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1º 

QUESTÃO 01 

 

A Física é uma ciência experimental e o 

resultado de medidas de grandezas físicas 

obtidos direta ou indiretamente devem ser 

expressos com um número de algarismos 

que represente a precisão da medida. São os 

Chamados algarismos significativos. 

Considerando-se que uma pessoa pode 

percorrer uma distância de 3,6Km em 50 

minutos, determine em m/s o valor da 

velocidade que a pessoa desenvolve nesse 

percurso. 

 

QUESTÃO 02 

 

Uma composição ferroviária possui 19 vagões 

com 10m de comprimento cada e mais a 

locomotiva, também com 10m, que puxa esses 

vagões pelos trilhos com uma velocidade 

média de 20m/s. Sabendo os valores do 

comprimento total da composição e de sua 

velocidade, determine o tempo necessário 

para que ela atravesse uma ponte de 100m de 

comprimento. 

 

QUESTÃO 03 

 

A posição de um móvel, em movimento 

uniforme, varia com o tempo conforme a tabela 

que segue. 

 

 
 

Determine equação horária da posição desse 

movimento. 

QUESTÃO 04 

 

Dois móveis A e B, ambos com movimento 

uniforme, percorrem uma trajetória retilínea 

conforme mostra a figura. Em t = 0, estes se 

encontram, respectivamente, nos pontos A e B 

na trajetória. As velocidades dos móveis são 

VA = 50 m/s e VB = 30 m/s no mesmo sentido.  

 

 
 

Em qual ponto da trajetória ocorrerá o encontro 

dos móveis? 

 

QUESTÃO 05 

 

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 06 

 

Um automóvel que trafega com velocidade 
constante de 10 m/s, em uma pista reta e 
horizontal, passa a acelerar uniformemente 
com aceleração de 1m/s2, mantendo essa 
aceleração durante meio minuto. Determine a 
distância percorrida pelo automóvel. 
 
 

 

 



QUESTÃO 07 

 
Em um piso horizontal, um menino dá um 

empurrão em seu caminhãozinho de plástico. 

Assim que o contato entre o caminhãozinho e 

a mão do menino é desfeito, observa-se que 

em um tempo de 6 s o brinquedo foi capaz de 

percorrer uma distância de 9 m até cessar o 

movimento. Se a resistência oferecida ao 

movimento do caminhãozinho se manteve 

constante, qual foi a velocidade inicial obtida 

após o empurrão, em m/s? 

 

QUESTÃO 08 

 

Galileu, na torre de Pisa, fez cair vários corpos 

pequenos, com o objetivo de estudar as leis do 

movimento dos corpos em queda. A respeito 

dessa experiência, julgue os itens, 

desprezando o efeito do ar. 

 

I. A aceleração do movimento era a mesma 

para todos os corpos. 

II. Se dois corpos eram soltos juntos, o mais 

pesado chega ao solo horizontal no mesmo 

instante que o mais leve. 

III. Se dois corpos eram soltos juntos, o mais 

pesado chegava ao solo horizontal com 

velocidade maior que o mais leve. 

 

Quais são corretos? 

 

QUESTÃO 09 

 
Um garoto está brincando de soltar bolas de 

gude pela janela de seu apartamento. A partir 

de certo momento, ele resolve medir o tempo 

de queda dessas bolas. Seu relógio marca 10 

horas 4 minutos e 1 segundo ao soltar uma 

determinada bola e ela bate, no solo, quando 

esse relógio marca 10 horas 4 minutos e 3 

segundos. Baseado nestes dados, o garoto 

sabe calcular a altura de onde está soltando as 

bolas, ignorando a resistência do ar. Determine 

o resultado deste cálculo. 

 

 

 

 

QUESTÃO 10                   

 

Uma bola é solta de uma altura de 45,0 m e cai 

verticalmente. Um segundo depois, outra bola 

é arremessada verticalmente para baixo. 

Sabendo que a aceleração da gravidade no 

local é 10 m/s2 e desprezando a resistência do 

ar, determine a velocidade com que a última 

bola deve ser arremessada, para que as duas 

atinjam o solo no mesmo instante. 

 

QUESTÃO 11                   

 

Um móvel se desloca, em linha reta num 

movimento uniforme, sobre o eixo x durante o 

intervalo de tempo de t0 = 0 a t = 30 s. O gráfico 

representa a posição x, em função do tempo t, 

para o intervalo de t = 0 a t = 5,0 s. Determine 

o instante em que a posição do móvel é x = - 

30 m, em segundos. 

 

 
 

QUESTÃO 12                   

 

O gráfico de velocidade (v) x tempo (t), 

mostrado abaixo, representa, em unidades 

arbitrárias, o movimento retilíneo de uma 

partícula. Determine o quociente d1 / d2 entre a 

distância d1, percorrida pela partícula no 

intervalo de tempo (∆t1), e a distância d2, 

percorrida pela partícula no intervalo de tempo 

(∆t2). 

 

 
 



QUESTÃO 13                   

 

O gráfico abaixo mostra como varia a 

velocidade v em função do tempo t de um 

corpo que se desloca sobre uma trajetória 

retilínea e horizontal. O espaço percorrido por 

este corpo, no intervalo de tempo de 0 a 14 s, 

vale? 

 

 
 

QUESTÃO 14                   

 

Dados os vetores �⃗⃗�  e �⃗⃗�  cujos módulos 

valem, respectivamente, 6 e 8, determine 
graficamente (desenhe) o vetor diferença 

𝑽𝑫
⃗⃗⃗⃗  ⃗ = �⃗⃗� − �⃗⃗�  e calcule o seu módulo.  

 

 
 

QUESTÃO 15                   

 

Dados os vetores 𝑎 , �⃗� , 𝑐  e 𝑑 , representados 

no esquema a seguir, vale a seguinte relação: 

 

 
 

A) 𝑎 + �⃗� = 𝑐 + 𝑑  

B) 𝑎 + �⃗� + 𝑐 + 𝑑 = 0 

C) 𝑎 + �⃗� + 𝑐 = 𝑑  

D) 𝑎 + �⃗� + 𝑑 = 𝑐  

E) 𝑎 + 𝑐 = �⃗� + 𝑑  

QUESTÃO 16                   

 

A figura abaixo mostra um corpo sujeito a ação 

de três forças. Determine o módulo da força F, 

considerando que a força resultante sobre o 

corpo é nula. 

 

 
 

QUESTÃO 17                   

 

O sistema abaixo está em repouso, sendo 

formado por fios ideais e polias de massa 

desprezível. A massa do corpo II é de 5kg e 

g=10m/s2. Determine: 

 
 

A) A massa do corpo I; 
B)  tração em cada parte do fio (1, 2 e 3); 
C)  força aplicada pelo teto nos pontos A e B. 

 

QUESTÃO 18                   

 

Dois corpos, A e B, estão empilhados conforme 

mostra a figura abaixo. Sabendo que os corpos 

estão em repouso e que mA = 30kg, mB = 20kg 

e g = 9,8 m/s2, determine: 

 
 

A) A força normal sobre o corpo A 
B) A força normal sobre o corpo B. 
 



QUESTÃO 19                   

 

Considere dois corpos, A e B, unidos por um 

fio ideal, conforme ilustrado. Entre o corpo A e 

a superfície existe atrito e o sistema apresenta 

movimento acelerado. 

 

 
 

Marque, entre as afirmações abaixo, apenas 

as que estão corretas. 

 

A) Como o fio é inextensível, então os corpos 
A e B apresentam, obrigatoriamente, a 
mesma aceleração. 

B) Sobre o corpo B atuam a força peso 
(vertical e para baixo) e uma força de tração 
(vertical e para cima), sendo que a força 
resultante sobre este corpo é vertical e para 
baixo. 

C) Sobre o corpo A atual a força peso (vertical 
e para baixo), a força normal (vertical e para 
cima, uma força de tração (horizontal e para 
direita), e a força de atrito (horizontal e para 
esquerda). 

D) A força resultante sobre o corpo A tem 
direção horizontal e sentido para direita. 

E) Usando a expressão Fr = m ⋅ a, podemos 
afirmar que, se a massa do fio é tão 
pequena, que tende a um valor nulo, então 
a força resultante sobre o fio também tende 
a um valor nulo. 

 

QUESTÃO 20                   

 

Considere dois corpos, A e B, unidos por um 

fio ideal, conforme ilustrado. O atrito não está 

sendo considerado e a força resultante sobre o 

sistema está representada pelo vetor Fr. 

 

 

Marque, entre as afirmações abaixo, apenas 

as que estão corretas. 

 

A) A força Fr puxa apenas o corpo B. 
B) A Fr é responsável pela aceleração do 

corpo A e do corpo B. 
C) A força resultante sobre o corpo A é a força 

de tração no fio. 
D) A força resultante sobre o corpo B é a força 

Fr. 
E) A força resultante sobre o corpo B é a soma 

vetorial da força Fr com a força de tração 
aplicada nesse corpo (na direção horizontal 
e sentido para esquerda). 

 

QUESTÃO 21                   

 

Nas últimas semanas uma amiga de Joana se 

mudou para uma casa nova e maior. Joana 

decidiu ajudar a sua amiga com a mudança e 

já quase no fim se deparou com uma caixa 

muito pesada e não conseguiu levantá-la. 

Joana tem a ideia de amarrar uma corda na 

caixa e puxá-la para ver se assim fica mais fácil 

tirá-la do lugar. Ela então aplica uma força de 

módulo F = 40N fazendo um ângulo θ = 30º 

com a horizontal e conseguiu deslocar a caixa 

por uma distância d = 8,0m.  

 

 
 

Após o fim da tarefa, Joana calculou qual foi o 

trabalho realizado por ela e encontrou 

corretamente o valor de? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTÃO 22                   

 

Uma pessoa pode subir do nível A para o nível 

B por três caminhos: uma rampa, uma corda e 

uma escada. 

 
 

Compare as variações da energia potencial da 

pessoa ao mudar de nível pelos três caminhos. 

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA. 

 

QUESTÃO 23                   

 

Um corpo de 3,0kg de massa, é solto do ponto 

A de um morro, situado à altura de 5,0m em 

relação ao solo, conforme mostra o esquema 

abaixo: 

 

 
 

O corpo desliza sem atrito (ou seja, SEM 

DISSIPAÇÃO DE ENERGIA). Considerando a 

aceleração da gravidade como g = 10m/s2 e a 

conservação da energia mecânica, determine 

a velocidade com que o corpo chegará ao 

ponto B. 

 

QUESTÃO 24                   

 

Um homem empurra um objeto fazendo uma 

força de 100 N por uma distância de 25 m. 

Sabendo que o tempo gasto na execução da 

atividade foi de 50 s, determine a potência do 

homem. 

 

QUESTÃO 25                   

 

Em uma cachoeira aproveitada para mover 

uma roda d’água, a potência disponível é de 

300 kW. Qual a potência útil para essa roda 

d’água cujo rendimento é de 75%? 
 

QUESTÃO 26                   

 

Um canhão, inicialmente em repouso, de 

massa 600 kg dispara um projétil de massa 3 

kg com velocidade horizontal de 800 m/s. 

Desprezando todos os atritos, podemos 

afirmar que a velocidade de recuo do canhão é 

de: 

 

 
 

QUESTÃO 27                   

 

Uma sonda espacial de duas toneladas, 

observada de um sistema inercial, encontra-se 

inicialmente em repouso no espaço. Seu 

propulsor é ligado em um determinado 

intervalo de tempo e os gases são ejetados a 

uma velocidade constante de 2490 m/s, em 

relação à sonda. Determine a massa 

aproximada de gases ejetados, sendo que no 

final do processo a sonda move-se a 10 m/s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTÃO 28                   

 

Em uma experiência, uma barra é suspensa 

pelo seu ponto C, por um fio ideal, e mantida 

em equilíbrio como mostra a figura. Nas 

extremidades da barra, são colocados os 

corpos A e B. Sabe-se que o peso do corpo B 

é 80N. 

 
 

Determine o peso do corpo A para que a barra 

permaneça em equilíbrio. 

 

QUESTÃO 29                   

 

Uma gangorra tem braços desiguais. No 

extremo A está sentado João de peso 500 N. 

Qual é o peso de Maria sentada no extremo B, 

para que a gangorra fique em equilíbrio na 

posição horizontal? Considere a gangorra 

articulada no ponto O e de peso desprezível. 

 

 
 

QUESTÃO 30                   

 

Uma barra homogênea está apoiada em dois 

cavaletes, conforme mostra a figura a seguir: 

 

 
 

O peso da barra é de 700 N e o seu 

comprimento é de 11 m. Tomando como 

referência o cavalete B, determine a 

intensidade da força normal que o cavalete A 

aplica na barra. 


