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1º 

QUESTÃO 01 

 

Efetue as operações indicadas a seguir. Os 

números estão expressos corretamente em 

algarismos significativos. Dê a resposta da 1ª 

operação em m, da 2ª em m2, da 3ª em L e da 

4ª em Gb. Escreva o resultado em notação 

científica e indique também a ordem de 

grandeza de cada resultado. 

 

A) 3,020m + 0,0012Km + 320cm 

B) 4,33m x 50,2cm. 

C) 7,83L + 532,7mL. 

D) 1834Mb + 23,74Gb. 

 

QUESTÃO 02 

 

Um espetáculo musical tem início exatamente 

às 21h 15min 25s e termina às 23h 38min 

15s. Determine a duração desse espetáculo. 

Dê a sua resposta no mesmo formato dos 

dados acima e também em segundos. Na 

resposta dada em segundos, escreva-a 

também em notação científica e indique a 

ordem de grandeza da medida. 

 

QUESTÃO 03 

 

Considerando todos os anos com 365 dias, 
determine a duração de um micro século em 
minutos. 

 
Dado: 1 micro = 10-6 
 

QUESTÃO 04 

 

Um móvel percorre uma distância de 1.200m 

em 4min. Qual é sua velocidade escalar 

média? 

QUESTÃO 05 

 

Um trem de comprimento 200m gasta 20s para 

atravessar um túnel de comprimento 400m. 

Determine a velocidade escalar média do trem. 

 
 

QUESTÃO 06 

 

Um percurso de 310km deve ser feito por um 

ônibus em 5h. O primeiro trecho de 100km é 

percorrido com velocidade média de 50km/h, e 

o segundo trecho de 90km, com velocidade 

média de 60km/h. Que velocidade média deve 

ter o ônibus no trecho restante para que a 

viagem ocorra no tempo previsto? 

 

QUESTÃO 07 

 
A velocidade escalar média de um automóvel 

até a metade de seu percurso é de 90 km/h e 

na metade restante é de 60 km/h. Determine a 

velocidade escalar média no percurso total. Ela 

é a média aritmética das velocidades escalares 

médias em cada trecho do percurso? 

 

QUESTÃO 08 

 

Um móvel desloca-se em movimento uniforme 

com velocidade escalar de 5 m/s, em valor 

absoluto. Sabe-se que, no instante t = 0, o 

móvel está a +15 m do marco zero. Determine 

a função horária do espaço se o movimento for: 

 

A) Progressivo; 

B) Retrógrado. 



QUESTÃO 09 

 
Um móvel realiza um movimento uniforme 

num determinado referencial. Seu espaço 

varia com o tempo segundo os dados da 

tabela: 

 

 
 

A) Determine o espaço inicial S0 e a 

velocidade escalar v do movimento. 

B) O movimento é progressivo ou retrógrado? 

C) Qual é a função horária do movimento? 

 

QUESTÃO 10                   

 

Dois móveis, A e B, percorrem a mesma 

trajetória e seus espaços são medidos a partir 

de uma origem comum. Suas funções horárias 

do espaço são: 

 

SA = 10 + 2∙t       e       SB = 40 - 4∙t 

 

Determine: 

 

A) O instante do encontro dos móveis; 
B) O espaço (posição) dos móveis no instante 

do encontro. 
 

QUESTÃO 11                   

 

É dada a função horária Sf = 20 – 4∙t (t em hora 

e S em quilômetro), que descreve o movimento 

de um ponto material num determinado 

referencial. Os espaços S são medidos numa 

trajetória a partir de um marco zero. Os 

instantes t são lidos num cronômetro.  

 

Determine: 

 

A) Espaço inicial e a velocidade escalar do 

ponto material; 

B) O tipo do movimento e se ele é progressivo 

ou retrógrado; 

C) O espaço do móvel no instante t = 2h; 

D) Em que instante o móvel está a 8 km da 

origem dos espaços (o marco zero). 

QUESTÃO 12                   

 

Um ponto material está em MUV com 

aceleração escalar igual a –2m/s2. Sua 

velocidade escalar varia no tempo segundo os 

dados da tabela abaixo. 

 

 
 

Determine: 

 

A) A velocidade escalar inicial do móvel; 

B) A equação horária da velocidade do móvel. 

A velocidade do móvel no instante t = 

8,0s. 

 

QUESTÃO 13                   

 

Em um anúncio de certo tipo de automóvel, 

afirma-se que o veículo, partindo do repouso, 

atinge a velocidade de 108Km/h em 8,0s. 

Calcule a aceleração desse automóvel em 

unidades do S.I. 

 

QUESTÃO 14                   

 

Um carro a 90 km/h é freado uniformemente 

com aceleração escalar de módulo 2,5m/s2 até 

parar. Determine a variação do espaço do 

móvel do início da frenagem até ele parar. 

 

QUESTÃO 15                   

 

Abandona-se uma pedra do alto de um edifício 

de altura h e ela atinge o solo 4,0s depois. 

Adote g = 10m/s2 e despreze a resistência do 

ar.  

 

 

 

 

 

Determine: 

 

A) A altura do edifício. 
B) O módulo da velocidade da pedra quando 

atinge o solo. 



QUESTÃO 16                   

 

Um corpo em queda livre, a partir do repouso, 

percorre uma distância d no primeiro segundo 

de movimento. Qual a distância percorrida por 

ele no quarto segundo de movimento? 

Despreze o efeito do ar. JUSTIFIQUE SUA 

RESPOSTA. 

 

QUESTÃO 17                   

 

Um objeto é abandonado do alto de um prédio 

de altura 125m em t = 0. Um segundo objeto é 

largado de 20m num instante t = t1. Despreze 

a resistência do ar. Considere g = 10m/s2. 

Sabendo que os dois objetos colidem 

SIMULTANEAMENTE com o solo, determine 

o valor de t1. 

 

QUESTÃO 18                   

 

Um móvel é atirado verticalmente para cima, a 

partir do solo, com velocidade inicial de 50m/s. 

Despreze a resistência do ar e considere g = 

10m/s2. Determine: 

 

A) As funções horárias (da posição e da 

velocidade) do movimento. 

B) O tempo de subida, isto é, o tempo para 

atingir a altura máxima e a altura máxima. 

C) O instante e a velocidade escalar quando o 

móvel atinge o solo. 

 

QUESTÃO 19                   

 

De um helicóptero que desce verticalmente é 

abandonada uma pedra quando o mesmo se 

encontra a 100 m do solo. Sabendo-se que a 

pedra leva 4 s para atingir o solo, calcule a 

velocidade do helicóptero no momento em que 

a pedra foi abandonada. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 20                   

 

Dois projeteis iguais são atirados da mesma 

posição (40 metros acima do solo), 

verticalmente, em sentidos OPOSTOS e com a 

MESMA velocidade. Em 2,0s, o primeiro 

projétil atinge o solo. Depois de quanto tempo 

da chegada do primeiro o segundo atingirá o 

solo? 

 

Despreze qualquer efeito de atrito e considere 

g = 10m/s2. 

 


