
 
 

 

01.   Os ponteiros de hora e minuto de um relógio 

suíço têm, respectivamente, 1 cm e 2 cm. Supondo 

que cada ponteiro do relógio é um vetor que sai do 

centro do relógio e aponta na direção dos números na 

extremidade do relógio, determine o vetor resultante 

da soma dos dois vetores correspondentes aos 

ponteiros de hora e minuto quando o relógio marca 6 

horas.   

a) O vetor tem módulo 1 cm e aponta na direção do 
número 12 do relógio.     

b) O vetor tem módulo 2 cm e aponta na direção do 

número 12 do relógio.     
c) O vetor tem módulo 1 cm e aponta na direção do 

número 6 do relógio.     

d) O vetor tem módulo 2 cm e aponta na direção do 
número 6 do relógio.     

e) O vetor tem módulo 1,5 cm e aponta na direção do 

número 6 do relógio.    
   
02.   A localização de um lago, em relação a uma 

caverna pré-histórica, exigia que se caminhasse 200 

m numa certa direção e, a seguir, 480 m numa direção 

perpendicular à primeira. A distância em linha reta, da 

caverna ao lago era, em metros,   

a) 680      b) 600      c) 540       d) 520      e) 500    

   

03.   Um caminhoneiro efetuou duas entregas de 
mercadorias e, para isso, seguiu o itinerário indicado 

pelos vetores deslocamentos d1 e d2 ilustrados na 

figura. 
 

 

 

Para a primeira entrega, ele deslocou-se 10 km e para 

a segunda entrega, percorreu uma distância de 6 km. 

Ao final da segunda entrega, a distância a que o 

caminhoneiro se encontra do ponto de partida é  

a) 4 km.    
b) 8 km.    

c) 2√19km.    

d) 8√3km.    

e) 16 km.    

   
04.   Dados os vetores A, B e C, representados na 

figura em que cada quadrícula apresenta lado 

correspondente a uma unidade de medida, é correto 

afirmar que a resultante dos vetores tem módulo: 

 

 a) 1           b) 2         c) 3        d) 4        e) 6    

 

05.   Um avião, após deslocar-se 120 km para 

nordeste (NE), desloca-se 160 km para sudeste (SE). 
Sendo um quarto de hora, o tempo total dessa 

viagem, o módulo da velocidade vetorial média do 

avião, nesse tempo, foi de  
a) 320 km/h    

b) 480 km/h    

c) 540 km/h    
d) 640 km/h    

e) 800 km/h    

   
06.   Um pequeno avião acelera, logo após a sua 

decolagem, em linha reta, formando um ângulo de 45o 

com o plano horizontal. 

Sabendo que a componente horizontal de sua 

aceleração é de 6,0 m/s2, calcule a componente 

vertical da mesma. 

(Considere g = 10 m/s2)  

a) 6,0 m/s2    

b) 4,0 m/s2    

c) 16,0 m/s2    

d) 12,0 m/s2    
e) 3,0 m/s2    
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