
 

SEMANA 3 SEMI ENEM MÓD 1 

 

 
01. (UEL-PR) Um antigo relógio de bolso 

tem a forma mostrada na figura ao lado, 

com o ponteiro dos segundos separado 
dos outros dois. 

 
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) 2 e                 

b) 2 e 4              

c) 
𝜋

30
 𝑒 

𝜋

15
        

d) 
𝜋

30
 𝑒 

𝜋

60
                

e) 
𝜋

60
 𝑒 2𝜋 

 

02.(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)  rad/s e 5 cm/s  

b) 4 rad/s e 20 cm/s 

c) 5 rad/s e 25 cm/s 

d) 8 rad/s e 40 cm/s 

e) 10 rad/s e 50 cm/s 

 
03.(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:                                                       
(Use  = 3.) 

a) 0,0 m/s2  

b) 0,8 m/s2  
c) 4,8 m/s2  

d) 7,2 m/s2 

e) 9,6 m/s2 
 

04. (Uniube-MG) Duas polias de uma 

máquina estão acopladas segundo a 
figura. 

  
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 

 

05.(FEI-SP) Um dispositivo mecânico 

apresenta três polias (1), (2) e (3), de raios 
R1 = 6 cm, R2 = 8 cm 

e R3 = 2 cm, respectivamente, pelas quais 

passa uma fita que se movimenta, sem 
escorregamento, conforme indicado na 

figura abaixo. 

 
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 

 

 
06.(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. 

 
Quando a bicicleta está em movimento: 
a) a velocidade tangencial do ponto Z é 

igual à do 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 

à do ponto Z. 

 
07.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      b) 5,0           c) 2,0       d) 1,0       
e) 4,0 

 

08. (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

VOCÊ RESOLVE NÍVEL 1  

1.D 2.A 3.C 4.E 5.A 6.E 7.B 8.B  



 

01(Uepa) Na parte final de seu livro 

Discursos e demonstrações concernentes 
a duas novas ciências, publicado em 

1638, Galileu Galilei trata do movimento 

do projétil da seguinte maneira: 
“Suponhamos um corpo qualquer, 

lançado ao longo 

de um plano horizontal, sem atrito; 
sabemos... que 

esse corpo se moverá indefinidamente ao 

longo 

desse mesmo plano, com um movimento 
uniforme 

e perpétuo, se tal plano for ilimitado”. 

O princípio físico com o qual se pode 
relacionar o 

trecho destacado acima é: 

a) o princípio da inércia ou primeira lei de 
Newton. 

b) o princípio fundamental da Dinâmica ou 

segunda 
lei de Newton. 

c) o princípio da ação e reação ou terceira 

lei de 
Newton. 

d) a lei da gravitação universal. 

e) o princípio da energia cinética. 

 
02. (Fatec-SP) Uma motocicleta sofre 

aumento de velocidade de 10 m/s para 30 

m/s enquanto percorre, em movimento 
retilíneo uniformemente variado, a 

distância de 100 m. Se a massa do 

conjunto piloto + moto é de 500 kg, pode-
se concluir que o módulo da força 

resultante sobre o conjunto é: 

a) 2,0 x 102 N  
b) 4,0 x 102 N  

c) 8,0 x 102 N  

d) 2,0 x 103 N  

e) 4,0 x 103 N 
 

03. (UFPE) Um objeto de 2,0 kg descreve 

uma trajetória retilínea, que obedece à 
equação horária   s = 7,0t2 + 3,0t + 5,0, 

na qual s é medido em metros e t em 

segundos. O módulo da força resultante 
que está atuando sobre o objeto é, em N: 

a) 10        b) 17         c) 19      d) 28         

e) 35 
 

04.(Unitins-TO) Assinale a proposição 

correta: T.  

a) A massa de um corpo na Terra é menor 
do que na Lua. 

b) O peso mede a inércia de um corpo. 

c) Peso e massa são sinônimos. 
d) A massa de um corpo na Terra é maior 

do que na Lua. 

e) O sistema de propulsão a jato funciona 
baseado no princípio da ação e reação. 

T. 211  

05.(Uniube-MG) O princípio da ação e da 
reação explica o fato de que: 

a) algumas pessoas conseguem tirar a 

toalha de uma mesa puxando-a 
rapidamente, de modo que os objetos que 

estavam sobre a toalha permaneçam em 

seus lugares sobre a mesa. 
 

b) um corpo, ao ser lançado verticalmente 

para cima, atinge o ponto mais alto da 
trajetória e volta ao ponto de lançamento. 

c) quando atiramos uma pedra em 

qualquer direção no espaço, se nenhuma 

força atuar nela, a pedra seguirá seu 
movimento sempre com a mesma 

velocidade e na mesma direção. 

d) a força de atração do Sol sobre a Terra 
é igual, em intensidade e direção, à força 

de atração da Terra sobre o Sol. 

e) quanto maior a massa de um corpo é 
mais difícil movimentá-lo, se está parado, 

e mais difícil pará-lo, se está em 

movimento. 
T. 212  

06.(PUC-SP) 
 

 

 
Garfield, o personagem da história 
anterior, é reconhecidamente um gato 

malcriado, guloso e obeso. 

Suponha que o bichano esteja na Terra e 

que a balança utilizada por ele esteja em 
repouso, apoia da no solo horizontal. 

Considere que, na situação de repouso 

sobre a balança, Garfield exerça sobre ela 
uma força de compressão de intensidade 

150 N. 

A respeito do descrito, são feitas as 
seguintes afirmações: 

I. O peso de Garfield, na Terra, tem 

intensidade de 150 N. 
II. A balança exerce sobre Garfield uma 

força de intensidade 150 N. 

III. O peso de Garfield e a força que a 
balança aplica sobre ele constituem um par 

ação-reação. 

É (são) verdadeira(s): 

a) somente I.  



 

b) somente II.  

c) somente I e II. 
d) somente II e III. 

e) todas as afirmações. 

T. 213  
07.(Fuvest-SP) Um homem tenta 

levantar uma caixa de 5 kg, que está 

sobre uma mesa, aplicando uma força 
vertical de 10 N. 

 
 

Nessa situação, o valor da força que a mesa 
aplica na caixa é: 

a) 0 N    b) 5 N      c) 10 N    d) 40 N      e) 

50 N 
T. 216  

08.(UEL-PR) Numa situação de 

emergência, um bombeiro precisa retirar 
do alto de um prédio, usando uma corda, 

um adolescente de 40 kg. A corda suporta, 

no máximo, 300 N. Uma alternativa é fazer 
com que o adolescente desça com uma 

certa aceleração, para que a tensão na 

corda não supere o seu limite. 

 
Sob essas condições e considerando a 

aceleração da gravidade igual a 10 m/s2, 

qual deve ser o módulo dessa aceleração? 
a) 17,5 m/s2  

b) 1,3 m/s2  

c) 7,5 m/s2  
d) 2,5 m/s2 

e) 9,5 m/s2 

T. 217  
T. 218  

09. Dois blocos A e B, de massas 

respectivamente iguais a 5 kg e 10 kg, 

estão inicialmente em repouso, encostados 
um no outro, sobre uma mesa horizontal 

sem atrito. Aplicamos uma força horizontal 

F = 90 N, como mostra a figura. 

 
Os valores, em N, das forças resultantes 
que atuam sobre os blocos A e B são, 

respectivamente: 

a) 40 e 50  

b) 45 e 45  
c) 90 e 90  

d) 20 e 70 

e) 30 e 60 

 
10. (Unifesp) Às vezes, as pessoas que 

estão num elevador em movimento sentem 

uma sensação de desconforto, em geral na 

região do estômago. 
Isso se deve à inércia dos nossos órgãos 

internos localizados nessa região, e pode 

ocorrer: 
a) quando o elevador sobe ou desce em 

movimento uniforme. 

b) apenas quando o elevador sobe em 
movimento uniforme. 

c) apenas quando o elevador desce em 

movimento uniforme. 

d) quando o elevador sobe ou desce em 
movimento variado. 

e) apenas quando o elevador sobe em 

movimento variado   
 

11.(UFU-MG) Um elevador tem uma 

balança no seu assoalho. Uma pessoa de 
massa m = 70 kg está sobre a balança 

conforme figura abaixo.  

 
Adote g = 10 m/s2. 

Julgue os itens abaixo. 

I. Se o elevador subir acelerado com 
aceleração constante de 2 m/s2, a leitura 

da balança será 840 N. 

II. Se o elevador descer com velocidade 
constante, a balança indicará 700 N. 

III. Se o elevador descer retardado com 

aceleração constante de 2 m/s2, a leitura 
da balança será 840 N. 

IV. Rompendo-se o cabo do elevador e ele 

caindo com aceleração igual à da 

gravidade, a balança indicará zero. 
V. Se o elevador descer acelerado com 

aceleração constante de 2 m/s2, a leitura 

da balança será 560 N. 
São corretos: 

a) apenas I, II e III 

b) apenas I, II e IV 
c) apenas I, III e IV 

d) apenas I, II, IV e V 

e) I, II, III, IV e V 
           

12.(Uerj) Um bloco de madeira desloca-se 

sobre uma superfície horizontal, com 
velocidade constante, na direção e sentido 

da seta, puxado por uma pessoa, conforme 

a figura abaixo. 

 



 

A resultante das forças que a superfície 

exerce sobre o bloco pode ser 
representada por: 

 
 

13.(Efoa-MG) Dois blocos idênticos, 

ambos com massa m, são ligados por um 
fio leve, flexível. 

 
Adotar g = 10 m/s2.  
A polia é leve e o coeficiente de atrito do 
bloco com a superfície é 𝜇 = 0,2. A 

aceleração dos blocos é: 

a) 10 m/s2 b) 6 m/s2 c) 5 m/s2 d) 4 m/s2 

e) nula 
T.  
14. (Uesb-BA) O bloco A, de massa 5,0 

kg, sobe o plano inclinado representado na 
figura abaixo com velocidade constante de 

2,0 m/s. O coeficiente de atrito entre o 

bloco A e o plano inclinado vale 0,50. 
(Dados: sen 37° = 0,60; cos 37° = 0,80; g 

= 10 m/s2.) 

 
Nessas condições, a massa do bloco B, em 
kg, vale: 

a) 10         b) 8,0        c) 6,0    d) 5,0     e) 

4,0 

 
15.(Cesgranrio-RJ) Em um referencial 
inercial, um bloco de madeira está em 

equilíbrio sobre um plano inclinado, como 

mostra a figura 

 
Assinale a opção que representa 
corretamente, no modelo de partícula, a 

força exercida pelo plano sobre o bloco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Você Resolve Nível 1 
1.A 2.D 3.D 4.E 5.D 6.C 7.D 8.D 9.E  

10.D 11.E 12.B 13.D 14.D  15.E 


