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BLOCO 1 

 

01. (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. 

 
02. (UFMG) Júlia está andando de bicicleta, 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. 

 

 
03. (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 
 

04. (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 
b) 106,8 m/s  

c) 29,7 m/s  

d) 25,0 m/s 
e) 90,0 m/s 

 

05. (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). 

 

 
 

06. (PUC-PR) Duas partículas A e B se movimentam sobre uma mesma trajetória retilínea segundo o 

gráfico. 

 
 
Podemos afirmar que suas equações horárias são: 

a) sA = 90 + 20t e sB = 40 + 10t 
b) sA = 20+1 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 

 

07. (FMTM-MG) Na figura estão representados, num plano cartesiano, os gráficos posição x 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 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 
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01. (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. 

 

02. (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. 

 
A respeito desse movimento podemos dizer que: 

a) é uniforme. 
b) é uniformemente variado com velocidade inicial 

nula. 

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

d) sua aceleração escalar é variável. 

e) nada se pode concluir. 

 

03. (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   
 

04. (UEL-PR) Um móvel efetua um movimento retilíneo uniformemente variado obedecendo à função 

horária s = 10 + 10t - 5,0t2, 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     

 

05. (Univali-SC) Um ponto material percorre uma trajetória retilínea segundo a função 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          b) 11        c) 13        d) 34       e) 59     

 

06. (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. 

 
07. (UFMG) Um carro está andando ao longo de uma estrada reta e plana. Sua posição em função do 

tempo está representada neste gráfico 

 
Sejam VP, VQ e VR os módulos das velocidades do carro, respectivamente, nos pontos P, Q e R, indicados 

nesse gráfico. 
Com base nessas informações, é correto afirmar que: 

a) VQ < VP < VR  

b) VP <  VR <  VQ  
c) VQ <  VR <  VP 
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d) VP <  VQ <  VR 

 
08. (UFRJ) Um móvel em movimento retilíneo tem velocidade escalar v variando com o tempo t, de 

acordo com o gráfico. 

 
Podemos afirmar corretamente que entre os instantes: 

a) 0 e t1 o movimento é retrógrado acelerado. 
b) t1 e t2 o movimento é progressivo acelerado. 

c) t2 e t3 o movimento é retrógrado acelerado. 
d) t3 e t4 o móvel está parado.  
e) t4 e t5 o movimento é progressivo retardado 

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

maçicas, 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. 
 

10. (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   
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