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Deus é amor e o amor é Deus! E esta força tudo explica e dá sentido à vida! Albert Einstein à sua filha Lieserl 

Questão 01 - (UERJ/2018) Um carro se desloca ao longo de uma reta. Sua velocidade varia de acordo com o tempo, 

conforme indicado no gráfico. 

 

 

A função que indica o deslocamento do carro em relação ao tempo t é: 

 

a) 5t – 0,55t2 

b) 5t + 0,625t2 

c) 20t – 1,25t2 

e) 20t + 2,5t2 

 

Questão 02 - (UNICAMP SP/2017) O semáforo é um dos recursos utilizados para organizar o tráfego de veículos e de 

pedestres nas grandes cidades. Considere que um carro trafega em um trecho de uma via retilínea, em que temos 3 

semáforos. O gráfico abaixo mostra a velocidade do carro, em função do tempo, ao passar por esse trecho em que o 

carro teve que parar nos três semáforos. A distância entre o primeiro e o terceiro semáforo é de 
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a) 330 m. 

b) 440 m. 

c) 150 m. 

d) 180 m. 

 

Questão 03 - (Mackenzie SP/2017)  

   

Um móvel varia sua velocidade escalar de acordo com o diagrama abaixo. A velocidade escalar média e a 

aceleração escalar média nos 10,0 s iniciais são, respectivamente, 

 

 

 

a) 3,8 m/s e 0,20 m/s2 

b) 3,4 m/s e 0,40 m/s2 

c) 3,0 m/s e 2,0 m/s2 

d) 3,4 m/s e 2,0 m/s2 

e) 4,0 m/s e 0,60 m/s2 

 



Questão 04 - (UEPG PR/2017) Uma partícula se movimenta horizontalmente em linha reta e sua posição inicial é 10 

m. O gráfico da velocidade em função do tempo é mostrado na figura abaixo. Assinale o que for correto. 

 

 

 

01. O movimento é uniformemente acelerado e progressivo. 

02. A velocidade inicial da partícula é 5 m/s. 

04. O deslocamento da partícula ao final de 10 s será 150 m. 

08. A velocidade média da partícula, entre os instantes t = 2 s e t = 7 s, é 14 m/s. 

16. O valor da aceleração da partícula é 2,5 m/s2. 

Questão 05 - (UNICAMP SP/2016) A demanda por trens de alta velocidade tem crescido em todo o mundo. Uma 

preocupação importante no projeto desses trens é o conforto dos passageiros durante a aceleração. Sendo assim, 

considere que, em uma viagem de trem de alta velocidade, a aceleração experimentada pelos passageiros foi 

limitada a amax = 0,09g, onde g=10 m/s2 é a aceleração da gravidade. Se o trem acelera a partir do repouso com 

aceleração constante igual a amax, a distância mínima percorrida pelo trem para atingir uma velocidade de 1080 km/h 

corresponde a 

 

a) 10 km. 

b) 20 km. 

c) 50 km. 

d) 100 km. 

Questão 06 - (FPS PE/2017) Um carro está se deslocando em movimento retilíneo a 72 km/h quando o motorista 

aciona os freios, parando o carro completamente em 5,0 segundos. Qual o módulo da aceleração média do carro em 

unidades de m/s2? 

         a)  0,4 

b) 4,0 

c) 40 

d) 3,0 

e) 30 



Questão 07 - (UNEMAT MT/2017) Quando uma partícula de massa m se desloca ao longo de uma trajetória retilínea 

com velocidade v, constante, ao longo de todo o trajeto, afirmamos que a partícula apresenta “Movimento Retilíneo 

Uniforme”. Considera-se que quando a partícula se deslocar em Movimento Retilíneo Uniforme Variado, ela deve 

apresentar as seguintes características: 

        a) A Aceleração é constante, porém diferente de zero ao longo do trajeto. 

b) A velocidade da partícula pode ser constante, porém o tempo gasto é diferente de zero. 

c) A variação do espaço percorrido e a variação do tempo gasto são diferentes de zero, enquanto que a 

velocidade permanece constante. 

d) O conceito de aceleração está relacionado à uma mudança de velocidade, no entanto não se refere à 

mudança de tempo. 

e) A partícula de massa m pode estar acelerada, entretanto essa aceleração não pode ser negativa. 

Questão 08 - (FUVEST SP/2017) Um elevador sobe verticalmente com velocidade constante v0, e, em um dado 

instante de tempo t0, um parafuso desprende-se do teto. O gráfico que melhor representa, em função do tempo t, o 

módulo da velocidade v desse parafuso em relação ao chão do elevador é 

 

a)

  

b)

  

c)

  

d)

  

e)

  

Note e adote: 

Os gráficos se referem ao movimento do parafuso antes que ele atinja o chão do elevador. 



Questão 09 - (UEG GO/2017) Para verificar a altura de um edifício dois estudantes deixam cair um objeto. O tempo 

de queda foi de 2,0 segundos. Ao desconsiderar a resistência do ar, eles concluíram que a altura do edifício, em 

metros, era de 

 

a) 20 

b) 40 

c) 10 

d) 14 

e) 24 

Questão 10 - (UEA AM/2017) Um objeto é lançado a partir do solo e tem sua trajetória descrita pela função h(x) = –  

x2 + kx, sendo k um número real, x o tempo em segundos e h(x) a altura em metros, conforme mostra o gráfico. 

 

A altura máxima, em metros, atingida por esse objeto e o tempo, em segundos, no instante em que isso ocorre são, 

respectivamente, 

        a) 3,5 e 1,5. 

b) 3,5 e 2,0. 

c) 4,0 e 1,5. 

d) 4,0 e 2,0. 

e) 4,0 e 4,0. 

Questão 11 - (UNESP/2017) No período de estiagem, uma pequena pedra foi abandonada, a partir do repouso, do 

alto de uma ponte sobre uma represa e verificou-se que demorou 2,0 s para atingir a superfície da água. Após um 

período de chuvas, outra pedra idêntica foi abandonada do mesmo local, também a partir do repouso e, desta vez, a 

pedra demorou 1,6 s para atingir a superfície da água. 

 

 

Fonte: (www.folharibeiraopires.com.br. Adaptado.) 



Considerando a aceleração gravitacional igual a 10 m/s2 e desprezando a existência de correntes de ar e a sua 

resistência, é correto afirmar que, entre as duas medidas, o nível da água da represa elevou-se 

        a) 5,4 m. 

b) 7,2 m. 

c) 1,2 m. 

d) 0,8 m. 

e) 4,6 m. 

Questão 12 - (ITA SP/2016) A partir do repouso, um foguete de brinquedo é lançado verticalmente do chão, 

mantendo uma aceleração constante de 5,00 m/s2 durante os 10,0 primeiros segundos. Desprezando a resistência 

do ar, a altura máxima atingida pelo foguete e o tempo total de sua permanência no ar são, respectivamente, de 

        a) 375 m e 23,7 s. 

b) 375 m e 30,0 s. 

c) 375 m e 34,1 s. 

d) 500 m e 23,7 s. 

e) 500 m e 34,1 s. 

Questão 13 - (UFRGS/2017) Considere que uma pedra é lançada verticalmente para cima e atinge uma altura 

máxima H. Despreze a resistência do ar e considere um referencial com origem no solo e sentido positivo do eixo 

vertical orientado para cima. Assinale o gráfico que melhor representa o valor da aceleração sofrida pela pedra, 

desde o lançamento até o retorno ao ponto de partida. 

 

a)

  

b)

  

c)

  

d)

  

e)

  



Questão 14 - (UCB DF/2017) Um carro parte do repouso com uma aceleração de 2 m/s2. Qual a velocidade do carro 

após 100 m? 

        a) 200 m/s 

b) 27,8 m/s 

c) 55,5 m/s 

d) 50 m/s 

e) 20 m/s 

Questão 15 - (UFRGS/2017) Um atleta, partindo do repouso, percorre 100 m em uma pista horizontal retilínea, em 

10 s, e mantém a aceleração constante durante todo o percurso. Desprezando a resistência do ar, considere as 

afirmações abaixo, sobre esse movimento. 

         I. O módulo de sua velocidade média é 36 km/h. 

II. O módulo de sua aceleração é 10 m/s2. 

III. O módulo de sua maior velocidade instantânea é 10 m/s. 

        Quais estão corretas? 

        a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I e II. 

e) I, II e III. 

Questão 16 - (Uni-FaceF SP/2017) Considere um vetor A


 de módulo 3m , horizontal para a direita, e um vetor B


 

de módulo m, vertical para cima. A soma BA


  resulta em um vetor, cujo módulo e cuja direção estão corretamente 

representados por 

 

a)

  

b)

  

c)

  



d)

  

e)

  

Questão 17 - (UNIOESTE PR/2017) Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE apenas grandezas cuja 

natureza física é vetorial. 

        a) Trabalho; deslocamento; frequência sonora; energia térmica. 

b) Força eletromotriz; carga elétrica; intensidade luminosa; potência. 

c) Temperatura; trabalho; campo elétrico; forca gravitacional. 

d) Força elástica; momento linear; velocidade angular; deslocamento. 

e) Calor específico; tempo; momento angular; força eletromotriz. 

Questão 18 - (UFRR/2017) Um maratonista amador percorre numa corrida, com velocidade constante, 3 km para o 

leste, 4 km para norte, 3 km para o oeste, 4 km para o sul, retornando ao ponto de partida, totalizando 14 km em 2 

horas. Nos dois pontos de cronometragem, na metade do percurso e na chegada, quais seriam, respectivamente, 

sua velocidade média e sua velocidade escalar média? 

 

 

Questão 19 - (UNIC MT/2017)  

   

 

 

Um homem normal de meia idade vai a um hospital para fazer exames de rotina. A atendente anota o tempo 

que ele gasta para caminhar seguindo a trajetória mostrada na figura. 

Sendo de 2,0min o tempo gasto pelo homem para sair do ponto A, ir ao ponto B e voltar para o ponto C, é 

correto afirmar que o módulo do vetor velocidade escalar média desenvolvida por ele, em m/s, é igual a 



        01. 1,45 

02. 1,40 

03. 1,35 

04. 1,30 

05. 1,25 

Questão 20 - (UEFS BA/2016) Grandezas vetoriais são frequentemente expressas em termos de vetores unitários 

que são os que não possuem dimensão, mas têm módulo igual a +1 e são utilizados para especificar uma 

determinada direção e sentido, não tendo nenhum outro significado físico. Considerando-se os três vetores 

velocidades: V1 = (2 i + 4 j)m/s, V2 = (– 3 i – 4 j)m/s e V3 = (i + j)m/s, então o vetor V = 2 V1 – V2 + V3 tem módulo, em 

m/s, de, aproximadamente, 

         a) 14,5  

b) 14,7  

c) 14,9  

d) 15,1 

e) 15,3 

GABARITO: 1) Gab: B  2) Gab: A 3) Gab: A  4) Gab: 15  5) Gab: C 6) Gab: B 7) Gab: A 8) Gab: E 9) Gab: A 10) Gab: D 

11) Gab: B 12) Gab: A 13) Gab: C 14) Gab: E 15) Gab: A 16) Gab: D 17) Gab: D  18) Gab: A   19) Gab: 05 20) Gab: E 

 

 

 

 

 

 

 


