𝑡 2

2
                          

 

118) (UFPE) No instante t = 0, dois automóveis, A e B, partem do repouso seguindo no mesmo 

sentido, ao longo de uma estrada retilínea. o diagrama a seguir representa a variação com o 

tempo da posição de cada um desses automóveis. 

Sabendo-se que o automóvel B manteve uma aceleração constante durante o movimento, 

determine a razão 
𝑣𝐴
𝑣𝐵 entre as velocidades dos dois veículos no mesmo instante t = 5 s. 

a) 3          c) 1          e) 
1

3
 

b) 2          d) 
1

2
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119) Uma torneira libera gotas em intervalos iguais de tempo. As gotas abandonam a torneira 

com velocidade nula. Considere desprezível a resistência do ar. A figura abaixo mostra uma 

representação instantânea das cinco primeiras gotas. 
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As distâncias d1 e d2 indicadas valem respectivamente: 

a) 6 cm e 2 cm            d) 10 cm e 13 cm 

b) 8 cm e 10 cm          e) 10 cm e 14 cm 

c) 10 cm e 12 cm 

 

120) São grandezas vetoriais: 

a) tempo, deslocamento e força. 

b) força, velocidade e aceleração. 

c) tempo, temperatura e volume. 



d) temperatura, velocidade e volume. 

 

121) (Unitau-SP) Uma grandeza vetorial fica perfeitamente definida quando dela se conhecem: 

a) valor numérico, desvio e unidade. 

b) valor numérico, desvio, unidade e direção. 

c) valor numérico, desvio, unidade e sentido. 

d) valor numérico, unidade, direção e sentido. 

e) desvio, direção, sentido e unidade. 

 

122) (PUC-MG) Para o diagrama vetorial ao lado, a única igualdade correta é: 

a) �⃗� + �⃗⃗� = 𝑐 

b) �⃗⃗� 
_
 �⃗� = 𝑐 

c) �⃗� 
_
 �⃗⃗� = 𝑐 

d) �⃗⃗� + 𝑐 = 
_
 �⃗� 

e) 𝑐 
_
 �⃗⃗� = �⃗� 

  

FIGURA 1 PAGINA 124 

 

123) (UFC-CE) Analisando a disposição dos vetores, 𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , 𝐸𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , 𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗  e 𝐷𝐸⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ , conforme figura 

abaixo, assinale a alternativa que contém a relação vetorial correta. 

a) 𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗  + 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗  + 𝐷𝐸⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  = 𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗  + 𝐸𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

b) 𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗  + 𝐸𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗  + 𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗  = 𝐷𝐸⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  + 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

c) 𝐸𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗  _ 𝐷𝐸⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  + 𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗  = 𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗  + 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

d) 𝐸𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗  _ 𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗  + 𝐷𝐸⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  = 𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗  + 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

e) 𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗  _ 𝐷𝐸⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  _ 𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗  = 𝐸𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗  + 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗  
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124) (Mackenzie-SP) Com seis vetores de módulos iguais a 9 u, construiu-se o hexágono 

regular ao lado. 

O módulo do vetor resultante desses seis vetores é: 

a) 40 u          b) 32 u          c) 24 u          d) 16 u          e) zero 
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125) (Unifesp) Na figura, são dados os vetores �⃗�, �⃗⃗� e 𝑐. 
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Sendo u a unidade de medida do módulo desses vetores, pode-se afirmar que o vetor 𝑑 = �⃗� _ �⃗⃗� 

+ 𝑐 têm módulo: 

a) 2 u, e sua orientação é vertical, para cima. 

b) 2 u, e sua orientação é vertical, para baixo. 



c) 4 u, e sua orientação é horizontal, para a direita. 

d) √2 u e sua orientação forma 45º com a horizontal, no sentido horário. 

e) √2 u e sua orientação forma 45º com a horizontal, no sentido anti-horário. 

 

126) (FMTM-MG) A figura apresentada uma "árvore vetorial" cuja resultante da soma de todos 

os vetores representados tem módulo, em cm, igual a; 

a) 8          b) 26          c) 34          d) 40          e) 52 
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127) (Fatec-SP) No gráfico estão representados os vetores �⃗�, �⃗⃗� e 𝑐. Os vetores 𝑖 e 𝑗 são 

unitários. 

Analise as expressões: 

I. �⃗� = 2𝑖 + 3𝑗 

I. �⃗⃗� = 2𝑗 

I. �⃗⃗� + 𝑐 = + 1𝑖 

Podemos afirmar que: 

a) são corretas apenas a I e a II. 

b) são corretas apenas a II e a III. 

c) são corretas apenas a I e a III. 

d) são todas corretas. 

e) há apenas uma correta. 
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128) (UFMS) Considere o vetor �⃗�, que forma um ângulo 0 com o eixo x, conforme figura ao 

lado. 

Assinale a afirmativa que apresenta a notação correta para a componente de �⃗� no eixo x. 

a) �⃗�x = |�⃗�| . cos θ          d) 𝐹x = �⃗� . cos θ 

b) 𝐹x = |�⃗�| . cos θ          e) �⃗�x = �⃗� . cos θ 

c) |�⃗�x| = �⃗� . cos θ  
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129) (UFPB) Um cidadão está à procura de uma festa. Ele parte de uma praça, com a 

informação de que o endereço procurado estaria situado a 2 km ao norte. Após chegar ao 

referido local, ele recebe nova informação de que deveria se deslocar 4 km para o leste. Não 

encontrando ainda o endereço, o cidadão pede informação a outra pessoa, que diz estar a festa 

acontecendo a 5 km ao sul daquele ponto. Seguindo essa dica, ele finalmente chega ao evento. 

Na situação descrita, o módulo do vetor deslocamento do cidadão, da praça até o destino final, 

é: 

a) 11 km 

b) 7 km 

c) 5 km 

d) 4 km 

e) 3 km 

 

130) (Mackenzie-SP) A figura em escala mostra os vetores deslocamento de uma formiga, que, 

saindo do ponto A, chegou ao ponto B, após 3 minutos e 20 s. O módulo do vetor velocidade 

média do movimento da formiga, nesse trajeto, foi de: 

a) 0,15 cm/s 

b) 0,20 cm/s 

c) 0,25 cm/s 

d) 0,30 cm/s 

e) 0,40 cm/s 
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131) Uma partícula realiza um movimento circular uniforme, no sentido anti-horário, com 

velocidade escalar 8 m/s. 
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Ao passar do ponto P1 ao ponto P2, decorre um intervalo de tempo de 4 s. É correto afirmar que 

o módulo da aceleração vetorial média entre as posições P1 e P2 é igual a: 

a) 2√2 m/s2 

b) 2 m/s2 

c) 1 m/s2 



d) √2 m/s2 

e) zero 

 

132) (PUC-RS) As informações a seguir referem-se a um movimento retilíneo realizado por um 

objeto qualquer. 

I. A velocidade vetorial pode mudar de sentido. 

II. A velocidade vetorial tem sempre módulo constante. 

III. A velocidade vetorial tem direção constante. 

A alternativa que representa corretamente o movimento retilíneo é: 

a) I, II e III 

b) somente III 

c) somente II 

d) II e III 

e) somente I e III 

 

133) (UFPA) Uma partícula percorre, com movimento uniforme, uma trajetória não-retilínea. 

Em cada instante teremos que: 

a) os vetores velocidade e aceleração são paralelos entre si. 

b) a velocidade vetorial é nula. 

c) os vetores velocidade e aceleração são perpendiculares entre si. 

d) os vetores velocidade e aceleração têm direções independentes. 

e) o valor do ângulo entre o vetor velocidade e o vetor aceleração muda de ponto a ponto. 

 

134) (FEI-SP) Uma partícula descreve uma circunferência com movimento uniforme. Pode-se 

concluir que: 

a) sua velocidade vetorial é constante. 

b) sua aceleração tangencial é não-nula. 

c) sua aceleração centrípeta tem módulo constante. 

d) sua aceleração vetorial resultante é nula. 

e) suas acelerações tangencial e resultante são iguais, em módulo. 

 

135) (UEPB) De acordo com os conceitos estudados em Cinemática, complete adequadamente a 

coluna da direita com os itens da esquerda: 

(1) Movimento retilíneo e uniforme 



(2) Movimento retilíneo e uniformemente variado 

(3) Movimento circular e uniforme 

(4) Movimento circular e uniformemente variado 

 

(  ) Velocidade vetorial de direção constante e módulo variável 

(  ) Velocidade vetorial constante 

(  ) Velocidade vetorial variável em direção e módulo 

(  ) Velocidade vetorial de módulo constante e direção variável 

Assinale a alternativa que corresponde à sequência correta da numeração: 

a) 1, 2, 3, 4          c) 3, 4, 1, 2          e) 3, 4, 2, 1 

b) 2, 1, 4, 3          d) 1, 3, 4, 2 

 

136) (Fatec-SP) Na figura, representa-se um bloco em movimento sobre uma trajetória curva, 

bem como o vetor velocidade �⃗�, o vetor aceleração �⃗� e seus componentes intrínsecos, 

aceleração tangencial �⃗�t e aceleração normal �⃗�n. 
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Analisando-se a figura, conclui-se que: 

a) o módulo da velocidade está aumentando. 



b) o módulo da velocidade está diminuindo. 

c) o movimento é uniforme. 

d) o movimento é necessariamente circular. 

e) o movimento é retilíneo. 

 

137) (UFMG) Um ventilador acaba de ser desligado e está parando vagarosamente, girando no 

sentido horário. 

A direção e o sentido da aceleração da pá do ventilador no ponto P é: 
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138) (UEL-PR) Uma pista é constituída por três trechos: dois retilíneos, AB e CD, e um circular, 

BC, conforme o esquema. 
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Se um automóvel percorre toda a pista com velocidade escalar constante, o módulo da sua 

aceleração será: 

a) nulo em todos os trechos. 

b) constante, não-nulo, em todos os trechos 

c) constante, não-nulo, nos trechos AB e CD. 

d) constante, não-nulo apenas no trecho BC. 

e) variável apenas no trecho BC. 

O enunciado a seguir refere-se às questões T.139 e T.140. 

(PUC-SP) Um móvel parte do repouso e percorre uma trajetória circular de raio 100 m, 

assumindo movimento uniformemente acelerado de aceleração escalar 1 m/s2. 

 

139) As componentes tangencial e centrípeta da aceleração valem, respectivamente, após 10 s: 

a) 1 m/s2 e 10 m/s2 

b) 10 m/s2 e 1 m/s2 

c) 10 m/s2 e 10 m/s2 

d) 10 m/s2 e 100 m/s2 

e) 1 m/s2 e 1 m/s2 

 

140) O ângulo formado entre a aceleração total e o raio da trajetória no instante t = 10 s vale: 

a) 180º               d) 45º 

b) 90º                e) 30º 

c) 60º 

 

141) (Fuvest-SP) Num vagão ferroviário, que se move com velocidade v0 = 3 m/s em relação 

aos trilhos, estão dois meninos, A e B, que correm um em direção ao outro, cada um com 

velocidade v = 3 m/s em relação ao vagão. 
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As velocidades dos meninos A e B em relação aos trilhos serão respectivamente: 

a) 6 m/s e 0 m/s 

b) 3 m/s e 3 m/s 

c) 0 m/s e 9 m/s 

d) 9 m/s e 0 m/s 

e) 0 m/s e 6 m/s 

 

142) (UFSC) Descendo um rio em sua canoa, sem remar, dois pescadores levam 300 segundos 

para atingir o seu ponto de pesca, na mesma margem do rio e em trajetória retilínea. Partindo da 

mesma posição e remando, sendo a velocidade da canoa, em relação ao rio, igual a 2, 0 m/s, eles 

atingem o seu ponto de pesca em 100 segundos. Após a pescaria, remando contra a correnteza 

do rio, eles gastam 600 segundos para retornar ao ponto de partida. 
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Considerando que a velocidade da correnteza vCR é constante, assinale a(s) proposição(ões) 

correta(s). 

01) Quando os pescadores remaram rio acima, a velocidade da canoa, em relação à margem, foi 

igual a 4,00 m/s. 

02) Não é possível calcular a velocidade com que os pescadores retornaram ao ponto de partida, 

porque a velocidade da correnteza não é conhecida. 

04) Quando os pescadores remaram rio acima, a velocidade da canoa, em relação ao rio, foi de 

1,50 m/s. 

08) A velocidade da correnteza do rio é 1,00 m/s. 

16) O ponto de pesca fica a 300 metros do ponto de partida. 

32) Não é possível determinar a distância do ponto de partida até o ponto de pesca. 

64) Como a velocidade da canoa foi de 2,0 m/s, quando os pescadores remaram rio abaixo, 

então, a distância do ponto de partida ao ponto de pesca é 200m. 

Dê, como resposta, a soma dos números que precedem as proposições corretas. 

 



143) (UFMG) Um menino flutua em uma boia que está se movimentando, levada pela 

correnteza de um rio. Uma outra boia, que flutua no mesmo rio a uma certa distância do menino, 

também está descendo a correnteza. 

A posição das duas boias e o sentido da correnteza estão indicados nesta figura: 
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Considere que a velocidade da correnteza é a mesma em todos os pontos do rio. 

Nesse caso, para alcançar a segunda boia, o menino deve nadar na direção indicada pela linha: 

a) K 

b) L 

c) M 

d) N 

 

144) (UFMG) Um barco tenta atravessar um rio com 1,0 km de largura. A correnteza do rio é 

paralela às margens e tem velocidade de 4,0 km/h. A velocidade do barco, em relação à água, é 

de 3,0 km/h, perpendicularmente às margens. 

Nessas condições, pode-se afirmar que o barco: 

a) atravessará o rio em 12 minutos. 

b) atravessará o rio em 15 minutos. 

c) atravessará o rio em 20 minutos. 

d) nunca atravessará o rio. 

 



145) (PUC-RS) A correnteza de um rio tem velocidade constante de 3,0 m/s em relação às 

margens. Um barco, que se movimenta com velocidade constante de 5,0 m/s em relação à água, 

atravessa o rio, indo em linha reta, de um ponto A a outro ponto B, situado imediatamente à 

frente, na margem oposta. Sabendo-se que a direção 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ é perpendicular à velocidade da 

correnteza, pode-se afirmar que a velocidade do barco em relação às margens é de: 

a) 2,0 m/s 

b) 4,0 m/s 

c) 5,0 m/s 

d) 5,8 m/s 

e) 8,0 m/s 

 

146) (PUC-Campinas-SP) Um barco sai de um ponto P para atravessar um rio de 4,0 km de 

largura. A velocidade da correnteza, em relação às margens do rio, é de 6,0 km/h. A travessia é 

feita segundo a menor distância PQ, como mostra o esquema representado a seguir, e dura 30 

minutos. 
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A velocidade do barco em relação à correnteza, em km/h, é de: 

a) 4,0 

b) 6,0  

c) 8,0 

d) 10 

e) 12 

 



147) (Univale-MG) Um ultraleve mantém a velocidade de 120 km/h em relação ao ar, estando o 

nariz apontando para Leste. Sopra vento do Norte para o Sul com velocidade de 90 km/h. 

Nessas condições, podemos afirmar que a velocidade do ultraleve em relação à Terra é: 

a) 150 km/h, na direção Sudeste. 

b) 30 km/h, na direção Leste. 

c) 210 km/h, na direção Sudoeste. 

d) 50 km/h, na direção Nordeste. 

e) 210 km/h, na direção Sudeste. 

 

148) (Fesp-SP) Um motorista viaja em um carro, por uma estrada em linha reta, sob uma chuva 

que cai verticalmente a uma velocidade constante de 10 m/s (em relação ao solo). 
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Se o carro se move da esquerda para a direita com velocidade constante igual a 72 km/h, para o 

motorista as gotas de chuva parecem estar caindo na direção I, II, III, IV ou V, conforme o 

esquema? 

a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 

e) V 

 

149) (Fatec-SP) Sob a chuva que cai verticalmente, uma pessoa caminha horizontalmente com 

velocidade 1,0 m/s, inclinando o guarda-chuva a 30º (em relação à vertical) para resguardar-se o 

melhor possível. A velocidade da chuva em relação ao solo (dado: tg 60º = 1,7): 

a) é 1,7 m/s. 

b) é 2,0 m/s. 

c) é 0,87 m/s. 

d) depende do vento. 

e) depende da altura da nuvem de origem. 



 

150) (FCMSCSP-SP) Uma pedra se engasta no pneu de um automóvel que está com velocidade 

uniforme de 90 km/h. Supondo que o pneu não patina nem escorrega, e que o sentido de 

movimento do automóvel é o positivo, os valores algébricos mínimo e máximo da velocidade da 

pedra em relação ao solo e em km/h são: 

a) _180 e 180 

b) _90 e 90 

c) _90 e 180 

d) 0 e 90 

e) 0 e 180 

 

Nos testes seguintes, caso seja necessário, use os valores das funções trigonométricas dos 

ângulos envolvidos. A resistência do ar é sempre considerada desprezível. 

 

151) (UFMG) Um corpo P é lançado horizontalmente de uma determinada altura. No mesmo 

instante, um outro corpo Q é solto em queda livre, a partir do repouso, dessa mesma altura, 

como mostra a figura. 
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Sejam vP e vQ os módulos das velocidades dos corpos P e Q, respectivamente, imediatamente 

antes de tocarem o chão, e tP e tQ os tempos despendidos por cada corpo nesse percurso. 

Despreze os efeitos da resistência do ar. Nessas condições, pode-se afirmar que: 

a) vP > vQ  e  tP = tQ 

b) vP > vQ  e  tP > tQ 

c) vP = vQ  e  tP = tQ 

d) vP = vQ  e  tP > tQ 

 

152) (Cefet-PR) Dois projéteis que têm massas 0,5 kg e 1 kg são disparados o ato de um 

edifício, na direção horizontal, com a mesma velocidade inicial. Desconsiderando a resistência 

do ar, podemos afirmar que: 

a) o projétil de 0,5 kg terá maior alcance horizontal. 



b) o projétil de 1 kg chegará ao solo antes. 

c) o projétil de 1 kg terá maior alcance horizontal. 

d) os dois projéteis terão o mesmo alcance horizontal e chegarão ao solo juntos. 

e) o projétil menor terá menor alcance, mas tocará o solo antes do outro. 

 

153) (UFMG) Uma pessoa observa o movimento parabólico de uma pedra lançada 

horizontalmente com velocidade v0. A pessoa poderia ver a pedra cair verticalmente se se 

deslocasse: 

a) com velocidade v' = 2v0, paralela a v0 e no mesmo sentido. 

b) com velocidade v' = v0, paralela a v0 e no sentido oposto. 

c) com velocidade v' = v0, paralela a v0 e no mesmo sentido. 

d) com velocidade v' = 2v0, paralela a v0 e no sentido oposto. 

e) com velocidade v' = v0, em qualquer direção e em qualquer sentido. 

 

154) (PUC-MG) A figura desta questão mostra uma esfera lançada com velocidade horizontal 

de 5,0 m/s de uma plataforma de altura 1,8 m. 

(Use g = 10 m/s2.) 
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Ela deve cair dentro do pequeno frasco colocado a uma distância x do pé da plataforma. A 

distância x deve ser de, aproximadamente: 

a) 1,0 m               c) 2,5 m               e) 3,5 m 

b) 2,0 m               d) 3,0 m 

 

155) (UFG-GO) Uma esfera rola sobre uma mesa horizontal, abandona essa mesa com uma 

velocidade horizontal v0 e toca o solo após 1 s. Sabendo que a distância horizontal percorrida 

pela bola é igual à altura da mesa, a velocidade v0, considerando g = 10 m/s2, é de: 

a) 1,25 m/s 



b) 10,00 m/s 

c) 20,00 m/s 

d) 5,00 m/s 

e) 2,50 m/s 

 

O enunciado a seguir refere-se aos testes T.156 e T.157. 

 

(PUC-SP) O esquema apresenta uma correia que transporta minério, lançando-o no recipiente R. 

A velocidade da correia é constante e a aceleração local da gravidade é 10 m/s2. 
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156) Para que todo o minério caia dentro do recipiente, a velocidade v da correia, dada em m/s, 

deve satisfazer a desigualdade: 

a) 2 < v < 3 

b) 2 < v < 5 

c) 1 < v < 3 

d) 1 < v < 4 

e) 1 < v < 5 

 

157) Se for aumentado o desnível entre a correia transportadora e o recipiente R, o intervalo de 

variação das velocidades-limite para que todo o minério caia em R: 

a) permanece o mesmo, assim como os valores das velocidades-limite. 

b) permanece o mesmo, mas os valores das velocidades-limite aumentam. 

c) permanece o mesmo, mas os valores das velocidades-limite diminuem. 

d) aumenta. 

e) diminui. 

 



158) (Mackenzie-SP) Arremessa-se obliquamente uma pedra, como mostra a figura. 
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Nessas condições, podemos afirmar que: 

a) a componente horizontal da velocidade da pedra é maior em A do que nos pontos B, C, D e E. 

b) a velocidade da pedra no ponto A é a mesma que nos pontos B, C e D. 

c) a componente horizontal da velocidade tem o mesmo valor nos pontos A, B, C, D e E. 

d) a componente vertical da velocidade é nula no ponto E. 

e) a componente vertical da velocidade é máxima no ponto C. 

 

159) (FEI-SP) Um projétil é lançado com velocidade �⃗�0, formando um ângulo θ com um plano 

horizontal, em uma região onde a aceleração da gravidade é g. O projétil atinge a altura h e 

retorna ao plano horizontal de lançamento, à distância d o ponto em que foi lançado. Pode-se 

afirmar que: 

a) o alcance d será tanto maior quanto maior for θ. 

b) no ponto de altura h, a velocidade e a aceleração do projétil são nulas. 

c) no ponto de altura h, a velocidade do projétil é nula, mas a sua aceleração não o é. 

d) no ponto de altura h, a aceleração do projétil é nula, mas a sua velocidade não o é. 

e) nenhuma das afirmativas anteriores é correta. 

 

160) (UEL-PR) Um corpo é lançado para cima, com velocidade inicial de 50 m/s, numa direção 

que forma um ângulo de 60º com a horizontal (dados: sen 60º = 0,87; cos 60º = 0,50; g = 

10m/s2). 

Desprezando a resistência do ar, pode-se afirmar que no ponto mais alto da trajetória a 

velocidade do corpo, em m/s, será: 

a) 5                 d) 40 

b) 10               e) 50 

c) 25 

 



O enunciado a seguir refere-se aos testes T.161 e T.162. 

(FMIt-MG) Uma pedra é lançada para cima, fazendo ângulo de 60º com a horizontal e com uma 

velocidade inicial de 20 m/s, conforme a figura abaixo. (Use g = 10 m/s2.) 
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(Dados: cos 60º =  0,50;  sen 60º =  
√3

2
) 

 

161) Qual é o gráfico que melhor representa a variação do módulo de sua aceleração vetorial 

com o tempo enquanto ela permanece no ar? Despreze a resistência do ar. 
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162) A que distância x do ponto de lançamento, na horizontal, a pedra tocou o solo? 

a) 35 m               c) 17,3 m               e) n.d.a. 

b) 40 m               d) 17 m 



 

163) (Uece) Num lugar em que g = 10 m/s2, lançamos um projétil com a velocidade inicial de 

100 m/s, formando com a horizontal um ângulo de elevação de 30º. A altura máxima será 

atingida após: 

a) 3 s               b) 4 s               c) 5 s             d) 10 s 

(Dados: sen 30º =  0,50;  cos 30º =  
√3

2
) 

 

164) (Fatec-SP) A velocidade do lançamento oblíquo de um projétil vale o dobro de sua 

velocidade no ponto de altura máxima. Considere constante a aceleração gravitacional e 

despreze a resistência do ar. 

O ângulo de lançamento θ é tal que: 

a) sen θ = 
1

2
               c) tg θ = 

1

2
               e) cotg θ = 2 

b) cos θ = 
1

2
               d) tg θ = 2 

 

165) (Uerj) Um projétil é lançado segundo um ângulo de 30º com a horizontal e com uma 

velocidade de 200 m/s. Supondo a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2 e desprezando a 

resistência do ar, concluímos que o menor tempo gasto por ele para atingir a altura de 480 m 

acima do ponto de lançamento será de: 

a) 8 s               b) 10 s               c) 9 s               d) 14 s               e) 12 s 

 

166) (Mackenzie-SP) Seja T o tempo total de voo de um projétil disparado a 60º com a 

horizontal, e seja v0y = 200 m/s o valor da componente vertical da velocidade inicial. 

Desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade g = 10 m/s2, os 

valores da componente vertical da velocidade nos instantes t = T e t = 
𝑇

2
 são, respectivamente: 

a) zero; zero                     d) 200 m/s; 200 m/s 

b) zero; 200 m/s               e) 200 m/s; 100 m/s 

c) 200 m/s; zero 

 

167) (UFMG) Clarissa chuta, em sequência, três bolas (P, Q e R), cujas trajetórias estão 

representadas nesta figura: 
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Sejam tP, tQ e tR os tempos gastos, respectivamente, pelas bolas P, Q e R, desde o momento do 

chute até o instante em que atingem o solo. Considerando-se essas informações, é correto 

afirmar que: 

a) tQ > tP = tR 

b) tR > tQ = tP 

c) tQ > tR > tP 

d) tR > tQ > tP 

 

168) (Unip-SP) Em uma região onde o efeito do ar é desprezível e o campo de gravidade é 

uniforme, dois projéteis, A e B, são lançados a partir de uma mesma posição de um plano 

horizontal. O intervalo de tempo decorrido desde o lançamento até o retorno ao solo horizontal é 

chamado de tempo de voo. 
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Sabendo que os projéteis A e B atingem a mesma altura máxima H e foram lançados no mesmo 

instante, podemos concluir que: 

a) os projéteis foram lançados com velocidade de mesma intensidade. 

b) as velocidades dos projéteis no ponto mais alto da trajetória são iguais. 

c) os ângulos de tiro (ângulo entre a velocidade de lançamento e o plano horizontal) são 

complementares. 



d) a cada instante os projéteis A e B estavam na mesma altura e o tempo de voo é o mesmo para 

os dois 

e) durante o voo os projéteis têm acelerações diferentes. 

 

169) (Aman-RJ) A figura ao lado mostra um canhão sobre uma plataforma. A 1.200 m a norte 

dele, há um anteparo onde deverá ser colocado um alvo. O canhão, apontando para o ponto A, 

realiza um disparo de um projétil, que sai com velocidade inicial de 600 m/s. Sabendo-se que o 

ponto A, indicado na figura, está na mesma horizontal que a boca do canhão e que, no local, 

sopra um vento lateral constante, de oeste para leste, com velocidade de 15 m/s, assinale a 

alternativa que contém a distância do ponto de impacto, no anteparo, até o alvo A. 

Despreze a resistência o ar e considere g = 10 m/s2. 

a) 10√13 m               b) 30 m               c) 5√10 m               d) √130 m               e) 50 m 
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170) (UFRN) A experiência ilustrada na figura a seguir é realizada na superfície da Terra. Nessa 

experiência, uma pessoa lança uma pequena esfera no mesmo instante em que um objeto que 

estava preso no teto é liberado e cai livremente. A esfera, lançada com velocidade v0, atinge o 

objeto após um tempo tg. Se repetirmos, agora, essa mesma experiência num ambiente 

hipotético, onde a aceleração local da gravidade é nula, o tempo de colisão entre a esfera e o 

objeto será t0. 
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Ilustração do movimento de uma esfera lançada por um instrumento rudimentar 

(zarabatana). 



 

Considerando desprezível a resistência do ar nessas experiências, pode-se afirmar que: 

a) t0 = tg =  
𝑑
𝑣0 

b) t0 = tg =  
ℎ
𝑣0 

c)  t0 > tg =  
𝑑
𝑣0 

d) t0 > tg =  
ℎ
𝑣0 

 

171) (Mackenzie-SP) Da aresta superior do tampo retangular de uma mesa de 80 cm de altura, 

um pequeno corpo é disparado obliquamente, com velocidade inicial de módulo 5,00 m/s, 

conforme mostra a figura abaixo. O tampo da mesa é paralelo ao solo e o plano da trajetória 

descrita, perpendicular a ele. 
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(Despreze a resistência do ar e considere: 

sen α = 0,60; cos α = 0,80; g = 10 m/s2) 

Sabendo que o corpo tangencia a aresta oposta, podemos afirmar que a distância d é de: 

a) 0,60 m 

b) 0,80 m 

c) 1,20 m 

d) 1,60 m 

e) 3,20 m 

 

O enunciado a seguir refere-se aos testes T.172 e T.173. 

(UFPE) A figura representa um projétil, que é lançado do ponto A segundo um ângulo de 30º 

com a horizontal, com uma velocidade v0 = 100 m/s, atingindo o ponto D. 

Dados: 



AB = 40 m; BC = 55 m; g = 0 m/s2; 

sen 30º = 0,50; cos 30º = 0,866 

  

FIGURA 3 PAGINA 161 

 

172) O tempo que o projétil levou para atingir o ponto D, em segundos, vale: 

a) 5,3 

b) 7,8 

c) 11 

d) 12,6 

e) 16,2 

 

173) A distância CD, em metros, vale: 

a) 418,98 

b) 458,98 

c) 692,86 

d) 912,60 

e) 1.051,16 

 

174) (Olimpíada Brasileira de Física) Um projétil é lançado por um canhão localizado sobre um 

trem que está com velocidade horizontal constante v0 em relação ao solo. Para um passageiro do 

trem, o canhão aponta para a frente formando um ângulo θ com a horizontal, e o projétil é 

lançado com velocidade de módulo igual a v1. Para esse passageiro a altura máxima, atingida 

pelo projétil, em relação ao solo, é h. Para um observador localizado no solo, qual será o ângulo 

de lançamento do projétil e a altura máxima, em relação ao solo, alcançada pelo projétil? 

a) O mesmo ângulo de lançamento e a mesma altura. 

b) O mesmo ângulo e altura diferente. 

c) Um ângulo menor e a mesma altura. 

d) Um ângulo maior e a mesma altura. 



e) Um ângulo diferente e altura diferente. 

 

175) (Unirio-RJ) Na figura um sistema mecânico é formado por uma roda R, uma haste H e um 

êmbolo E, que desliza entre as guias G1 e G2. As extremidades da haste H são articuladas em P e 

P', o que permite que o movimento circular da roda R produza um movimento de vai-e-vem de 

P', entre os pontos A e B, marcados no eixo x. 
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Considerando-se que a roda R descreve 240 rotações por minuto, o menor intervalo de tempo 

necessário para que o ponto P' se desloque de A até B é: 

a) 2 s               b) 1 s               c) 
1

4
 s             d) 

1

8
 s               e) 

1

16
 s 

 

176) (UEL-PR) Um antigo relógio de bolso tem a forma mostrada na figura abaixo, com o 

ponteiro dos segundos separado dos outros dois. 
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A velocidade angular do ponteiro dos segundos, cujo comprimento é 0,50 cm, em rad/s, e a 

velocidade linear de um ponto na extremidade de tal ponteiro, em cm/s, são, respectivamente, 

iguais a: 

a) 2π e π                 c) 
𝜋

30
 e 

𝜋

15
              e) 

𝜋

30
 e 2π 

b) 2π e 4π               d) 
𝜋

30
 e 

𝜋

60
 

 

177) (UFPE) O relógio da Estação Ferroviária Central do Brasil, no Rio de Janeiro, tem 

ponteiros de minutos e de horas que medem, respectivamente, 7,5 m e 5,0 m de comprimento. 



Qual a razão 
𝑣𝐴

𝑣𝐵
, entre as velocidades lineares dos pontos extremos dos ponteiros de minutos e 

de horas? 

a) 10               b) 12              c) 18               d) 24               e) 30 
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178) (Unifesp) Três corpos estão em repouso em relação ao solo, situados em três cidades: 

Macapá, localizada na linha do Equador, São Paulo, no Trópico de Capricórnio, e Selekhard, na 

Rússia, localizada no Círculo Polar Ártico. Pode-se afirmar que esses três corpos giram em 

torno do eixo da Terra descrevendo movimentos circulares uniformes, com: 

a) as mesmas frequência e velocidade angular, mas o corpo localizado em Macapá tem a maior 

velocidade tangencial. 

b) as mesmas frequência e velocidade angular, mas o corpo localizado em São Paulo tem a 

maior velocidade tangencial. 

c) as mesmas frequência e velocidade angular, mas o corpo localizado em Selekhard tem a 

maior velocidade tangencial. 

d) as mesmas frequência, velocidade angular e velocidade tangencial, em qualquer cidade. 

e) frequência, velocidade angular e velocidade tangencial diferentes entre si, em cada cidade. 

 

179) (Vunesp) Uma gota de tinta cai a 5 cm do centro de um disco que está girando a 30 rpm. 

As velocidades angular e linear da mancha provocada pela tinta são, respectivamente, iguais a: 

a) π rad/s e 5π cm/s 

b) 4π rad/s e 20π cm/s 

c) 5π rad/s e 25π cm/s 

d) 8π rad/s e 40π cm/s 

e) 10π rad/s e 50π cm/s 

 

180) (Fuvest-SP) Em uma estrada, dois carros, A e B, entram simultaneamente em curvas 

paralelas, com raios RA e RB. 
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Os velocímetros de ambos os carros indicam, ao longo de todo o trecho curvo, valores 

constantes VA e VB. Se os carros saem das curvas ao mesmo tempo, a relação entre VA e VB é: 

a) VA = VB                           d) 
𝑉𝐴

𝑉𝐵
 = 

𝑅𝐵

𝑅𝐴
 

b) 
𝑉𝐴

𝑉𝐵
 = 

𝑅𝐴

𝑅𝐵
                  e) 

𝑉𝐴

𝑉𝐵
 = (

𝑅𝐵

𝑅𝐴
)
2

 

c) 
𝑉𝐴

𝑉𝐵
 = (

𝑅𝐴

𝑅𝐵
)
2

 

 

181) (Inatel-MG) Seu João é um motorista consciente, e ao constatar que os pneus de seu carro 

estavam carecas, dirigiu-se a uma concessionária para realizar a substituição. A concessionária 

tinha em estoque somente pneus com raio 5% maior que os pneus originais. Como seu João não 

tinha alternativa, optou pela troca. No trajeto de volta à sua residência, seu João precisa trafegar 

por uma estrada cuja velocidade máxima é de 80 km/h. Com os novos pneus, qual é a 

velocidade que ele deverá respeitar no seu marcador de velocidade, já que os pneus foram 

substituídos por outro modelo com diâmetro maior? 

a) 72 km/h               d) 84 km/h 

b) 76 km/h               e) 88 km/h 

c) 80 km/h 

 

182) (Fuvest-SP) A Estação Espacial Internacional mantém atualmente uma órbita circular em 

torno da Terra, de tal forma que permanece sempre em um plano, normal a uma direção fixa no 

espaço. Esse plano contém o centro da Terra e faz um ângulo de 40º com o eixo de rotação da 

Terra. Em um certo momento, a Estação passa sobre Macapá, que se encontra na linha do 

Equador. Depois de uma volta completa em sua órbita, a Estação passará novamente sobre o 

Equador em um ponto que está a uma distância de Macapá, de, aproximadamente: 

a) Zero km 

b) 500 km 

c) 1.000 km 

d) 2.500 km 

e) 5.000 km 



Dados da Estação 

Período aproximado: 90 minutos 

Altura acima da Terra – 350 km 

Dados da Terra 

Circunferência no equador – 40.000 km 
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183) (Olimpíada Brasileira de Física) Um aeromodelo descreve  um movimento circular 

uniforme com velocidade escalar de 12 m/s, perfazendo 4 voltas por minuto. A sua aceleração é 

de: 

a) 0,0 m/s2 c) 4,9 m/s2 e) 9,6 m/s2 

b) 0,8 m/a2 d) 7,2 m/s2 

(Use 𝜋 = 3.) 

 

184) (Mackenzie-SP)  Duas partículas A e B descrevem movimentos circulares uniformes com 

velocidades escalares respectivamente iguais a v e 2v.O raio da trajetória descrita por A é o 

dobro do raio daquela descrita por B. A relação entre os módulos de sua acelerações centrípetas 

é: 

a) aCA = 
1

8
 aCB 

b) aCA = 
1

4
 aCB 

c) aCA = 
1

2
 aCB 

d) aCA = aCB 

e) aCA =  2aCB 

 



185) (Uniube-MG) Duas polias de uma máquina estão acopladas segundo a figura abaixo. 
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A frequência da polia A é cinco vezes maior que a de B, portanto, a relação entre os raios de A e 

B é: 

a) 2 

b) 1 

c) 
1

2
 

d) 
1

4
 

e) 
1

5
 

186) (FEI-SP) Um dispositivo mecânico apresenta três polias (1), (2) e (3), de raios R2 = 8 cm e 

R3 = 2 cm, respectivamente, pelas quais passa uma fita que se movimenta, sem escorregamento, 

conforme indicado na figura abaixo. 

  

FIGURA 3 PAGINA 179 

 

Se a polia (1) efetua 40 rpm, qual é, em segundos, o período do movimento da polia (3)? 

a) 0,5 

b) 1,2 

c) 2,0 

d) 2,5 

e) 3,2 



187) (UfsCar-SP) Para misturar o concreto, um motor de 3,5 hp tem solidária ao seu eixo uma 

engrenagem de 8 cm de diâmetro, que s acopla a uma grande cremalheira em forma de anel, 

com 120 cm de diâmetro, fixa ao redor do tambor misturador. 
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Quando o motor é ligado, seu eixo gira com frequência de 3 Hz. Nestas condições, o casco do 

misturador dá um giro completo em: 

a) 3 s b)5 s c) 6 s d) 8 s e) 9 s 

188) (Unifesp) Pai e filho passeiam de bicicleta e andam lado a lado com a mesma velocidade. 

Sabe-se que o diâmetro das rodas da bicicleta do pai é o dobro do diâmetro das rodas da 

bicicleta do filho. Pode-se afirmar que as rodas da bicicleta do pai giram com: 

a) a metade da frequência e da velocidade angular com que giram as rodas da bicicleta do filho. 

b) a mesma frequência e velocidade angular com que giram as rodas da bicicleta do filho. 

c) o dobro da frequência e da velocidade angular com que giram as rodas da bicicleta do filho. 

d) a mesma frequência das rodas da bicicleta do filho, mas com metade da velocidade angular. 

e) a mesma frequência das rodas da bicicleta do filho, mas com o dobro da velocidade angular. 

 

189)(Fuvest-SP) Uma criança montada em um velocípede se desloca em trajetória retilínea, com 

velocidade constante em relação ao chão. A roda dianteira descreve uma volta completa em 1 s. 

O raio da roda dianteira vale 24 cm e o das traseiras, 16 cm. Podemos afirmar que as rodas 

traseiras do velocípede completam uma volta em, aproximadamente: 

a) 
1

2
 s b) 

2

3
 s c) 1s  d) 

3

2
 s e) 2 s 
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190) (Cefet-PR) A figura representa a roda traseira e as engrenagens de uma bicicleta na qual X, 

Y e Z são pontos cujos raios são, respectivamente, iguais a 12 cm, 4 cm e 60 cm. 
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Quando a bicicleta está em movimento: 

a) A velocidade tangencial do ponto Z é igual ao ponto Y. 

b) O período do ponto X é igual ao do ponto Y. 

c) A frequência do ponto Y é 15 vezes a do ponto Z. 

d) O período do ponto X é 5 vezes o do ponto Z. 

e) A velocidade angular do ponto Y é igual a do ponto Z. 

191) (ITA-SP) No sistema convencional de tração de bicicletas, o ciclista impele os pedais, cujo 

eixo movimenta a roda dentada (coroa) a eles solidária. Esta, por sua vez, aciona a corrente 

responsável pela transmissão do movimento à outra roda dentada (catraca), acoplada ao eixo 

traseiro da bicicleta. Considere agora um sistema duplo de tração, com 2 coroas, de raios R1 e R2 

(R1 < R2) e 2 catracas R3 e R4 (R3 < R4) respectivamente. Obviamente, a corrente só toca uma 

coroa e uma catraca de cada vez, conforme o comando da alavanca de câmbio. A combinação 

que permite máxima velocidade da bicicleta, para uma velocidade angular dos pedais fixa, é: 

a) coroa R1 e catraca R3. 

b) coroa R1 e catraca R4. 

c) coroa R2 e catraca R3. 

d) coroa R2 e catraca R4. 

e) é indeterminada, já que não se conhece o diâmetro da roda traseira da bicicleta. 

 

O anunciado a seguir refere-se aos testes T.192 e T.193. 

 

(Enem-MEC) As bicicletas possuem uma corrente que liga uma coroa dentada dianteira, 

movimentada pelos pedais, a uma coroa localizada no eixo da roda traseira, como mostra a 



figura. O número de voltas dadas pela roda traseira a cada pedalada depende do tamanho 

relativo destas coroas. 

 

192) Em que opção abaixo a roda traseira dá o maior número de voltas por pedalada? 

a)  

b)  

c)  

d)  



e)  
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193) 
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Quando se dá uma pedalada na bicicleta acima (isto é, quando a coroa acionada pelos pedais dá 

uma volta completa), qual é a distância aproximada percorrida pela bicicleta, sabendo-se que o 

comprimento de um círculo de raio R é igual a 2πR, onde π = 3? 

a) 1,2 m d)14,4 m 

b) 2,4 m e)48,0 m 

c) 7,2 m 

194) (Enem-MEC) Com relação ao funcionamento de uma bicicleta de marchas, na qual cada 

marcha é uma combinação de uma das coroas dianteiras com uma das coroas traseiras são 

formuladas as seguintes afirmativas: 

I. Numa bicicleta que tenha duas coroas dianteiras e cinco traseiras, temos um total de dez 

marchas possíveis, sendo que cada marcha representa a associação de uma das coroas dianteiras 

com uma das traseiras. 

II. Em alta velocidade, convém acionar a coroa dianteira de maior raio com a coroa traseira de 

maior raio também. 



III. Em uma subida íngreme, convém acionar a coroa dianteira de menor raio e a coroa traseira 

de maior raio. 

Entre as afirmações anteriores, estão corretas: 

a) I e III apenas 

b) I, IIIII. 

c) I e II apenas. 

d) II apenas. 

e) III apenas. 

195) Um ponto na borda de um disco de 0,20 m de raio tem sua velocidade escalar alterada de 

6,0 m/s para 8,0 m/s em 2,0 s. A aceleração angular constante (em rad/s2) é: 

a) 3,0               c) 2,0               e) 4,0 

b) 5,0               d) 1,0 

 

196) (Mackenzie-SP) Um disco inicia um movimento uniformemente acelerado a partir do 

repouso e, depois de 10 revoluções, a sua velocidade angular é de 20 rad/s. Podemos concluir 

que a aceleração angular da roda em rad/s2 é aproximadamente igual a: 

a) 3,5 

b) 3,2 

c) 3,0 

d) 3,8 

e) nenhuma das anteriores 

 

197) (Fesp-SP) Uma esfera oca, de raio R = 5 m, gira em torno de seu eixo vertical, conforme a 

figura. Seu movimento é uniforme, efetuando 120 rpm. Um projétil lançado contra essa esfera a 

perfura em A, passando, então, pelo seu centro. 
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Supondo que o movimento do projétil no interior da esfera seja uniforme e retilíneo, calcule sua 

velocidade máxima para que o projétil saia pelo mesmo ponto A. 

a) 10 m/s               c) 30 m/s               e) 80 m/s 

b) 20 m/s              d) 40 m/s 

 

198) (Fuvest-SP) Um disco tem seu centro fixo no ponto O do eixo fixo x da figura, e possui 

uma marca no ponto A de sua periferia. O disco gira com velocidade angular constante ω em 

relação ao eixo. Uma pequena esfera é lançada no ponto B do eixo em direção ao centro do 

disco no momento em que o ponto A passa por B. A esfera desloca-se sem atrito, passa pelo 

centro do disco e, após 6 s , atinge sua periferia exatamente na marca A, no instante em que esta 

passa pelo ponto C do eixo x. 
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Se o tempo gasto pela esfera para percorrer o segmento BC é superior ao necessário para que o 

disco dá uma volta, mas é inferior ao tempo necessário para que o disco dê duas voltas, o 

período de rotação do disco é de: 

a) 2 s b) 3 s  c) 4 s d) 5 s e) 6 s 

199) (UTFPR) Numa pista de autorama, dois carrinhos, A e B, com velocidades respectivamente 

iguais a 2π m/s e 3π m/s, percorrem uma pista circular de raio 6 metros. Se eles percorrem a 

pista no mesmo sentido, assinale a alternativa correta. 

a) A velocidade angular do carrinho B é igual a 
𝜋

3
 rad/s. 

b) A frequência do carrinho A é igual a 0,25 Hz. 

c) O período do carrinho B é igual a 6 s. 

d) O carrinho A é ultrapassado a cada 12 s. 

e) A velocidade relativa entre os carrinhos é 5π m/s. 

 

200) Duas partículas partem, no mesmo instante, de um mesmo ponto de uma circunferência, 

com movimentos uniformes de períodos 3 s e 7 s, respectivamente, no mesmo sentido. As 

partículas estarão novamente juntas na mesma posição de partida após um intervalo de tempo 

de: 

a) 3 s               b) 7 s               c) 10 s               d) 14 s               e) 21 s 

 


