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01. A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas 
que consideram particularidades locais do solo ou 

lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma 
das formas de adquirir informações sobre essas 

particularidades é a fotografia  

02. aérea de baixa altitude realizada por um veículo 
aéreo não tripulado (vant). Na fase de aquisição é 

importante determinar o nível de sobreposição 
entre as fotografias. A figura ilustra como uma 

sequência de imagens é coletada por um vant e 

como são formadas as sobreposições frontais. 
 

Natural Resources Canada. Concepts of Aerial Photography. Disponível em: 

www.nrcan.gc.ca. Acesso em: 26 abr. 2019 (adaptado). 

 
O operador do vant recebe uma encomenda na qual as 

imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um 

terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, 
seleciona uma altitude H fixa de voo de 1 000 m, a uma 

velocidade constante de 50 m s–1. A abertura da câmera 
fotográfica do vant é de 90º. Considere tg (45°) = 1. 

 

Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas 
imagens consecutivas? 

a) 40 segundos 
b) 32 segundos 

c) 28 segundos 

d) 16 segundos 
e) 8 segundos  

 

02. (Enem (Libras) 2017)  No Brasil, a quantidade de mortes 

decorrentes de acidentes por excesso de velocidade já é 

tratada como uma epidemia. Uma forma de profilaxia é a 

instalação de aparelhos que medem a velocidade dos 
automóveis e registram, por meio de fotografias, os veículos 

que trafegam acima do limite de velocidade permitido. O 
princípio de funcionamento desses aparelhos consiste na 

instalação de dois sensores no solo, de forma a registrar os 

instantes em que o veículo passa e, em caso de excesso de 
velocidade, fotografar o veículo quando ele passar sobre uma 

marca no solo, após o segundo sensor. 
Considere que o dispositivo representado na figura esteja 

instalado em uma via com velocidade máxima permitida de 

60 km/h 

 
 

No caso de um automóvel que trafega na velocidade máxima 
permitida, o tempo, em milissegundos, medido pelo 

dispositivo, é  

a) 8,3                
b) 12,5            

c) 30,0               
d) 45,0             

e) 75,0 

 

03. Em apresentações musicais realizadas em espaços onde 

o público fica longe do palco, é necessária a instalação de 

alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além daqueles 

localizados no palco. Como a velocidade com que o som se 

propaga no ar (vsom = 3,4 × 102 m/s) é muito menor do que 

a velocidade com que o sinal elétrico se propaga nos cabos 

(vsinal = 2,6 × 108 m/s), é necessário atrasar o sinal elétrico 

de modo que este chegue pelo cabo ao alto-falante no 

mesmo instante em que o som vindo do palco chega pelo ar. 

Para tentar contornar esse problema, um técnico de som 

pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico com 

comprimento suficiente para o sinal elétrico chegar ao 

mesmo tempo que o som, em um alto-falante que está a uma 

distância de 680 metros do palco. 

A solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico 

de comprimento mais próximo de 

a) 1,1 × 103 km. 

b) 8,9 × 104 km. 

c) 1,3 × 105 km. 

d) 5,2 × 105 km. 

e) 6,0 × 1013 km. 

04. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega 

de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a 

equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o 

local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois 

trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas 

permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade 

máxima permitida é de 80 km/h e a distância a ser percorrida 

é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 

km, a velocidade máxima permitida é 120 km/h. 

Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para 

que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade 

máxima permitida, qual será o tempo necessário, em horas, 

para a realização da entrega? 

a) 0,7. 

b) 1,4. 

c) 1,5. 

d) 2,0. 

e) 3,0. 

 



 
05. O gráfico ao lado modela a distância percorrida, em km, 

por uma pessoa em certo período de tempo. A escala de 

tempo a ser adotada para o eixo das abscissas depende da 

maneira como essa pessoa se desloca.  

 

Qual é a opção que apresenta a melhor associação entre 

meio ou forma de locomoção e unidade de tempo, quando 

são  percorridos 10 km? 

a) carroça – semana 

b) carro – dia 

c) caminhada – hora 

d) bicicleta – minuto 

e) avião – segundo 
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01. (Enem 2017)  Um motorista que atende a uma chamada 
de celular é levado à desatenção, aumentando a 
possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento 
de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o 
primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto 

dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 
21,00 m s .  

Em resposta a uma emergência, freiam com uma 

desaceleração igual a 
25,00 m s ,  O motorista atento 

aciona o freio à velocidade de 14,0 m s,  enquanto o 

desatento, em situação análoga, leva 1,00  segundo a mais 

para iniciar a frenagem. 
Que distância o motorista desatento percorre a mais do que 
o motorista atento, até a parada total dos carros?  
a) 2,90 m              
b) 14,0 m          
c) 14,5 m     
d) 15,0 m              
e) 17,4 m  
 
02.  (Enem 2016)  Dois veículos que trafegam com 
velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e 
sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso 
porque o movimento de um veículo, até que ele pare 
totalmente, ocorre em duas etapas, a partir do momento em 
que o motorista detecta um problema que exige uma freada 
brusca. A primeira etapa é associada à distância que o 
veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do 
problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se 
relaciona com a distância que o automóvel percorre 
enquanto os freios agem com desaceleração constante.  
Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico 
representa a velocidade do automóvel em relação à 
distância percorrida até parar totalmente?  
 
a)                                            b) 

         
 
c)                                 d) 

         
    
 
 
 

e) 

     
  
03. (Enem PPL 2013)  O trem de passageiros da Estrada de 
Ferro Vitória-Minas (EFVM), que circula diariamente entre a 
cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira 
Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de 
frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso 
iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. 
Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que 
proporciona redução no tempo de viagem. 
Considerando uma velocidade de 72 km/h, qual o módulo 
da diferença entre as acelerações de frenagem depois e 
antes da adoção dessa tecnologia?  
a) 0,08 m/s2    
b) 0,30 m/s2    
c) 1,10 m/s2    
d) 1,60 m/s2    
e) 3,90 m/s2    
 
04.  (Enem 2012)  Para melhorar a mobilidade urbana na 
rede metroviária é necessário minimizar o tempo entre 
estações. Para isso a administração do metrô de uma 
grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas 
estações: a locomotiva parte do repouso em aceleração 
constante por um terço do tempo de percurso, mantém a 
velocidade constante por outro terço e reduz sua 
velocidade com desaceleração constante no trecho final, 
até parar. 
Qual é o gráfico de posição (eixo vertical) em função do 
tempo (eixo horizontal) que representa o movimento desse 
trem?  
a)                                                  b) 

                                 
   

   
c)                                                       d) 

            
    
 
 
 
 



 
e)  

 
05. (Enem 2011)  Para medir o tempo de reação de uma 
pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência: 
 
I. Mantenha uma régua (com cerca de 30 cm) suspensa 

verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, de 
modo que o zero da régua esteja situado na extremidade 
inferior. 

II. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão, em forma de 
pinça, próximos do zero da régua, sem tocá-la. 

III. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua 
deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurá-la o 
mais rapidamente possível e observar a posição onde 
conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela 
percorre durante a queda. 

 
O quadro seguinte mostra a posição em que três pessoas 
conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de 
reação. 
 

Distância percorrida pela 

régua durante a queda (metro) 

Tempo de reação 

(segundo) 

0,30 0,24 

0,15 0,17 

0,10 0,14 

 
Disponível em: http://br.geocities.com. Acesso em: 1 fev. 2009. 

 
A distância percorrida pela régua aumenta mais 
rapidamente que o tempo de reação porque a  
a) energia mecânica da régua aumenta, o que a faz cair mais 

rápido.    
b) resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com 

menor velocidade.    
c) aceleração de queda da régua varia, o que provoca um 

movimento acelerado.    
d) força peso da régua tem valor constante, o que gera um 

movimento acelerado.    
e) velocidade da régua é constante, o que provoca uma 

passagem linear de tempo.    
 

06. Rua da Passagem 

 

 Os automóveis atrapalham o trânsito. 

Gentileza é fundamental. 

Não adianta esquentar a cabeça. 

Menos peso do pé no pedal. 

 

O trecho da música, de Lenine e Arnaldo Antunes (1999), 

ilustra a preocupação com o trânsito nas cidades, motivo de 

uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. 

Considere dois automóveis, A e B, respectivamente 

conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista 

consciente e adepto da campanha citada. Ambos se 

encontram lado a lado no instante inicial t = 0 s, quando 

avistam um semáforo amarelo (que indica atenção, parada 

obrigatória ao se tornar vermelho). O movimento de A e B 

pode ser analisado por meio do gráfico, que representa a 

velocidade de cada automóvel em função do tempo. 

 
As velocidades dos veículos variam com o tempo em dois 

intervalos: (I) entre os instantes 10s e 20s; (II) entre os 

instantes 30s e 40s. De acordo com o gráfico, quais são os 

módulos das taxas de variação da velocidade do veículo 

conduzido pelo motorista imprudente, em m/s2, nos 

intervalos (I) e (II), respectivamente? 

a) 1,0 e 3,0    

b) 2,0 e 1,0    

c) 2,0 e 1,5    

d) 2,0 e 3,0    

e) 10,0 e 30,0    

 

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS QUESTÕES 

 
Em uma prova de 100 m rasos, o desempenho típico de um 

corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir: 
 

 
07. Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a 

velocidade do corredor é aproximadamente constante? 

A) Entre 0 e 1 segundo. 
B) Entre 1 e 5 segundos. 

C) Entre 5 e 8 segundos. 
D) Entre 8 e 11 segundos. 

E) Entre 12 e 15 segundos. 

 
08. Em que intervalo de tempo o corredor apresenta 
aceleração máxima? 
A) Entre 0 e 1 segundo. 
B) Entre 1 e 5 segundos. 
C) Entre 5 e 8 segundos. 
D) Entre 8 e 11 segundos. 
E) Entre 9 e 15 segundos. 
 
09. (Enem–2009 / Anulada) 

 
O Super-homem e as leis do movimento 

Uma d a s ra z õ e s p a ra p e n s a r s o b r e f í s i c a d o 

s super-heróis é, acima de tudo, uma forma divertida de 
explorar muitos fenômenos físicos interessantes, desde 

fenômenos corriqueiros até eventos considerados 



 
fantásticos. A figura seguinte mostra o Super-homem 
lançando-se no espaço para chegar ao topo de um prédio de 

altura H. Seria possível admitir que com seus superpoderes 
ele estaria voando com propulsão própria, mas considere que 

ele tenha dado um forte salto. Neste caso, sua velocidade 

final no ponto mais alto do salto deve ser zero, caso 
contrário, ele continuaria subindo. 

Sendo g a aceleração da gravidade, a relação entre a 

velocidade inicial do Super-homem e a altura atingida é dada 
por: v2 = 2gH. 

 
A altura que o Super-homem alcança em seu salto depende 

do quadrado de sua velocidade inicial porque 
A) a altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade média 

multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar ao 

quadrado. 
B) o tempo que ele permanece no ar é diretamente 

proporcional à aceleração da gravidade e essa é diretamente 

proporcional à velocidade. 
C) o tempo que ele permanece no ar é inversamente 

proporcional à aceleração da gravidade e essa é 
inversamente proporcional à velocidade média. 

D) a aceleração do movimento deve ser elevada ao 

quadrado, pois existem duas acelerações envolvidas: 
a aceleração da gravidade e a aceleração do salto. 

E) a altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade 
média multiplicada pelo tempo que ele permanece no 
ar, e esse tempo também depende da sua velocidade 
inicial. 
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01. (Enem PPL 2017)  Um longo trecho retilíneo de um rio 

tem um afluente perpendicular em sua margem esquerda, 

conforme mostra a figura. Observando de cima, um barco 

trafega com velocidade constante pelo afluente para entrar 

no rio. Sabe-se que a velocidade da correnteza desse rio 

varia uniformemente, sendo muito pequena junto à 

margem e máxima no meio. O barco entra no rio e é 

arrastado lateralmente pela correnteza, mas o navegador 

procura mantê-lo sempre na direção perpendicular à 

correnteza do rio e o motor acionado com a mesma 

potência. 

 
Pelas condições descritas, a trajetória que representa o 
movimento seguido pelo barco é:  
a) 

     
b) 

     
c) 

     
 
d) 

     
e)  

    
 

02. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para 

discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse 

sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, 

considerando o módulo da velocidade constante. 

 
Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor 
aceleração tangencial do coelhinho, no terceiro quadrinho, é 

a) nulo. 
b) paralelo à sua velocidade linear e no mesmo sentido. 

c) paralelo à sua velocidade linear e no sentido oposto. 

d) perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para o 
centro da Terra. 

e) perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para fora 

da superfície da Terra. 

 
03. O Brasil pode se transformar no primeiro país das 

Américas a entrar no seleto grupo das nações que dispõem 

de trens-bala. O Ministério dos Transportes prevê o 

lançamento do edital de licitação internacional para a 
construção da ferrovia de alta velocidade Rio-São Paulo. A 

viagem ligará os 403 quilômetros entre a Central do Brasil, 

no Rio, e a Estação da Luz, no centro da capital paulista, em 
uma hora e 25 minutos. 

Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 14 jul. 2009 

 

Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado 

na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o 
dimensionamento das curvas. Considerando-se que uma 

aceleração lateral confortável para os passageiros e segura 
para o trem seja de 0,1 g, em que g é a aceleração da 

gravidade (considerada igual a 10 m/s²), e que a velocidade 

do trem se mantenha constante em todo o percurso, seria 
correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam 

ter raio de curvatura mínimo de, aproximadamente, 
a) 80 m. 

b) 430 m. 

c) 800 m. 
d) 1.600 m. 

e) 6.400 m. 
Coité Pró-Enem 
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01. O estudo do movimento dos corpos lançados 

obliquamente sofreu grande impulso com a invenção dos 
canhões, uma vez que era necessário determinar com 

precisão o local onde os projéteis cairiam. A figura a seguir 

representa com uma linha pontilhada a trajetória de uma 
bala de canhão, caso o campo gravitacional fosse nulo, e 

representa com uma linha cheia a trajetória e a posição dos 
projéteis, depois de 1 s, 2 s e 3 s de lançamento, caso não 

houvesse resistência do 

ar. As alturas h1, h2 e 
h3 representadas na 

figura têm valores, 

respectivamente, iguais 
a  
(Considere g = 10m/s2) 

Observação: o 

desenho não se 
encontra em escala.  

A) 1 m, 2 m e 3 m..  

B) 5 m, 20 m e 45 m.  

C) 10 m, 20 m e 30 m.  

D) 15 m, 25 m e 40 m 

E) 15 m, 30 m, 45 m.  

02. O gráfico a seguir mostra a distância horizontal e vertical 

percorrida por uma bola de futebol quando chutada com a 
mesma velocidade inicial, porém com ângulos (em relação à 

horizontal) diferentes, e identificados sobre a curva. Nele, 

observa-se que:  

• A distância horizontal é maior para um ângulo de 

lançamento igual a 45º;  
• As distâncias horizontais são iguais para os pares de 

ângulos iguais a 15 º e 75 º, bem como para 30º e 60º.  

 

Podemos explicar as duas observações simultaneamente 
devido  

A) à distância horizontal ser diretamente proporcional ao 

valor do seno do dobro do ângulo de lançamento.  

B) ao movimento da bola na direção horizontal ser 

independente no movimento na direção vertical.  

C) à propriedade do campo gravitacional ser uniforme na 

região onde foi realizada a atividade.  

D) às propriedades geométricas das curvas que descrevem o 
movimento da bola, no caso, uma parábola.  
E) ao fato de a velocidade horizontal no ponto mais alto da 

trajetória não ser nula. 

03. Uma esfera é lançada horizontalmente de uma mesa, 

sempre com a mesma velocidade, e atinge o solo a uma 

distância horizontal D da borda da mesa. Uma placa vertical 

pode ser posicionada a uma distância x dessa borda (0 < x 

< D), de modo a registrar as posições verticais de queda da 

esfera (figura 1). Em uma sequência de lançamentos, o prof. 

Ênnio, variando a posição x da placa, obteve o registro das 

posições verticais de queda da esfera, mostrada na figura 2. 

 

Analisando o registro das posições verticais de queda da 

esfera, podemos afirmar que  

A) as medidas não foram feitas com precisão, uma vez que 

mostrou a esfera percorrendo distâncias iguais, como se seu 
movimento fosse uniforme.  

B) o registro está incorreto, uma vez que o movimento da 

esfera é uma composição de dois movimentos independentes 
e acelerados.  

C) se a placa for deslocada horizontalmente em intervalos de 
distâncias iguais (x, 2x, 3x, ...), a distância vertical de queda 

também será proporcional.  

D) as posições registradas podem estar corretas, desde que 
os deslocamentos horizontais feitos pela placa tenham sido 

cada vez menores.  
E) o resultado do registro mostrado na figura 2 somente seria 

possível se a placa estivesse colocada na posição horizontal. 
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