
 

 

Mecanica Det A 

CAPITULO I 

 

1) (PUC-Campinas-SP) Um intervalo de tempo igual a 25.972,5 segundos corresponde a: 

a) 7 h 12 min 52,5 s 

b) 7 h 772 min 0,5 s 

c) 7 h 21 min 145 s 

d) 432 h 52,5 min 

e) 432,875 h 

 

2) (Inatel-MG) A tabela abaixo descreve alguns eventos temporais a respeito da formação do 

nosso Sol e da Terra. 

Alguns eventos temporais 

(em aos passados até a data atual) 

4,55 . 109 Formação do Sol 

4,55 . 109 Formação a Terra 

3,8 . 109 Os continentes emergem das águas 

4,2 . 108 Aparecimento das plantas sobre o solo 

6,7 . 107 Extinção dos dinossauros 

1,2 . 105 Aparecimento do homem de Neanderthal 

4,0 . 103 Início da história do homem 

 

Se adotarmos que a formação do Sol ocorreu há 1 dia terrestre, quando se iniciou a história da 

civilização humana nessa nova escala de tempo? 

(1 dia terrestre = 86.400 segundos) 

a) Há 76 segundos, aproximadamente. 

b) Há 76 milissegundos, aproximadamente. 

c) Há 76 microssegundos, aproximadamente. 

d) Há 78 milissegundos, aproximadamente. 

e) Há 78 microssegundos, aproximadamente. 

 

3) As aulas num dado colégio de Florianópolis têm início às 7h30 min todos os dias. Em 

determinado dia, por mau funcionamento do relógio sinaleiro, o sinal de término das aulas soou 

às 13h 15 min 20 s. 

A duração das aulas nesse dia no colégio foi de: 



a) 6 h 15 min 20 s 

b) 5 h 45 min 20 s 

c) exatamente 6 h 

d) 5 h 45 min 40 s 

e) 6 h 45 min 20 s 

 

4) (Acafe-SC) No ano 2004 foram realizados eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador em 

todos os municípios do Brasil. Os candidatos utilizaram o horário político gratuito na mídia e 

realizaram comícios, fazendo diversos discursos. Enrico Fermi observou, certa vez, que a 

duração padrão de um discurso é de aproximadamente um microsséculo. 

Considerando todos s anos com 365 dias, é correto afirmar que a duração de um microsséculo 

em minutos, é: 

a) 24,25 

b) 87,60 

c) 36,50 

d) 120,00 

e) 52,56 

(1 micro = 10-6) 

 

5) (Ufac) Num campo de futebol não-oficial, as traves verticais do gol distam entre si 8,15 m. 

Considerando que 1 jarda vale 3 pés e que 1 pé mede 30,48 cm, a largura mais aproximada 

desse gol, em jardas, é: 

a) 6,3 

b) 8,9 

c) 10,2 

d) 12,5 

e) 14,0 

 

6) (Fuvest-SP) No estádio do Morumbi 120.000 torcedores assistem a um jogo. Através de cada 

uma das 6 saídas disponíveis podem passar 1.000 pessoas por minuto. Qual é o tempo mínimo 

necessário para se esvaziar o estádio? 

a) uma hora 

b) meia hora 

c) 
1

4
 de hora 



d) 
1

3
 de hora 

e) 
3

4
 de hora 

 

7) (UFRJ) Numa fila de banco há 300 pessoas. O guarda autoriza a entrar no banco, durante 10 

segundos, 30 pessoas. Para nova autorização há a espera de 20 minutos. 

Levando-se em consideração serem sempre constantes os intervalos mencionados, as 300 

pessoas da fila serão atendidas, aproximadamente, em: 

a) 201 min 

b) 191 min 

c) 181 min 

d) 171 min 

e) 161 min 

 

8) (FEI-SP) O diâmetro de um fio de cabelo é 10-4 m. Sabendo-se que o diâmetro de um átomo é 

10-10 m, quantos átomos colocados lado a lado seriam necessários para fazer uma linha que 

divida o fio de cabelo ao meio exatamente no dia diâmetro? 

a) 104 átomos 

b) 105 átomos 

c) 106 átomos 

d) 107 átomos 

e) 108 átomos 

 

9) (UEL-PR) O velocímetro indica a velocidade instantânea de um veículo. Num certo instante, 

a indicação do aparelho está representada abaixo. 
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A melhor leitura da velocidade, em km/h é: 



a) 80 

b) 84 

c) 87 

d) 90 

e) 92 

 

10) (PUC-SP) O número de algarismos significativos de 0,00000000008065 cm é: 

a) 3 

b) 4 

c) 11 

d) 14 

e) 15 

 

11) (Cefet-PE) A medição do comprimento de um lápis foi realizada por um aluno usando uma 

régua graduada em mm. Das alternativas apresentadas, aquela que expressa corretamente a 

medida obtida é: 

a) 15 cm 

b) 150 mm 

c) 15,00 cm 

d) 15,0 cm 

e) 150,00 mm 

 

12) (UFJF-MG) Supondo-se que um grão de feijão ocupe o espaço equivalente a um 

paralelepípedo de arestas 0,5 cm X 0,5 cm X 1,0 cm, qual das alternativas abaixo melhor estima 

a ordem de grandeza do número de feijões contido no volume de um litro? 

a) 10 

b) 102 

c) 103 

d) 104 

e) 105 

 

13) (Fuvest-SP) Qual é a ordem de grandeza do número de voltas dadas pela roda de um 

automóvel ao percorrer uma estrada de 200 km? 

a) 102 



b) 103 

c) 105 

d) 107 

e) 109 

 

14) (Cesgranrio-RJ) Alguns experimentos realizados por virologistas demonstram que um 

bacteriófago (vírus que parasita e se multiplica no interior de uma bactéria) é capaz de formar 

100 novos vírus em apenas 30 minutos. Se introduzirmos 1.000 bacteriófagos em uma colônia 

suficientemente grande de bactérias, qual será a ordem de grandeza do número de vírus 

existentes após 2 horas? 

a) 107 

b) 108 

c) 109 

d) 1010 

e) 1011 

 

15) (UEL-PR) Um recipiente cúbico tem 3,000 m de aresta, n é o número máximo de cubos, de 

3,01 mm de aresta, que cabem no recipiente. A ordem de grandeza de n é: 

a) 106 

b) 107 

c) 108 

d) 109 

e) 1010 

 

16) (UFG-GO) 

Pois há menos peixinhos a nadar no mar 

Do que os beijinhos que eu darei na sua boca 

          Vinicius de Moraes 

Supondo que o volume total de água nos oceanos seja de cerca de um bilhão de quilômetros 

cúbicos e que haja em média um peixe em cada cubo de água de 100 m de aresta, o número de 

beijos que o poeta beijoqueiro teria que dar em sua namorada, para não faltar com a verdade, 

seria da ordem de: 

a) 1010 

b) 1012 

c) 1014 



d) 1016 

e) 1018 

 

 

CAPITULO II 

 

17) (UEPB) Um professor de Física, verificando em sala de aula que todos  os seus alunos 

encontram-se sentados, passou a fazer algumas afirmações para que eles refletissem e 

recordassem alguns conceitos sobre movimento. 

Das afirmações seguintes formuladas pelo professor, a única correta é: 

a) Pedro (aluno da sala) está em repouso em relação aos demais colegas, mas todos nós estamos 

em movimento em relação à Terra. 

b) Mesmo para mim (professor), que não paro de andar, seria possível achar um referencial em 

relação ao qual eu estivesse em repouso. 

c) A velocidade dos alunos que eu consigo observar agora, sentados em seus lugares, é nula para 

qualquer observador humano. 

d) Como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em repouso, em relação a nenhum 

referencial. 

e) O Sol está em repouso em relação a qualquer referencial. 

 

18) UFMG) Júlia está andando de bicicleta, em um plano horizontal, com velocidade constante, 

quando deixa cair uma moeda. Tomás está parado na rua e vê a moeda cair. 

Considere desprezível a resistência do ar. 

Assinale a alternativa em que melhor estão representadas as trajetórias da moeda, como 

observadas por Júlia e por Tomás. 
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19) (UEM-PR) Um trem se move com velocidade horizontal constante. Dentro dele estão o 

observador A e um garoto, ambos parados e relação ao trem. Na estação, sobre a plataforma, 

está o observador B, parado em relação a ela. Quando o trem passa pela plataforma, o garoto 

joga uma bola verticalmente para cima. 

Desprezando-se a resistência do ar, podemos afirma que: 

01) o observador A vê a bola se mover verticalmente para cima e cair nas mãos do garoto. 

02) o observador B vê a bola descrever uma parábola e cair nas mãos do garoto. 

04) os dois observadores vêem a bola se mover numa mesma trajetória. 

08) o observador B vê a bola se mover verticalmente para cima e cair atrás do garoto. 

16) o observador A vê a bola descrever uma parábola e cair atrás do garoto. 

Dê como resposta a soma dos números associados às proposições corretas. 

 

20) (Vunesp) Ao passar pelo marco "km 200" de uma rodovia, um motorista vê um anúncio 

com a inscrição: "ABASTECIMENTO E RESTAURANTE A 30 MINUTOS". Considerando 

que esse posto de serviços se encontra junto ao marco "km 245" dessa rodovia, pode-se concluir 

que o anunciante prevê, para os carros que trafegam nesse trecho, uma velocidade média em 

km/h de: 

a) 80     b) 90     c) 100     d) 110     e) 120 

 

21) (UFRN)Uma das teorias para explicar o aparecimento do homem no continente americano 

propõe que ele, vindo da Ásia, entrou na América pelo estreito de Bering e foi migrando para o 

sul até atingir a Patagônia, como indicado no mapa abaixo. 
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Datações arqueológicas sugerem que foram necessários cerca de 10.000 anos para que essa 

migração se realizasse. 



O comprimento AB, mostrado ao lado do mapa, corresponde à distância de 5.000 km nesse 

mesmo mapa. 

Com base nesses dados, pode-se estimar que a velocidade escalar média de ocupação do 

continente americano pelo home, ao longo da rota desenhada, foi de aproximadamente: 

a) 0,5 km/ano           c) 24 km/ano 

b) 8,0 km/ano          d) 2,0 km/ano 

 

22) (UEL-PR)Um automóvel mantém uma velocidade escalar constante de 72,0 km/h. Em 1 h 

10 min ele percorre, em quilômetros, uma distância de: 

a) 79,2     b) 80,0     c) 82,4     d) 84,0     e) 90,0 

 

23) (Uerj) A velocidade normal com que uma fita de vídeo passa pela cabeça de um gravador é 

de, aproximadamente, 33 mm/s. Assim, o comprimento de uma fita de 120 minutos de duração 

corresponde a cerca de: 

a) 40 m     b) 80 m     c) 120 m     d) 240 m 

 

24) (UFMA) A pista do "Castelinho" possui 400 m de comprimento. Se um atleta corre, com 

uma velocidade escalar constante de 10,00 m/s, quantas voltas ele completará em 20 minutos? 

a) 10     b) 20     c) 30     d) 40     e) 50 

 

25) (Ufes) Uma pessoa caminha 1,5 passo/segundo, com passos que medem 70 cm cada um. Ela 

deseja atravessar uma avenida com 21 metros de largura. O tempo mínimo que o sinal de 

trânsito de pedestres deve ficar aberto para que essa pessoa atravesse a avenida com segurança 

é: 

a) 10 s           c) 20 s          e) 45 s 

b) 14 s          d) 32 s 

 

26) (Mackenzie-SP) Um automóvel que trafega ao longo de uma rodovia passa pelo marco de 

estrada 115 km às 19 h 15 min e pelo marco 263,5 km às 20 h 54 min. A velocidade escalar 

média desse automóvel, nesse intervalo de tempo, é: 

a) 148,5 m/s           c) 29,7 m/s          e) 90,0 m/s 

b) 106,8 m/s          d) 25,0 m/s 

 

27) (Olimpíada Paulista de Física) Beatriz parte de casa para a escola com uma velocidade 

escalar constante de 4,0 km/h. Sabendo-se que Beatriz e Helena moram a mesma distância da 

escola e que Helena saiu de cada quando Beatriz já havia percorrido dois terços do caminho, 

qual deve ser a velocidade escalar média de Helena para que possa chegar à escola no mesmo 

instante que Beatriz? 



a) 1,3 km/h           c) 4,0 km/h          e) 12,0 km/h 

b) 2,0 km/h          d) 6,0 km/h 

 

28) (Fatec-SP) O motorista de um automóvel deseja percorrer 40 km com velocidade média de 

80 km/h. Nos primeiros 15 minutos, ele manteve a velocidade média de 40 km/h. Para cumprir 

seu objetivo, ele deve fazer o restante do percurso com velocidade média, em km/h, de: 

a) 160          b) 150          c) 120          d) 100          e) 90 

 

29) (UnB-DF) Um fazendeiro percorre, com seu jipe os limites de sua fazenda, que tem o 

formato de um losango, com os lados aproximadamente iguais. Devido às peculiaridades do 

terreno, cada lado foi percorrido com uma velocidade média diferente: o primeiro a 20 km/h, o 

segundo a 30 km/h, o terceiro a 40 km/h e, finalmente, o último a 60 km/h. 

A velocidade média desenvolvida pelo fazendeiro para percorrer todo o perímetro da fazenda, 

em km/h, foi de: 

a) 50          b) 42          c) 38          d) 36          e) 32 

 

30) (Fuvest-SP) Um automóvel e um ônibus trafegam em uma estrada plana, mantendo 

velocidades constantes em torno de 100 km/h e 75 km/h, respectivamente. Os dois veículos 

passam lado a lado em um posto de pedágio. Quarenta minutos ( 
2

3
 de hora) depois, nessa 

mesma estrada, o motorista do ônibus vê o automóvel ultrapassá-lo. Ele supõe, então, que o 

automóvel deve ter realizado, nesse período, uma parada com duração aproximada de: 

a) 4 minutos           c) 10 minutos          e) 25 minutos 

b) 7 minutos          d) 15 minutos 

 

31) (UFPA) Certa pessoa viajava em um automóvel cujo velocímetro não funcionava. 

Desejando saber qual a velocidade escalar média do automóvel e sabendo que os postes da rede 

elétrica dispostos à margem da estrada distam 60 m um dos outro, a pessoa começou a marcar o 

tempo no instante em que passou e frente de um certo poste (chamemos de 1º poste), e 

constatou que transcorreram 45,6 s até o instante em que passou diante do 20º poste. Assim 

constatou que, no intervalo de tempo durante o qual ele se deslocou do 1º ao 20º poste, a 

velocidade escalar média do automóvel era, em km/h, de: 

a) 25          b) 69          c) 90          d) 95          e) 98 

 

32) (UEL-PR) Popularmente conhecido como "lombada eletrônica", o redutor eletrônico de 

velocidade é um sistema de controle de fluxo de tráfego que reúne equipamentos de captação e 

processamento de dados. Dois sensores são instalados na pista no sentido do fluxo, a uma 

distância de 4 m um do outro. Ao cruzar cada um deles, o veículo é detectado; um 

microprocessador recebe dois sinais elétricos consecutivos e, a partir do intervalo de tempo 

entre eles, calcula a velocidade média do veículo com alta precisão. Considerando que o limite 

máximo de velocidade permitida para o veículo é de 40 km/h, qual é o menor intervalo de 



tempo que o veículo deve levar para percorrer a distância entre os dois sensores, permanecendo 

na velocidade permitida? 

a) 0,066... s           c) 0,36 s          e) 900 s 

b) 0,10 h               d) 11,11 s 

 

33) (UFSCar-SP) Três amigos, Antônio, Bernardo e Carlos, saíram de suas casas para se 

encontrarem numa lanchonete. Antônio realizou metade do percurso com velocidade média de 4 

km/h e a outra metade com velocidade média de 6 km/h. Bernardo percorreu o trajeto com 

velocidade média de 4 km/h durante metade do tempo que levou para chegar à lanchonete e a 

outra metade do tempo fez com velocidade média de 6 km/h. Carlos fez todo o percurso com 

velocidade média de 5 km/h. Sabendo que os três saíram no mesmo instante de suas casas e 

percorreram exatamente as mesmas distâncias, pode-se concluir corretamente que: 

a) Bernardo chegou primeiro, Carlos em segundo e Antônio em terceiro. 

b) Carlos chegou primeiro, Antônio em segundo e Bernardo em terceiro. 

c) Antônio chegou primeiro, Bernardo em segundo e Carlos em terceiro. 

d) Bernardo e Carlos chegaram juntos e Antônio chegou em terceiro. 

e) os três chegaram juntos à lanchonete. 

 

34) (Enem-MEC) As cidades de Quito e Cingapura encontram-se próximas à linha do equador e 

em pontos diametralmente opostos no globo terrestre. Considerando o raio da Terra igual a 

6.379 km, pode-se afirmar que um avião saindo de Quito, voando em média 800 km/h, 

descontando as paradas de escala, chega a Cingapura em aproximadamente: 

a) 16 horas          d) 32 horas 

b) 20 horas          e) 36 horas 

c) 25 horas 

 

35) (Mackenzie-SP) Um trenzinho, de 60 cm de comprimento, descreve uma trajetória, sobre 

uma superfície plana e horizontal, da qual se destaca o trecho ABC, ilustrado na figura. O 

movimento é com velocidade escalar constante, os arcos AB e BC da trajetória são 

semicircunferências e o intervalo de tempo gasto para que ele atravesse completamente o trecho 

AC, ao longo dos trilhos, é 2,5 s. A velocidade escalar do trenzinho é aproximadamente: 

a) 0,9 m/s          d) 2,2 m/s 

b) 1,8 m/s          e) 3,6 m/s 

c) 2,0 m/s 
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36) (Uesb-BA) Uma composição ferroviária, de 120 m de comprimento, move-se com 

velocidade constante de 54 km/h. O tempo que ela gasta para atravessar completamente um 

pontilhão de 60 m de extensão, em segundos, é: 

a) 4,0          d) 10 

b) 6,0          e) 12 

c) 8,0 

 

37) (UFMG) Uma escola de samba, ao se movimentar numa rua reta e muito extensa, mantém 

um comprimento constante de 2 km. Se ela gasta 90 min para passar completamente por uma 

arquibancada de 1 km de comprimento, sua velocidade média deve ser: 

a) 
2

3
 km/h           c) 

4

3
 km/h          e) 3 km/h 

b) 1 km/h             d) 2 km/h 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

 

 

38) Se a velocidade escalar de um automóvel é positiva: 

a) o movimento é progressivo. 

b) o movimento é retrógrado. 

c) o movimento é necessariamente uniforme. 

d) o movimento é necessariamente variado. 

e) nenhuma das afirmações anteriores é correta. 



 

39) Num movimento retrógrado: 

a) os espaços crescem com o decorrer do tempo. 

b) os espaços decrescem com o decorrer do tempo. 

c) a velocidade escalar média é nula. 

d) a velocidade escalar é positiva. 

e) nenhuma das afirmações anteriores é correta. 

 

40) (Mackenzie-SP) Uma partícula descreve um movimento uniforme cuja função horária é s = 
_2 + 5t, para s em metros e t em segundos. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade 

escalar da partícula é: 

a) 
_
2 m/s e o movimento é retrógrado. 

b) 
_
2 m/s e o movimento é progressivo. 

c) 5 m/s e o movimento é progressivo. 

d) 5 m/s e o movimento é retrógrado. 

e) 
_
2,5 m/s e o movimento é retrógrado. 

 

41) (Uesb-BA) Dois móveis, A e B, percorrem uma mesma trajetória e suas posições são dadas, 

a partir da mesma origem dos espaços, por sA = _30 + 10t e sB = _10 _ 10t (s em m e t em s). 

O instante e a posição de encontro são iguais, respectivamente, a: 

01) 1 s e _20 m          04) 4 s e 20 m 

02) 2 s e _10 m          05) 5 s e _60 m 

03) 3 s e _40 m 

 

42) (FEI-SP) Dois móveis, ambos com movimento uniforme, percorrem uma trajetória retilínea 

conforme mostra a figura a seguir. Em t = 0, eles se encontram, respectivamente, nos pontos A e 

B na trajetória. As velocidades escalares dos móveis são vA = 50 m/s e vB = 30 m/s no mesmo 

sentido. 
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Em qual ponto da trajetória ocorrerá o encontro dos móveis? 

a) 200 m          d) 300 m 

b) 225 m          e) 350 m 

c) 250 m 

 

43) (UFMG) Duas esferas se movem em linha reta e com velocidades constantes ao longo de 

uma régua centimetrada. Na figura abaixo estão indicadas as velocidades das esferas e as 

posições que ocupavam num certo instante. 
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As esferas irão colidir na posição correspondente a: 

a) 15 cm          d) 20 cm 

b) 17 cm          e) 22 cm 

c) 18 cm 

 

44) (UFPA) Um rapaz e uma moça saem de suas casas um ao encontro do outro, caminhando 

sempre com velocidades respectivamente de 3,5 km/h e 2,5 km/h. Estando a 100 m da moça, em 

linha reta, o rapaz, ao avistá-la, aciona o seu cronômetro, travando-o apenas no instante e que os 

dois se encontram. O intervalo de tempo, em minutos, registrado pelo cronômetro vale: 

a) 1,0          d) 10 

b) 6,0          e) 12 



c) 9,0 

 

45) (UFRGS-RS) Um caminhoneiro parte de São Paulo com velocidade escalar de módulo igual 

a 74 km/h. No mesmo instante parte outro de Camaquã, no Rio Grande do Sul, com velocidade 

escalar constante de módulo igual a 56 km/h. 
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Em que cidade eles se encontrarão? 

a) Camboriú          c) Laguna          e) Torres 

b) Garopaba          d) Araranguá 

 

46) (FMTM-MG) São dadas as funções horárias dos espaços de quatro móveis, A, B, C e D, 

definidas sobre a mesma trajetória retilínea, com valores medidos no SI (Sistema Internacional): 

sA = _5 + 2t 

sB = _7 _ 3t 

sC = _5t 

sD = _1 _ t 

Os dois móveis que deverão se encontrar em um tempo futuro são: 

a) A e C          c) B e C          e) C e D 

b) A e D          d) B e D 

 

47) (Fuvest-SP) João está parado em um posto de gasolina quando vê o carro de seu amigo, 

passando por um ponto P, na estrada, a 60 km/h. Pretendendo alcançá-lo, João parte com seu 

carro e passa pelo mesmo ponto P, depois de 4 minutos, já a 80 km/h. Considere que ambos 

dirigem com velocidades constantes. Medindo o tempo, a partir de sua passagem pelo ponto P, 

João deverá alcançar seu amigo, aproximadamente, em: 

a) 4 minutos            d) 15 minutos 

b) 10 minutos          e) 20 minutos 

c) 12 minutos 



 

48) (Mackenzie-SP) A distância média da Terra à Lua é 3,9 . 108 m. Sendo a velocidade da luz 

no vácuo igual a 3,0 . 105 km/s, o tempo médio gasto por ela para percorrer essa distância é de: 

a) 0,77 s          c) 13 s          e) 1,300 s 

b) 1,3 s            d) 77 s 

 

49) (Cesgranrio-RJ) Uma cena, filmada originalmente a uma velocidade de 40 quadros por 

segundo, é projetada em câmera lenta a uma velocidade reduzida de 24 quadros por segundo. A 

projeção dura 1,0 min. A duração real da cena filmada é de: 

a) 16 s          c) 100 s          e) 40 s 

b) 36 s          d) 24 s 

 

50) (UFPE) Um projetor de filmes gira com uma velocidade de 20 quadros por segundo. Cada 

quadro mede 1,0 cm de comprimento. Despreze a separação entre os quadros. Qual é o tempo 

de projeção, em minutos, de um filme cuja fita tem um comprimento total de 18 m? 

a) 1,5          c) 4,5          e) 7,5 

b) 3,0          d) 6,0 

 

51) (UEPB) Em um dado trecho reto e plano de uma rodovia, estão se movendo os carros A, B, 

c e D, com velocidades e posições indicadas na figura. 
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Com base nessas informações, analise as proposições a seguir e assinale a correta. 

a) Para o motorista A (observador em A), o carro B está se aproximando com uma velocidade de 

20 km/h. 

b) Para o motorista B (observador em B), o carro C está se afastando com uma velocidade de 10 

km/h. 

c) Para o motorista D (observador em D), o carro C está se afastando com uma velocidade de 

110 km/h. 

d) Para o motorista A (observador em A), o carro D está se aproximando com uma velocidade de 

20 km/h. 



e) Para o motorista C (observador em C), o carro A está se aproximando com uma velocidade de 

130 km/h. 

 

52) (Olimpíada Brasileira de Física) Uma máquina fotográfica é ajustada para executar uma 

sequência de fotografias de duas partículas movendo-se ao longo de trilhos paralelos em 

movimento retilíneo uniforme. Os intervalos de tempo entre duas fotos consecutivas são 

constantes e iguais a 0,25 segundo. Na primeira fotografia, a distância entre a primeira e a 

segunda foto mostra que as partículas se movem em sentidos opostos, tendo então se deslocado 

distâncias respectivamente iguais a 5 cm e 2,5 cm. Pode-se afirmar que: 

I. a partícula mas veloz vê a mais lenta se aproximar com uma velocidade 1,5 vezes maior que a 

sua; 

II. o instante em que uma partícula passa pela outra é registrado em fotografia; 

III. 5 fotografias são tiradas desde o instante inicial até o momento em que a partícula mas 

veloz passa pela posição inicial da partícula mas lenta. 

Assinale a opção correta. 

a) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 

b) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 

c) Apenas a afirmativa III é verdadeira. 

d) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 

e) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 

 

53) (Fuvest-SP) Numa estrada, um caminhão com velocidade constante leva 4 s para ultrapassar 

outro, cuja velocidade é também constante. Sendo 10 m o comprimento de cada caminhão, a 

diferença entre as velocidades dos caminhões é igual a: 

a) 0,20 m/s          d) 5,0 m/s 

b) 0,40 m/s          e) 10 m/s 

c) 2,5 m/s 

 

54) (Furg-RS) Um comboio de vagões é puxado por uma locomotiva com velocidade de 36 

km/h. Essa composição ferroviária tem um comprimento total de 210 m e é ultrapassada por um 

automóvel que se desloca com velocidade de 15 m/s. Quanto tempo decorre desde o instante em 

que o automóvel alcança o último vagão da composição até o instante em que ultrapassa a 

locomotiva? Considere as dimensões do automóvel desprezíveis comparativamente com as 

dimensões do comboio. 

a) 4m2 s          b) 8m4 s          c) 14 s          d) 21 s          e) 42 s 

 

55) (UFSC) Um trem A, de 150 metros de comprimento, deslocando-se do sul para o norte, 

começa a atravessar uma ponte férrea de pista dupla, no mesmo instante em que um outro trem 

B, de 500 metros de comprimento, que se desloca do norte para o sul, inicia a travessia da ponte. 



O maquinista do trem A observa que seu trem se desloca com velocidade constante de 36 km/h, 

enquanto o maquinista do trem B verifica que seu tem está a uma velocidade constante de 72 

km/h, ambas as velocidades medidas em relação ao solo. Um observador, situado em uma das 

extremidades da ponte, observa que os trens completam a travessia da ponte ao mesmo tempo. 

Assinale a(s) proposição(ões) correta(s). 

01) Como o trem B tem o dobro da velocidade do trem A, ele leva a metade do tempo para 

atravessar a ponte independentemente do comprimento dela. 

02) A velocidade do trem A, em relação ao trem B, é de 108 km/h. 

04) Não podemos calcular o comprimento da ponte, pois não foi fornecido o tempo gasto pelos 

trens para atravessá-la. 

08) O comprimento da ponte é 200 metros. 

16) Os trens atravessam a ponte em 35 segundos. 

32) A velocidade do trem B, em relação ao trem A, é de 108 km/h. 

64) O comprimento da ponte é 125 metros e os trens a atravessam em 15 segundos. 

Dê como resposta a soma dos números associados às proposições corretas. 

 

56) (Uespi) Um passageiro perdeu um ônibus que saiu da rodoviária há 5 minutos e pega um 

táxi para alcançá-lo. O ônibus desenvolve uma velocidade de 60 km/h, e o táxi, de 90 km/h. O 

intervalo de tempo necessário ao táxi para alcançar o ônibus é, em minutos: 

a) 25          b) 20          c) 15          d) 10          e) 5 

 

57) (PUC-RS) Dizer que um movimento se realiza com uma aceleração escalar constante de 5 

m/s2 significa que: 

a) em cada segundo o móvel se desloca 5 m. 

b) em cada segundo a velocidade do móvel aumenta de 5 m/s. 

c) em cada segundo a aceleração do móvel aumenta de 5 m/s. 

d) em cada 5 s a velocidade aumenta de 1 m/s. 

e) a velocidade é constante e igual a 5 m/s. 

 

58)(Unirio-RJ) Caçador nato, o guepardo é uma espécie de mamífero que reforça a tese de que 

os animais predadores estão entre os bichos mais velozes da natureza. Afinal, a velocidade é 

essencial para os que caçam outras espécies em busca de alimentação. 
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O guepardo é capaz de, saindo o repouso e correndo em linha reta, chegar à velocidade de 72 

km/h e apenas 2,0 segundos, o que nos permite concluir, em tal situação, ser o módulo de sua 

aceleração escalar média, em m/s2, igual a: 

a) 10          b) 15          c) 18          d) 36          e) 50 

 

59) (FEI-SP) A tabela dá os valores da velocidade escalar instantânea de um móvel em função 

do tempo, traduzindo uma lei de movimento que vale do instante t = 0 s até o instante t = 5,0 s. 

 

t 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 s 

v 7 10 13 16 19 cm/s 

 

A respeito desse movimento podemos dizer que: 

a) é uniforme. 

b) é uniformemente variado com velocidade inicial nula. 

c) e uniformemente acelerado com velocidade inicial diferente de zero. 

d) sua aceleração escalar é variável. 

e) nada se pode concluir. 

 

60) (Uece) Um automóvel desloca-se numa estrada reta com velocidade constante de 36 km/h. 

Devido a um vazamento, o carro perde óleo à razão de uma gota por segundo. O motorista pisa 

no freio, introduzindo uma aceleração constante de retardamento, até parar. As manches de óleo 

deixadas na estrada, durante a freada, estão representadas na figura. 
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Pode-se concluir que a aceleração de retardamento vale, em módulo: 

a) 1 m/s2          d) 4 m/s2 



b) 2 m/s2          e) nenhum desses valores 

c) 3 m/s2 

 

61) (UEPB) Um automóvel move-se com velocidade constante de 20 m/s por uma avenida e 

aproxima-se de um semáforo com fiscalização eletrônica, situado em frente a uma escola. 

Quando o automóvel se encontra a 60 metros do semáforo, o sinal muda de verde para amarelo, 

permanecendo amarelo por um tempo de 2,0 segundos. Portanto, a menor aceleração constante 

que o carro deve ter para passar pelo semáforo e não ser multado, em m/s2, vale: 

a) 10 

b) 6,0 

c) 8,0 

d) 7,0 

e) 12 

 

62) (UEL-PR) Um móvel efetua um movimento retilíneo uniformemente variado obedecendo à 

função horária s = 10 + 10t 
_ 5,0t

2, na qual o espaço s é medido em metros e o instante t em 

segundos. A velocidade do móvel no instante t = 4,0 s, em m/s, vale: 

a) 50 

b) 20 

c) 0 

d) 
_
20 

e) 
_
30 

 

63) (Olimpíada Paulista de Física) Um avião a jato, partindo do repouso, é submetido a uma 

aceleração constante de 4,0 m/s2. Qual é o intervalo de tempo ∆t de aplicação dessa aceleração 

para que o jato atinja a velocidade de decolagem de 160 m/s? Qual é a distância d percorrida até 

a decolagem? 

a) ∆t = 80,0 s e d = 400 m 

b) ∆t = 20,0 s e d = 1.600 m 

c) ∆t = 20,0 s e d = 3.200 m 

d) ∆t = 40,0 s e d = 1.600 m 

e) ∆t = 40,0 s e d = 3.200 m 

 

64) (Olimpíada Brasileira de Física) Uma partícula executa um movimento retilíneo 

uniformemente variado. Num dado instante, a partícula tem velocidade 50 m/s e aceleração 

negativa de módulo 0,2 m/s2. Quanto tempo decorre até a partícula alcançar a mesma velocidade 

em sentido contrário? 



a) 500 s          d) 100 s 

b) 250 s          e) 10 s 

c) 125 s 

 

65) (Univali-SC) Um ponto material percorre uma trajetória retilínea segundo a equação horária 

s = 4 + 6t + t2 (s em metros e t em segundos). No intervalo de tempo entre os instantes t = 1 s e t 

= 6 s, a velocidade escalar média, em m/s, é: 

a) 6            d) 34 

b) 11          e) 59 

c) 13 

 

66) (Fatec-SP) Uma partícula tem seu espaço s variando com o tempo t segundo a função: 

s = 28 _ 15t + 0,5t2 

com s em metros e t em segundos. Pode-se afirmar que: 

a) a aceleração é 1,0 m/s2, e o movimento é acelerado no intervalo de t = 0 a t = 3,0 s. 

b) a aceleração é 0,5 m/s2, e o movimento é acelerado no intervalo de t = 0 a t = 3,0 s. 

c) a aceleração é 0,5 m/s2, e o movimento é retardado no intervalo de t = 0 a t = 3,0 s. 

d) a partícula inverte o sentido de movimento no instante t = 15 s. 

e) o movimento se torna uniforme a partir do instante t = 15 s. 

 

67) (FMABC-SP) A função horária do movimento de uma partícula é expressa por s = t2 _ 10t + 

24 (s em metros e t em segundos). O espaço do móvel ao mudar de sentido é: 

a) 24 m            d) 1 m 

b) 
_
25 m          e) _1 m 

c) 25 m 

 

68) (Mackenzie-SP) Um trem de 120 m de comprimento se desloca com velocidade escalar de 

20 m/s. Esse trem, ao iniciar a travessia de uma ponte, freia uniformemente, saindo 

completamente da mesma 10 s após com velocidade escalar de 10 m/s. O comprimento da ponte 

é: 

a) 150 m            d) 60 m 

b) 120 m            e) 30 m 

c) 90 m 

 



69) (Vunesp) Um ponto material com movimento retilíneo uniformemente variado passa pelo 

ponto A de uma reta com velocidade de 15 m/s, dirigindo-se para o ponto B dessa mesma reta. 

Se a distância AB é de 40 m e o intervalo de tempo desse percurso é de 5,0 s, a velocidade desse 

ponto material ao passar por B é de: 

a) 30 m/s            d) 5,0 m/s 

b) 15 m/s            e) 1,0 m/s 

c) 10 m/s 

 

70) (Uniube-MG) Durante uma viagem pelo interior de São Paulo, um motorista de carro 

desloca-se retilineamente com velocidade constante de 72 km/h quando vê uma vaca parada no 

meio da estrada a 100 m de distância. Imediatamente ele aciona os freios, adquirindo uma 

aceleração escalar de módulo 5 m/s2. Pode-se afirmar que o motorista: 

a) não conseguirá evitar a colisão com o animal. 

b) conseguirá parar o carro exatamente na frente do animal. 

c) conseguirá parar o carro a 60 m do animal. 

d) conseguirá parar o carro a 50 m do animal. 

e) conseguirá parar o carro a 40 m do animal. 

 

71) (UEPB) Dois automóveis, A e B, deslocam-se um em direção ao outro numa competição. O 

automóvel A desloca-se a uma velocidade de 162 km/h; o automóvel B, a 108 km/h. Considere 

que os freios dos dois automóveis são acionados ao mesmo tempo e que a velocidade diminui a 

uma razão de 7,5 m/s, em cada segundo. Qual é a menor distância entre os carros A e B para que 

eles não se choquem? 

a) 135 m          c) 210 m          e) 75 m 

b) 60 m            d) 195 m 

 

72) (UCPel-RS) Um carro aproxima-se de uma sinaleira com velocidade constante. Quando a 

distância entre o carro e a sinaleira é de 27,5 m, a luz vermelha acende e o motorista demora 

ainda 5,0 s para aplicar os freios. Estes imprimem ao carro uma desaceleração constante de 5,0 

m/s2. Qual era a velocidade constante do carro, sabendo-se que ele para ao completar os 27,5 m? 

a) 5,5 m/s 

b) aproximadamente 60 km/h 

c) 72 km/h 

d) 7,0 m/s 

e) 18 km/h 

 



73) (ITA-SP) De uma estação parte um trem A com velocidade constante vA = 80 km/h. Depois 

de certo tempo, parte dessa mesma estação um outro trem B, com velocidade constante vB = 100 

km/h. Depois de um tempo de percurso, o maquinista de B verifica que o sem trem se encontra a 

3 km de A; a partir desse instante ele aciona os freios indefinidamente, comunicando ao trem 

uma aceleração a = _50km/h2. O trem A continua no seu movimento anterior. Nessas condições: 

a) não houve encontro dos trens. 

b) depois de duas horas o trem B para e a distância que o separa de A é de 64 km. 

c) houve encontro dos trens depois de 12 min. 

d) houve encontro dos trens depois de 36 min. 

e) não houve encontro dos trens; continuam caminhando e a distância que os separa agora é de 2 

km. 

 

74) (PUC-Campinas-SP) No instante em que a luz verde do semáforo acende, um carro ali 

parado parte com aceleração constante de 2,0 m/s2. Um caminhão, que circula na mesma 

direção e no mesmo sentido, com velocidade constante de 10 m/s, passa por ele no exato 

momento da partida. Podemos, considerando os dados numéricos fornecidos, afirmar que: 

a) o carro ultrapassa o caminhão a 200 m do semáforo. 

b) o carro não alcança o caminhão. 

c) os dois veículos seguem juntos. 

d) o carro ultrapassa o caminhão a 40 m do semáforo. 

e) o carro ultrapassa o caminhão a 100 m do semáforo. 

 

75) (Olimpíada Brasileira de Física) Quando o sinal abre, um carro parado inicia um movimento 

uniformemente acelerado, sendo neste mesmo instante ultrapassado por um caminhão que se 

move com velocidade escalar constante v0. A velocidade escalar do carro no momento que 

ultrapassa o caminhão é: 

a) 1,1 v0 

b) 1,2 v0 

c) 1,5 v0 

d) 2,0 v0 

e) 2,5 v0 

 

76) (Uerj) O movimento retilíneo uniformemente acelerado de um objeto pode ser representado 

pela seguinte progressão aritmética: 

7          11          15          19          23          27          ... 

 



Esses números representam as variações do espaço, em metros, realizadas pelo objeto, a cada 

segundo. Portanto, a função horária dos espaços, em unidades SI, que descreve a posição desse 

objeto pode ser: 

a) 3t + 4t2
 

b) 5t + 2t2 

c) 1 + 2t + 4t2 

d) 3t + 4t2 

e) 2 + 3t + 2t2 

 

Nota: Nos testes seguintes despreze a resistência do ar. 

 

77) (UFJF-MG) Um astronauta está na superfície da Lua, quando solta simultaneamente duas 

bolas maciças, uma de chumbo e outra de madeira, de uma altura de 2,0 m em relação à 

superfície. Nesse caso, podemos afirmar que: 

a) a bola de chumbo chegará ao chão um pouco antes da bola de madeira, mas perceptivelmente 

antes. 

b) a bola de chumbo chegará ao chão um pouco depois da bola de madeira, mas 

perceptivelmente depois. 

c) a bola de chumbo chegará ao chão ao mesmo tempo que a bola de madeira. 

d) a bola de chumbo chegará ao chão bem antes da bola de madeira. 

e) a bola de chumbo chegará ao chão bem depois da bola de madeira. 

 

78) (UFSM-RS) Um corpo é atirado verticalmente para cima, a partir do solo, com uma 

velocidade de 20 m/s. Considerando a aceleração gravitacional g = 10 m/s2 e desprezando a 

resistência do ar, a altura máxima, em metros, alcançada pelo corpo é: 

a) 15          b) 20          c) 30          d) 60          e) 75 

 

79) (Vunesp) 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 3,2 m, a velocidade com que cada tijolo deve 

ser lançado para que chegue às mãos do receptor com velocidade nula deve ser de: 

a) 5,2 m/s          d) 8,0 m/s 

b) 6,0 m/s          e) 9,0 m/s 

c) 7,2 m/s 

 



80) (Unitau-SP) Um modelo de foguete é impulsionado verticalmente para cima, com a 

aceleração constante de 50 m/s2. O motor para de funcionar após 4 s do lançamento. Em que 

altura está o foguete, quando o motor para? 

a) 100 m          d) 350 m 

b) 250 m          e) 400 m 

c) 300 m 

 

81) (Unitau-SP) Na questão anterior, desprezando a resistência do ar e usando g = 10 m/s2, 

podemos dizer corretamente que a altura máxima atingida pelo foguete é: 

a) 1.800 m          d) 3.500 m 

b) 2.400 m          e) 4.000 m 

c) 3.000 m 

 

82) (UEM-PR) Uma torneira localizada a uma altura H em relação ao solo é deixada semiaberta 

e começa a gotejar. Considere que as gotas abandonam a torneira com velocidade inicial nula, 

que o intervalo de tempo entre duas gotas consecutivas que abandonam a torneira é T, e que g é 

a aceleração da gravidade local. Nessas condições, é correto afirmar que: 

01) a distância percorrida por uma gota no instante em que a próxima gota abandona a torneira é 
𝑔𝑇

2
. 

02) a velocidade de uma gota no instante em que a próxima abandona a torneira é gT. 

04) a distância entre duas gotas consecutivas é constante durante toda a trajetória. 

08) o tempo que uma gota demora para atingir o solo é 
√2𝑔

𝐻
. 

16) a velocidade com que a gota atinge o solo é √2𝑔𝐻. 

32) o intervalo de tempo entre duas gotas consecutivas que atingem o solo é 2T. 

Dê como resposta a soma dos números associados às afirmativas corretas. 

 

83) (PUC-Campinas-SP) Um foguete sobe verticalmente. No instante t = 0 em que ele passa 

pela altura de 100 m, em relação ao solo, subindo com velocidade constante de módulo 5,0 m/s 

escapa dele um pequeno parafuso. Considere g = 10 m/s2 e despreze o efeito do ar. O parafuso 

chegará ao solo no instante t, em segundos, igual a: 

a) 20 

b) 15 

c) 10 

d) 5,0 

e) 3,0 



 

84) (Vunesp) Um corpo A é abandonado de uma altura de 80 m no mesmo instante em que um 

corpo B é lançado verticalmente para baixo com velocidade inicial de 10 m/s, de uma altura de 

120 m. Desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade como sendo 

10 m/s2, é correto afirmar, sobre o movimento desses dois corpos, que: 

a) os dois chegam ao solo no mesmo instante. 

b) o corpo B chega ao solo 2,0 s antes que o corpo A. 

c) o tempo gasto para o corpo A chegar ao solo é 2,0 s menor que o tempo gasto pelo B. 

d) o corpo A atinge o solo 4,0 s antes que o corpo B. 

e) o corpo B atinge o solo 4,0 s antes que o corpo A. 

 

85) (UFRJ) Um corpo em queda livre percorrer uma certa distância vertical em 2 s; logo, a 

distância percorrida em 6 s será: 

a) dupla. 

b) tripla. 

c) seis vezes maior. 

d) nove vezes maior. 

e) doze vezes maior. 

 

86) Um corpo em queda vertical no vácuo possui, a partir do repouso, uma velocidade v após 

percorrer uma altura h. Para a velocidade ser 3v, a distância percorrida será de: 

a) 2h          d) 6h 

b) 3h          e) 9h 

c) 4h 

 

87) (PUC-Campinas-SP) Um móvel é abandonado em queda livre percorrendo, a partir do 

repouso, uma distância d durante o primeiro segundo de movimento. Durante o terceiro segundo 

de movimento, esse móvel percorre uma distância: 

a) d√3          d) 7d 

b) 3d          e) 9d 

c) 5d 

 

88) (Mackenzie-SP) Joãozinho abandona do alto de uma torre um corpo a partir do repouso. 

Durante a queda livre, com g constante, ele observa que nos dois primeiros segundos o corpo 

percorre a distância D. A distância percorrida pelo corpo nos 4 s seguintes será: 



a) 4D          d) 8D 

b) 5D          e) 9D 

c) 6D 

 

89) (Uece) Em um circo, um malabarista lança bolas, verticalmente para cima, que atingem uma 

altura máxima h. No caso de jogá-las para que elas fiquem o dobro do tempo no ar, a nova 

altura máxima será: 

a) 2h          d) 6h 

b) 4h          e) 8h 

 

90) (UFPA) Em um local onde a aceleração da gravidade vale 10 m/s2, deixa-se cair livremente 

uma pedra de uma altura de 125 m em relação ao solo. Dois segundo depois, uma segunda pedra 

é atirada verticalmente da mesma altura. Sabendo-se que essas duas pedras atingiram o solo ao 

mesmo tempo, a velocidade com que a segunda pedra foi atirada vale: 

a) 12,3 m/s          d) 41,2 m/s 

b) 26,6 m/s          e) 57,5 m/s 

c) 32 m/s 

 

91) (UFMT) Dois projéteis iguais são atirados da mesma posição (40 m acima do solo), 

verticalmente, em sentidos opostos e com a mesma velocidade. Em 2 s o primeiro projétil atinge 

o solo. Depois de quanto tempo da chegada do primeiro o segundo atingirá o solo? (Despreze 

qualquer atrito e considere g = 10 m/s2) 

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

 

92) (Olimpíada Brasileira de Física) Dois estudantes decidiram medir a velocidade das águas de 

um rio usando apenas uma trena e conhecendo o valor da aceleração gravitacional. Após 

algumas tentativas perceberam que, abandonando simultaneamente uma pedra do alto da ponte 

e um barquinho de papel nas águas do rio, a pedra atingia o barquinho quando ele era colocado 

na água a 3 m do ponto de impacto e a pedra caía em queda livre por 5 m. De posse desses 

resultados, eles chegaram à conclusão correta de que a velocidade média da correnteza do rio 

tinha um valor, em m/s, próximo de: 

a) 5          b) 4          c) 3          d) 2          e) 1 
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Dado: g = 10 m/s2 

 

93) (UEM-PR) Um vaso cai de uma sacada a 20 m de altura. Sobre a calçada, na direção da 

queda do vaso, encontra-se um homem de 2,0 m de altura. Uma pessoa distante 34 m, que está 

observando tudo, grita para que o homem saia do lugar após 1,5 segundo desde o exato instante 

em que o vaso começa a cair. Ao ouvir o alerta, o homem leva 0,05 segundo para reagir e sair 

do lugar. Nessa situação, considerando a velocidade do som no ar de 340 m/s, assinale a 

alternativa correta. (use g =10 m/s2.) 

a) O vaso colide com o homem antes mesmo de ele ouvir o alerta. 

b) Ainda sobra 1,6 segundo para o vaso atingir a altura do homem quando este sai do lugar. 

c) Pelo fato de a pessoa ter esperado 1,5 segundo para emitir o alerta, o homem sai no exato 

momento de o vaso colidir com sua cabeça, a 2,0 m de altura do solo. 

d) O vaso está a aproximadamente 6,4 m do solo quando o homem sai do lugar. 

e) Todas as alternativas estão incorretas. 

 

94) (UFMG) Uma pessoa passeia durante 30 minutos. Nesse tempo ela anda, corre e também 

para por alguns instantes. O gráfico representa a distância (x) percorrida por essa pessoa em 

função do tempo de passeio (t). 
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Pelo gráfico pode-se afirmar que, na sequência do passeio, a pessoa: 

a) andou (1), correu (2), parou (3) e andou (4), 

b) andou (1), parou (2), correu (3) e andou (4). 

c) correu (1), andou (2), parou (3) e correu (4). 

d) correu (1), parou (2), andou (3) e correu (4). 

 

95) (PUC-PR) Duas partículas A e B se movimentam sobre uma mesma trajetória retilínea 

segundo o gráfico. 
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Podemos afirmar que suas equações horárias são: 

a) sA = 90 + 20t e sB = 40 + 10t 

b) sA = 20 + 90t e sB = 10 + 40t 

c) sA = 40 + 20t e sB = 90 + 10t 

d) sA = 40 + 20t e sB = 10 + 90t 

e) sA = 20 + 40t e sB = 90 + 10t 

 

96) (Mackenzie-SP) Correndo com uma bicicleta, ao longo de um trecho retilíneo de uma 

ciclovia, uma criança mantém a velocidade constante de módulo igual a 2,50 m/s. O diagrama 

horário da posição para esse movimento está ilustrado a seguir. 
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Segundo o referencial adotado, no instante t = 15,00 s, a posição x da criança é igual a: 

a) _37,50 m          d) 37,50 m 

b) _12,50 m          e) 62,50 m 

c) 12,50 m 

 

97) (FMTM-MG) Na figura estão representados, num plano cartesiano, os gráficos posição × 

tempo do movimento de dois móveis, A e B, que percorrem a mesma reta. 
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Se esses móveis se mantiverem em movimento com as mesmas características, durante um 

tempo suficiente, eles devem se cruzar no instante e na posição iguais, respectivamente, a: 

a) 10 s; 200 m 

b) 15 s; 300 m 

c) 20 s; 400 m 

d) 25 s; 400 m 

e) 30 s; 450 m 

 

98) (PUC-Campinas-SP) Um caminhão C, de 25 m de comprimento, e um automóvel A de 5,0 

m de comprimento, estão em movimento em uma estrada. As posições dos móveis, marcadas 

pelo para-choque dianteiro dos veículos, estão indicadas no gráfico para um trecho do 

movimento. Em determinado intervalo de tempo, o automóvel ultrapassa o caminhão. 
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Durante a ultrapassagem completa do caminhão, o automóvel percorre uma distância, em 

metros, igual a: 

a) 5          b) 15          c) 18          d) 20          e) 60 

 

99) (UFSM-RS) Dois carros A e B  têm seus movimentos representados esquematicamente no 

gráfico s x t a seguir. 
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Pode-se afirmar, baseando-se na função que representa o movimento de cada carro, que; 

a) as velocidades iniciais (t = 0) dos carros A e B são zero. 

b) a velocidade média do carro B é igual à velocidade de 0 a t. 

c) as velocidades iniciais dos carros A e B são diferentes de zero. 

d) a aceleração do carro A é igual à aceleração do carro B. 

e) o carro B percorrerá uma distância maior até encontrar o carro A. 

 

100) (PUC-RJ) O gráfico abaixo mostra a posição, em função do tempo, de dois trens que 

viajam no mesmo sentido em trilhos paralelos. Marque a afirmativa correta. 
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a) Na origem do gráfico, ambos os trens estavam parados. 

b) Os trens aceleraram o tempo todo. 

c) No instante tB, ambos os trens têm a mesma velocidade. 

d) Ambos os trens têm a mesma aceleração em algum instante anterior a tB. 

e) Ambos os trens têm a mesma velocidade em algum instante anterior a tB. 

 


