
 

 
 

 

Física Primeiro Ano – Prof. Rafael Frank de Rodrigues 

 

Lista de revisão 

 

1) (UFRRJ, 2001) Considere uma aeronave viajando a 900 km/h em movimento retilíneo e 
uniforme na rota Rio-Salvador. Num dado trecho, o tempo médio gasto é de 
aproximadamente 75 minutos. Entre as alternativas abaixo, a que melhor representa a 
distância percorrida pela aeronave no determinado trecho é: 
 
a) 1 025 km. 
b) 675 km. 
c) 1 875 km. 
d) 975 km. 
e) 1 125 km. 

 
2) (UEL-PR, 2001) Sabe-se que o cabelo de uma pessoa cresce em média 3 cm a cada dois 
meses. Suponha que o cabelo não seja cortado e nem caia, o comprimento total, após terem 
se passado 10 anos será: 
a) 0,8 m. 
b) 1,2 m. 
c) 1 m. 
d) 1,8 m. 
e) 15 m. 

 
3) (UFRJ, 2003) Um maratonista percorre a distância de 42 km em duas horas. Determine a 
velocidade escalar média, em km/h, do atleta ao longo do percurso. 
 
 
 

 
4) (PUCC-SP, 2002) Grandezas físicas importantes na descrição dos movimentos são o 
“espaço” (ou posição) e o “tempo”. Numa estrada, as posições são definidas pelos marcos 
quilométricos. Às 9h, um carro passa pelo marco 50 km e, às 10h passa pelo marco 
quilométrico 72. A velocidade média do carro nesse percurso vale, em km/h: 
 
a) 44. 
b) 64. 
c) 22. 
d) 80. 
e) 88. 

 
 
5) (PUC-RS, 2003) Um avião, voando a 240 m/s em relação ao ar, numa altitude onde a 
velocidade do som é de 300 m/s, dispara um míssil que parte a 260 m/s em relação ao avião. 

Resposta  : 



 

 
 

Assim, as velocidades do míssil em relação ao ar e da onda sonora originada no disparo 
serão, respectivamente: 
 
a) 260 m/s e 40 m/s. 
b) 260 m/s e 60 m/s. 
c) 260 m/s e 300 m/s. 
d) 500 m/s e 300 m/s. 
e) 500 m/s e 540 m/s. 
 

 
6) Dois móveis, A e B, percorreram uma trajetória retilínea conforme as equações horárias xA 
= 30 + 20t e xB = 90 – 10t, sendo a posição x em metros e o tempo t em segundos. O instante 
de encontro, em segundos, entre os dois móveis foi: 
 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
7) Dada a equação horária x = -7 + 3t, os valores da posição inicial e da velocidade são, 
respectivamente, iguais a:  
 
a) 3 e 7   
b) 3 e -7   
c) 7 e 3   
d) -7 e 3   
e) -3 e 7 

 
8) A velocidade típica de propagação de um pulso elétrico através de uma célula nervosa é 
25m/s. Estime o intervalo de tempo necessário para você sentir uma alfinetada na ponta do 
seu dedo indicador. Considere que a distância percorrida por esse pulso para levar e trazer a 
informação seja de aproximadamente 1 metro. 
 
a) 0,005 s 
b) 0,02 s. 
c) 200 s. 
d) 0,04 s. 
e) 400 s. 

 

09. Numa corrida de revezamento, dois atletas, por um pequeno intervalo de tempo, 
andam juntos para a troca do bastão. Nesse intervalo de tempo, 
 
I - num referencial fixo na pista, os atletas têm velocidades iguais. 
II - o movimento real e verdadeiro dos atletas é aquele que se refere a um referencial 
inercial fixo nas estrelas distantes. 
III - num referencial fixo em um dos atletas, a velocidade do outro é nula. 
 



 

 
 

Está(ão) correta(s) 
 
a) apenas I e III. 
b) apenas II. 
c) apenas III. 
d) apenas I e II. 
e) I, II e III. 
 
 
10. 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) A velocidade dos alunos que eu consigo observar agora, sentados em seus lugares, é 
nula para qualquer observador humano. 
c) Como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em repouso, em relação a 
nenhum referencial. 
d) O Sol está em repouso em relação a qualquer referencial. 
e) Mesmo para mim (professor), que não paro de andar, seria possível achar um 
referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso. 
 
11. Considere um ponto na superfície da Terra. Podemos afirmar que:  
 
a) o ponto descreve uma trajetória circular.  
b) o ponto descreve uma trajetória elíptica.  
c) o ponto descreve uma trajetória parabólica.  
d) a trajetória descrita depende do referencial adotado. 
e) o ponto esta em repouso.  
 

12. Um móvel se desloca sobre uma reta conforme o diagrama a seguir. O instante em 
que a posição do móvel é definida por x = 20 m, é: 

 
a) 6,0 s   b) 8,0 s   c) 10 s   d) 12 s  e) 55s 
 



 

 
 

13. Dois objetos têm as seguintes equações horárias: xa = 20+3t(SI) e xb = 100-5t (SI). 
Então, a distância inicial entre o objeto A e B, o tempo decorrido até o encontro deles e o 
local de encontro são, respectivamente,  
 
a) 80m, 20s e 0m    
b) 80m, 15s e 65m    
c) 80m, 10s e 50m  
d) 120m, 20s e 0m    
e) 120m, 15s e 65m 
 
14. Uma composição ferroviária (TREM) gasta 40s para atravessar completamente um 
túnel de extensão 300m. Sabendo que a velocidade constante do trem era de 36 km/h, 
qual a extensão do trem? 
 
a) 100m   
b) 500m  
c) 600m   
d) 1.140m   
e) 1.440m 
 
15. (FURG) A aceleração é taxa de variação temporal da velocidade, o que pode ser 

representado como a = V/ t , para t pequeno. Considere as seguintes afirmações: 
I- Uma partícula  pode ter uma velocidade apontando para o norte enquanto sua 
aceleração  aponta para o sul. 
II- Uma partícula com aceleração negativa terá sempre uma velocidade negativa. 
III- Uma partícula sujeita a uma aceleração nula terá uma velocidade aumentando 
linearmente com o tempo. 
        Estão corretas: 
 
a) Apenas a I             
b) Apenas a II            
c) Apenas a III 
d) Apenas a I e II        
e) I, II e III 
 
16. ( PUC-MG) Um objeto, movendo-se em linha reta, tem, no instante 4,0s, a 
velocidade de 6,0 m/s e, no instante 7,0s, a velocidade de 12,0 m/s. Sua aceleração 
média, nesse intervalo de tempo, é em m/s2 : 
a) 1,6         
b) 2,0         
c)  3,0      
d) 4,2          
e) 6,0 
 
 
17. Um trem desloca-se com velocidade de 72 km/h, quando o maquinista vê um 
obstáculo à sua frente. Aciona os freios e pára em 4s. A aceleração média imprimida ao 
trem pelos freios, foi em módulo, igual a: 



 

 
 

 
a) 18 m/s² 
b) 10 m/s² 
c) 5 m/s² 
d) 4 m/s² 
e) zero 
 
18. Uma pedra é lançada da superfície da Terra, verticalmente para cima, com 
velocidade inicial de 9,4 m/s. Ao atingir sua altura máxima, os módulos da velocidade e 
da aceleração da pedra serão, respectivamente, iguais a: 
 
      velocidade (m/s)     aceleração (m/s2) 
a)  9,4   9,8 
b)  0,0  0,0 
c)   9,4   0,0 
d)   4,7  9,8 
e)   0,0  9,8 
 
19. Uma esfera de aço cai, a partir do repouso, em queda livre de uma altura de 80 m. O 
tempo de queda é: 
 
a) 8 s   b) 6 s   c) 4 s   d) 2s   e) 1 s 
 
20. 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 + 20 t    e   SB = 40 + 10 t  
b) SA = 20 + 90 t    e   SB = 10 + 40 t   
c) SA = 40 + 20 t    e   SB = 90 + 10 t 
d) SA = 40 + 20 t    e   SB = 10 + 90 t   
e) SA = 20 + 40 t    e   SB = 90 + 10 t 
 
21. Um corpo é lançado verticalmente para cima com velocidade inicial de 30 m/s. Qual 
será a velocidade do corpo 2 s após o lançamento? 
 
a) 20 m/s   
b) 10 m/s   
c) 30 m/s   
d) 40 m/s   
e) 50 m/s 
 



 

 
 

22. Uma pedra é lançada, verticalmente, para cima. É desprezível a força da resistência 
do ar sobre a mesma. A direção e o sentido da aceleração da pedra, quando ela está 
subindo, no ponto de altura máxima e descendo, são melhor representados, 
respectivamente, por: 
 

a) , ,               

b) , ,             

c) , nula,  

d) , nula,    

e) , ,  
 
23. Um caminhão com velocidade escalar inicial de 36 km/h é freado e para em 10 s. A 
aceleração escalar média do caminhão, durante a freada, tem módulo igual a:  
 
a) 0,5 m/s2 
b) 1,0 m/s2 
c) 1,5 m/s2 
d) 3,6 m/s2 
e) 7,2 m/s2 
  
24. Uma partícula, em movimento uniformemente variado, parte com velocidade inicial 
igual a 2 m/s e acelera a uma taxa de 4 m/s2 durante 6 s. A distância percorrida pela 
partícula neste intervalo de tempo vale:  
 
a) 156 m.  
b) 144 m.  
c) 84 m.  
d) 72 m.  
e) 155m 
 
25. Numa viagem de Recife a Fortaleza, um motorista dirige durante 4h com velocidade 
escalar média de 90 km/h, 4h com velocidade escalar média de 100 km/h, para durante 
1h para descanso e refeições e por 1h dirige com velocidade escalar média de 60 km/h, 
terminando a viagem. Qual a velocidade escalar média do automóvel ao longo da 
viagem?  
 
a) 64 km/h    
b) 72 km/h    
c) 78 km/h   
d) 82 km/h    
e) 86 km/h 
 
26. Duas carroças, A e B, percorrem a mesma trajetória retilínea. A figura representa as 
posições (s), em função do tempo (t), dessas carroças. Qual a distância, em metros, entre 
A e B, no instante t = 3 s?  
 



 

 
 

 
 
a) 2,0 m    
b) 4,5 m    
c) 8,5 m    
d) 4,0 m    
e) 2,5m 
 
27. Uma partícula se movimenta em linha reta de maneira que o módulo de sua 
velocidade durante o movimento está representado no gráfico abaixo como uma função 
do tempo (V x t). Baseado nas informações do gráfico, qual valor abaixo representa o 
módulo da velocidade média da partícula durante o movimento? 
 

 
a) 7,0 m/s   
b) 7,5 m/s   
c) 8,0 m/s   
d) 8,5 m/s   
e) 9,0 m/s 
 
28. Um trem de brinquedo, com velocidade inicial de 2 cm/s, é acelerado durante 16 s. O 
comportamento da aceleração nesse intervalo de tempo é mostrado no gráfico a seguir. 



 

 
 

 
 
Calcule, em cm/s, a velocidade do corpo imediatamente após esses 16 s. 
 
a) 38 cm/s   
b) 7,5 cm/s   
c) 28,0 m/s   
d) 18 m/s   
e) 64 m/s 
 

29. Um "calouro" do Curso de Física recebeu como tarefa medir o deslocamento de uma 
formiga que se movimenta em uma parede plana e vertical. A formiga realiza três 
deslocamentos sucessivos:  
1) um deslocamento de 20 cm na direção vertical, parede abaixo;  
2) um deslocamento de 30 cm na direção horizontal, para a direita;  
3) um deslocamento de 60 cm na direção vertical, parede acima.  
 
No final dos três deslocamentos, podemos afirmar que o deslocamento resultante da 
formiga tem módulo igual a:  
 
a) 110 cm  c) 160 cm 
b) 50 cm  d) 10 cm  
e) 30 cm 
 
30. Em uma partícula atuam duas forças de 50 N e 120 N, perpendiculares entre si. O 
valor da força resultante é :  
 
a) 130 N  
b) 170 N  
c) 70 N  
d) 6.000 N  
e) 140N 
 
31. (FURG) Um helicóptero, partindo do chão, sobe 1500 m na vertical e, num voo 
horizontal, percorre 3 km em trajetória retilínea. Em seguida, mantendo o voo horizontal, 
percorre 4 km numa nova trajetória retilínea que faz um ângulo de 90 graus com a 
anterior. Finalmente, desce verticalmente os 1500 m, pousando no chão. O deslocamento 
total do helicóptero, em módulo, vale: 



 

 
 

a) 3354 m             b) 5431 m             c) 5000 m 
d) 10000 m           e) 10500 m 
 
32. Duas forças de módulo F e uma de módulo F/2 atuam sobre uma partícula de massa 
m, sendo as suas direções e sentidos mostrados na figura. A direção e o sentido da força 
resultante é mais bem representado pela figura da alternativa 

 
 
a)            b)                    c)            d)                 e) 
 
33. (UEPG-PR) Quando dizemos que a velocidade de uma bola é de 20 m/s, horizontal e 
para a direita, estamos definindo a velocidade como uma grandeza: 
 
a) escalar.                                    b) algébrica.         
c) linear.                                      d) vetorial. 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
34.Um avião de salvamento, voando horizontalmente a uma altura de 125 m do solo, deve 
deixar cair um pacote para um grupo de pessoas que ficaram isoladas após um acidente. 
Para que o pacote atinja o grupo, deve ser abandonado t segundos antes de o avião 
passar diretamente acima do grupo. Adotando g = 10 m/s2 e desprezando a resistência do 
ar, podemos afirmar que o valor de t é:  
 
a) 1,0  
b) 2,0  
c) 3,0  
d) 4,0  
e) 5,0 
 
35. Um jogador de golfe necessita de quatro tacadas para colocar a bola no buraco. Os 
quatro deslocamentos estão representados na figura abaixo. 

 
 
Sendo d1 = 15 m, d2 = 6,0 m, d3 = 3,0 m e d4 = 1,0 m, a distância inicial da bola ao 

buraco era, em metros, igual a: 



 

 
 

 
a) 5,0  
b) 11 
c) 17  
d) 25 
e) 13  
 
36. (FEI-SP) Uma esfera de aço de massa 200g desliza sobre uma mesa plana com 
velocidade igual a 2m/s. A mesa está a 1,8m do solo. A que distância da mesa a esfera 
irá tocar o solo? Obs.: despreze o atrito. 

 
a) 1,25m b) 1,0m c) 1,2m  d) 0,5m e) 0,75m  
 

37. Um menino passeia em um carrossel. Sua mãe, do lado de fora do carrossel, observa 
o garoto passar por ela a cada 30 s. 

 
Determine a frequência do carrossel em Hz e rpm. 
 
 
 
 
 
38. A furadeira cirúrgica é um equipamento de larga utilização em procedimentos 
cirúrgicos nas mais diversas especialidades da medicina. Considere uma dessas 
furadeiras cuja broca de 0,5 mm de diâmetro gire com frequência de 3000 rpm e que π = 
3. A velocidade escalar de um ponto periférico desta broca é, em m/s: 
 
 
 
 
 
 

Resposta: 

Resposta: 



 

 
 

39. Um ponto em movimento circular uniforme descreve 15 voltas por segundo em uma 
circunferência de 8,0 cm de raio. A sua velocidade angular, o seu período e a sua 
velocidade linear são, respectivamente: 
 
a) 20 rad/s; (1/15) s; 280 π cm/s 
b) 30 rad/s; (1/10) s; 160 π cm/s 
c) 30 π rad/s; (1/15) s; 240 π cm/s 
d) 60 π rad/s; 15 s; 240 π cm/s 
e) 40 π rad/s; 15 s; 200 π cm/s 
 
40. Um automóvel se desloca em uma estrada horizontal com velocidade constante de 
modo tal que os seus pneus rolam sem qualquer deslizamento na pista. Cada pneu tem 
diâmetro D = 0,50 m, e um medidor colocado em um deles registra uma frequência de 840 
rpm. A velocidade do automóvel é de:  
 

a) 3 m/s  

b) 4 m/s  

c) 5 m/s  

d) 6 m/s  

e) 7 m/s 
 
41. Dois pontos A e B situam-se respectivamente a 10 cm e 20 cm do eixo de rotação da 
roda de um automóvel em movimento uniforme. É possível afirmar que:  
 
a) O período do movimento de A é menor que o de B.  
b) A frequência do movimento de A é maior que a de B.  
c) A velocidade angular do movimento de B é maior que a de A.  
d) As velocidades angulares de A e B são iguais  
e) As velocidades lineares de A e B têm mesma intensidade. 
 
42. Um móvel descreve uma trajetória circunferencial de 10 m de raio, realizando uma 
volta a cada 10 s. Nessa situação, a velocidade tangencial do móvel, em m/s, é;  
 
a) 1  

b) 2  

c) 3  
d) 10  

e) 20 
 
43. Um disco gira com 30 rpm. Isto quer dizer que o período do movimento circular 
desenvolvido é de:  
 
a) 0,033 s  
b) 2 s  
c) 30 min  
d) 0,5 s  
e) 2 min 
 



 

 
 

44. Um projétil é atirado com velocidade de 40m/s, fazendo ângulo de 37° com a 
horizontal. A 64m do ponto de disparo, há um obstáculo de altura 20m. Usando 
cos37°=0,80 e sen37°=0,60, pode-se concluir que o projétil: 
 
a) passa à distância de 2,0 m acima do obstáculo. 
b) passa à distância de 8,0 m acima do obstáculo. 
c) choca-se com o obstáculo a 12 m de altura. 
d) choca-se com o obstáculo a 18 m de altura. 
e) cai no solo antes de chegar até o obstáculo.  
 
45. Um corpo é lançado para cima, com velocidade inicial de 50 m/s, numa direção que 
forma um ângulo de 60º com a horizontal (dados: sen 60º = 0,87 cos 60º = 0,50). 
Desprezando a resistência do ar, pode-se afirmar que no ponto mais alto da trajetória a 
velocidade do corpo, em m/s, será de:  
 
a) 5  
b) 10  
c) 25  
d) 40  
e) 50 
 
46 Um projétil lançado próximo à superfície da terra, onde a aceleração da gravidade 
pode ser considerada constante, descreve uma trajetória parabólica. No ponto mais alto 
da trajetória do projétil, desconsiderando a resistência do ar,  
 
a) sua velocidade é nula.  
b) a componente horizontal da sua velocidade é nula.  
c) a força que atua sobre ele é horizontal.  
d) a força que atua sobre é nula. 
e) sua velocidade na vertical é nula. 
 

47. Em um concurso hípico, o cavalo para bruscamente defronte ao obstáculo. O 
cavaleiro é arremessado para frente devido à 
 
a) conservação da energia cinética. 
b) ação e reação atuarem em corpos diferentes. 
c) atração gravitacional da Terra. 
d) conservação da energia potencial. 
e) Inércia. 
 
48. Um corpo de 2 kg está em movimento retilíneo e uniforme, com velocidade de 5m/s; 
neste caso a soma das forças que atuam vale: 
 
a) 10 N  
b) 2,5 N  
c) 20 N 
d) zero 
e) faltam dados 



 

 
 

 
49. Um corpo de massa igual a 5kg, inicialmente em repouso, sofre a ação de uma força 
resultante constante de 30 N. Qual a velocidade do corpo depois de 5 s? 
 
a) 5m/s 
b) 30m/s 
c) 6m/s 
d) 150m/s 
e) 25m/s 
 
50. Quando os astronautas estão na Lua, dão grandes saltos com mais facilidade de que 
na Terra, porque 
 
a) o solo da Lua é mais elástico. 
b) a atração gravitacional da Lua e menor do que a da Terra. 
c) eles tem menos massa na Lua. 
d) eles tem mais energia na Lua. 
e) não há ar na Lua. 
 
51. Um corpo de massa m = 5,0 kg é puxado horizontalmente sobre uma mesa, por uma 
força F de módulo 15 N. Observa-se que o corpo adquire uma aceleração de 2,0 m/s2. O 
módulo da força de atrito presente vale 
 
a) 0 N  
b) 1,0 N  
c) 3,0 N 
d) 5,0 N 
e) 10 N 
 
52. Uma mola tem k = 200N/m; qual a força que faz quando está comprimida de 50cm? 
 
a) 10.000 N 
b) 1.000 N 
c) 100 N 
d) 10 N 
e) 1 N 
 
53. Um corpo de 500N é suspenso em uma mola e ela se distende 4cm; qual a constante 
elástica da mola? 
 
a) 125 N/m 
b) 12.500 N/cm 
c) 1250 N/m 
d) 125 N/cm 
e) 1250 N/cm 
 
54. Duas forças, cujos valores estão indicados na figura, atuam sobre um bloco de massa 
m = 2kg. 



 

 
 

 
Pode-se afirmar que a aceleração do bloco, em m/s2, 
 
a) 3,0  
b) 2,0  
c) 1,0  
d) 0,6  
e) 0,2 
 
55. Um carrinho de massa M = 25 kg é puxado por uma força resultante horizontal F = 50 
N, conforme a figura abaixo. 

 
De acordo com a segunda Lei de Newton, a aceleração resultante no carrinho será, em 
m/s2, 
 
a) 1.250  
b) 50  
c) 25  
d) 2  
e) 0,5 
 
56. Uma partícula de massa m = 0,2 kg está suspensa na extremidade livre de uma mola 

de constante elástica k = 100 N/m: 

 

 

Sendo g = 10 m/s2,  

a deformação na mola  

é de: 

 

a) 0,02 m 

b) 0,2 m 

c) 200 m 

d) 20 m 

e) 2 m 

 

 

57. Manuel avalia o peso de dois objetos utilizando um dinamômetro cuja mola tem 

constante elástica k = 35 N/m. Inicialmente, ele pendura um objeto A no dinamômetro e a 

deformação apresentada pela mola é 10 cm. Em seguida, retira A e pendura B no mesmo 

aparelho, observando uma distensão de 20 cm. Após essas medidas, Evaristo conclui, 

corretamente, que os pesos de A e B valem, respectivamente, em Newtons 



 

 
 

 

a) 3,5 e 7,0.  

b) 3,5 e 700.   

c) 35 e 70.  

d) 350 e 700 

e) 0 e 0 

 

58. (UFRGS) Dois blocos A e B, com massas mA = 5 kg e mB = 10 kg, são colocados 

sobre uma superfície plana horizontal (o atrito entre os blocos e a superfície é nulo) e 

ligados por um fio inextensível e com massa desprezível (conforme a figura abaixo). O 

bloco B é puxado para a direita por uma força horizontal F com módulo iguala 30 N. 

 

 
Nessa situação, o módulo da aceleração horizontal do sistema e o módulo da força 
tensora no fio valem, respectivamente, 

 

a) 2 m/s2 e 30 N. b) 2 m/s2 e 20 N. 

c) 3 m/s2 e 5 N. d) 3 m/s2 e 10 N. 

e) 2 m/s2 e 10 N. 
 
59. (PUC-RS) O sistema abaixo é formado por duas massas, M e m. O valor da massa M 

é igual a 6,0 kg e ela move-se sobre um plano horizontal, sem atritos, como mostra a 

figura. 

 

Para que o sistema tenha uma aceleração de 2 m/s2, sendo a aceleração da gravidade g 

= 10 m/s2, o valor da massa m, em kg, deve ser 
 

a) 1,0   b) 1,5   c) 3,0   d) 4,0   e) 4,5 
 
60. Um corpo de massa 10 kg é abandonado do repouso num plano inclinado 

perfeitamente liso, que forma um ângulo de 30 ° com a horizontal, como mostra a figura. 

A força resultante sobre o corpo, é de: (considere g =10 m/s2) Dados: sen30° = 0,50 e 

cos30° = 0,80 

 



 

 
 

 
 
a) 100 N  
b) 80 N   
c) 64,2 N  
d) 40 N  
e) 50 N 

 
61. (FURG) De acordo com uma das leis de Kepler, cada planeta completa (varre) áreas 
iguais em torno do Sol. Como as órbitas são elípticas e o Sol ocupa um dos focos da 
elipse, conclui-se que 

 
a) a velocidade de um planeta é constante me módulo, mas de direção variável. 
b) a velocidade de um planeta é constante em módulo e direção. 
c) quando um planeta está mais próximo do Sol, sua velocidade aumenta. 
d) quando um planeta está mais distante do Sol, sua velocidade aumenta. 
e) a velocidade de um planeta em sua órbita elíptica, independe da posição 

 
62. (Sto. Amaro - SP) A segunda lei de Kepler (lei das áreas) permite concluir que um 
planeta possui: 

 
a) maior velocidade quando se encontra mais longe do Sol. 
b) maior velocidade quando se encontra mais perto do Sol. 
c) menor velocidade quando se encontra mais perto do Sol. 
d) velocidade constante em toda sua trajetória. 
e) N.d.a 

 
63. (Fundação Carlos Chagas-SP) Suponha a aceleração da gravidade na superfície da 
Terra valendo 9,80 m/s2. Considere outro planeta com o dobro da massa e o dobro do 
raio médio da Terra. Neste caso,  de acordo com a lei da gravitação, o módulo da 
aceleração da gravidade na superfície desse planeta, em m/s2, seria  igual a: 

 
a) 2,45          
b) 4,90         
c) 9,80         
d) 19,6          
e) 39,2 

 
64. (VUNESP-SP) Sabe-se que o raio do planeta Mercúrio é 0,4 vezes o raio da Terra e 
que sua massa é apenas 0,04 vezes a massa da Terra. O peso de um objeto em Mercúrio 
teria quantas vezes o peso do mesmo objeto na Terra? 

 



 

 
 

a) 25 vezes menor                        
b) 4 vezes menor 
c) 6,25 vezes menor                     
d) igual 
e) 2 vezes maior 

 
65. (Cesgranrio-RJ) O raio médio da órbita de Marte em torno do Sol é aproximadamente 
quatro vezes maior que o raio médio da órbita de Mercúrio em torno do Sol. Assim, a 
razão entre os períodos de revolução de Marte (T1) e Mercúrio (T2) vale, 
aproximadamente: 

a) 
T
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66. (CESEP-PE) Ao ser erguido sobre o movimento dos planetas, um aluno escreveu o 
seguintes enunciados sobre as leis de Kepler: 

 
I- Todos os planetas movem-se em orbitas elípticas, com o sol ocupando sempre um 
dos focos (lei das órbitas). 
II- Uma reta ligando qualquer planeta ao sol varre áreas iguais em tempos iguais (lei das 
áreas). 
III- A razão R2/T3, onde R é a distância média entre o planeta e o sol e T, seu período de 
revolução em redor do sol, é a mesma para todos os planetas (lei dos períodos). 
 
Dos enunciados acima: 
 
a) apenas o I está correto.         
b) apenas o II está correto. 
c) I e II estão corretos.              
d) II e III estão corretos. 
e) todos estão corretos. 

 
67. (CESCEM-SP) De acordo com uma das leis de Kepler, cada planeta completa (varre) 
áreas iguais em tempos iguais em torno do Sol. Como as órbitas são elípticas e o sol 
ocupa um dos focos, conclui-se: 
 
I- Quando o planeta está mais próximo do sol, sua velocidade aumenta. 
II- Quando o planeta está mais distante do sol, sua velocidade aumenta. 
III- A velocidade do planeta em sua orbita elíptica independe da sua posição relativa ao 
sol. 
 
a) I é correta.       
b) II é correta.      
c) II e III são corretas. 
d)  todas estão corretas.       
e) n..d.a. 
 
 



 

 
 

68. Um corpo de massa m = 2,0 kg e velocidade inicial vo = 2,0 m/s desloca-se por 3,0 m 
e linha reta e adquire a velocidade final v = 3,0 m/s. O trabalho realizado pela resultante 
das forças que atuam sobre o corpo e a força resultante valem, respectivamente: 
 
a) 0,0 J; 0,0 N  
b) 5,0 J; 1,6 N;  
c) 1,0 J; 1,6 N  
d) 1,6 J; 5,0 N  
e) n.r.a. 
 
69. Uma bola de massa igual a 2,0 kg está parada sobre um plano inclinado, presa pela 
corda C, conforme a figura, Se a corda C for cortada, a bola desce o plano. O atrito é 
nulo. A energia cinética da bola, em B é: 
 

 
a) nula J   
b) 100 J 
c) 20 J   
d) 6,0 J   
e) 60 J 
 
70. Um corpo de massa 5 kg é retirado de um ponto A e levado para um ponto B, distante 
40 m na horizontal e 30 m vertical traçadas a partir do ponto A. Qual é o módulo do 
trabalho realizado pela força peso? 
 
a) 2.500 J  
b) 1.500 J 
c) 2.000 J  
d) 900 J 
e) 500 J  
 
71. O movimento de um corpo de massa 2kg é retilíneo e uniformemente acelerado. Entre 
os instantes 4s e 8s, sua velocidade passa de 10 m/s a 20 m/s. Qual foi o trabalho 
realizado, em J, pela resultante das forças atuantes no corpo? 
 
a) 100  



 

 
 

b) 200  
c) 300 
d) 150  
e) 250  
 
72. Quando são fornecidos 800 J em 10 s para um motor, ele dissipa internamente 200 J. 
O rendimento desse motor é: 
 
a) 75%   
b) 10% 
c) 15%  
d) 25%   
e) 50%   
 
73. Um guindaste eleva uma carga de 80Kg a uma altura de 5m em 10s. Para o 
funcionamento do guindaste é necessária a potência de acionamento de 1000W. Qual o 
rendimento do motor? 
 
a) 10% 
b) 30% 
c) 50% 
d) 20% 
e) 40% 
 
74. Uma pedra de 4 kg de massa é colocada em um ponto A, 10m acima do solo. A pedra 
é deixada cair livremente até um ponto B, a 4 m de altura. Quais são, respectivamente, a 
energia potencial no ponto A, a energia potencial no ponto B e o trabalho realizado sobre 
a pedra pela força peso? (Use g=10 m/s2 e considere o solo como nível zero para energia 
potencial). 
 
a) 40 J, 16 J e 24 J. 
b) 400 J, 240 J e 560 J. 
c) 400 J, 160 J e 240 J. 
d) 40 J, 16 J e 56 J. 
e) 400 J, 160 J e 560 J. 
 
75. Uma partícula de massa m = 2,0 kg está em movimento retilíneo uniforme com 
velocidade escalar V0 = 6,0 m/s. Num dado instante, quando a partícula passa pela 
posição abscissa x = 0, começa a atuar na partícula uma força F no mesmo sentido de 
seu movimento, cujo módulo varia com a posição de acordo com o gráfico da figura. 



 

 
 

Resposta: 

Resposta: 

 
Determine o trabalho da força F entre as posições x = 0 e x = 4,0 m. 
 
 
 
76.Qual o trabalho realizado por uma pessoa de massa 100 kg para carregar seu próprio 
peso por uma escada como a indicada abaixo? Dado g = 10 m/s². 

 
77. Com base na figura a seguir, calcule a menor velocidade com que o corpo deve 
passar pelo ponto A para ser capaz de atingir o ponto B. Despreze o atrito e considere g = 
10 m/s2. 

 

78. Dois meninos estão parados sobre o gelo de uma pista de patinação. O menino A, de 
massa mA =  40kg, empurra o menino B, de massa 60kg. Se B adquire velocidade de 
0,6m/s, pode-se afirmar que o menino A: 
 
a) adquire velocidade de 0,4m/s, oposta à de B. 
b) adquire velocidade de 0,9m/s, oposta à de B. 
c) permanece parado. 
d) segue com B, com velocidade de 0,6m/s.    
e) adquire velocidade de 0,6m/s, oposta à de B. 
 
 

  Resposta : 

 

 

 



 

 
 

79. Uma nave espacial de 103kg se movimenta, livre de quaisquer forças, com velocidade 
constante de 1m/s, em relação a um referencial inercial. Necessitando pará-la , o centro 
de controle decidiu acionar um dos motores auxiliares, que fornecerá uma força constante 
de 200N, na mesma direção, mas em sentido contrário ao do movimento. Esse motor 
deverá ser programado para funcionar durante: 
 
a) 1s  
b) 4s 
c) 5s  
d) 2s  
e) 10s 
 
80..João e Maria patinam em pista perfeitamente lisa (por hipótese). Estando ambos 
juntos em repouso, João empurra Maria. 
 
a) João entra em movimento, Maria permanece em repouso. 
b) João e Maria movem-se em sentidos opostos. 
c) Devido a lei de ação e reação, João e Maria continuam juntos.  
d) João permanece em repouso, Maria entra em movimento. 
e) João e Maria movem-se no sentido da força que João exercerá. 
 
 
81. Uma granada de massa igual a 3m, que estava imóvel e suspensa por uma linha, 
explode em duas partes sólidas, uma de massa m e a outra de massa 2m, sendo 
desprezível a massa dos gases resultantes da explosão. A massa de m se desloca, logo 
após a explosão, com velocidade 3V, enquanto a outra se desloca com velocidade: 
 
a)-V/2  
b)-3V/2     
c) -V     
d) -3V     
e) -2V     
 
 
82. Duas massas constituem um sistema e movem-se sobre uma linha reta com 
velocidade constantes. Necessariamente, a quantidade de movimento linear do sistema 
se conserva se 
 
a) As massas se moverem no mesmo sentido.  
b) As massas forem iguais. 
c) As massas se moverem em sentidos contrários. 
d) A força resultante sobre o sistema permanecer igual a zero. 
e) A energia cinética do sistema variar. 
 
83 O gráfico representa a variação do módulo da velocidade v de um corpo de 2,0kg de 
massa durante o tempo t. Qual a variação do módulo da quantidade de movimento linear 
desse corpo durante os dois primeiros segundos? 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 5kg.m/s           b) 10 kg.m/s          c) 25 kg.m/s        d) 30 kg.m/s        e) 20 kg.m/s 
 
84. O tenista Holandês Richard Krajicek consegue, num saque, imprimir à bola de tênis a 
velocidade de 60m/s (Folha de São Paulo, 03/10/93). Se a massa da bola é 0,1 kg, o 
impulso sofrido pela mesma, é em Kg.m/s, de 
 
a) 6.        b)100.     c) 60.       d)600.       e) 0,6. 
 
 
85. Dois corpos de massa m1 = 2,0kg e m2 = 3,0kg com velocidades respectivas v1=20m/s 
e v2=10m/s, na mesma direção, colidem e passam a mover-se juntos após a colisão. A 
velocidade comum aos dois corpos, após a colisão, é de 
 
a) 16m/s   b)14m/s   c)10m/s   d)20m/s   e)30m/s 
 
 
86. Na figura, o menino e o carrinho têm juntos 60 kg. Quando o menino salta do carrinho 
em repouso, com velocidade horizontal de 2 m/s, o carrinho vai para trás com velocidade 
de 3 m/s. Deste modo, podemos afirmar que a massa do menino é de: 
 

 
 
a) 12 kg   b) 36 kg   c) 54 kg   d) 24 kg   e) 48 kg 
 
 
87. Um passageiro de 90 kg viaja no banco da frente de um carro, que se move a 30 
km/h. O carro, cuja massa é 810 kg, colide com um poste, parando bruscamente. A 
velocidade com a qual o passageiro será projetado para a frente, caso não esteja 
utilizando o cinto de segurança, será, aproximadamente: 

       v(m/s) 

15  

 

10 

 

  5 

 

0         1         2        3        4     t (s) 



 

 
 

 
a) 30 km/h   
b) 15 km/h  
c) 90 km/h 
d) 300 km/h   
e) 150 km/h 
 

88. Uma pessoa com peso de 800 N e que calça um par de sapatos que cobrem uma 
área de 0,05 m2 não consegue atravessar uma região nevada sem se afundar, porque 
essa região não suporta uma pressão superior a 10.000 N/m2. Responda: 
 
a) Qual a pressão exercida por essa pessoa sobre a neve? 
 
 
 
 
b) Qual deve ser a área mínima de cada pé de um esqui que essa pessoa deveria usar 
para não afundar? 
 
 
 
 
89. A intensidade da força que a pressão atmosférica de 105 N/m² exerce sobre uma área 
de 2,0 m2 de solo vale: 
 
 
 
 
90. Um automóvel de massa 900 kg em repouso apoia-se sobre quatro pneus idênticos. 
Considerando que o peso do automóvel seja distribuído igualmente sobre os quatro pneus 

e que a pressão em cada pneu seja de 1,6  105 Pa  a superfície de contato de cada pneu 
com o solo é, em metros quadrados: 
 
 
 
 
91. A pressão hidrostática no fundo de uma piscina é tanto maior quanto: 
 
a) menor for a área da piscina. 
b) maior for a profundidade da piscina. 
c) maior for o volume de água da piscina. 
d) menor for a densidade da água da piscina. 
 
92.  Os ramos de uma prensa hidráulica têm diâmetro de 20 cm e 6 cm, respectivamente. 
Aplicando uma força de 90 N sobre o embolo menor, o liquido exercerá, sobre o êmbolo 
maior, uma força de: 
 

Resposta a : 

Resposta b : 

Resposta : 

Resposta : 



 

 
 

 
 
a) 300N 
b) 1000N 
c) 600N 
d) 1200N 
e) 810N 
 
93. As represas normalmente são construídas de maneira que a largura da base da 
barragem, B, seja maior que a largura da parte superior, A, como ilustrado na figura a 
seguir. 

 
Essa diferença de largura justifica-se, principalmente, pelo(a): 
 
a) aumento, com a profundidade, da pressão da água sobre a barragem. 
b) diminuição, com a profundidade, do empuxo exercido pela água. 
c) diminuição, com a profundidade, da viscosidade da água. 
d) aumento, com a profundidade, do empuxo exercido pela água. 
e) diminuição, com a profundidade, da pressão da água sobre a barragem. 
 
94. O casco de um submarino suporta uma pressão externa de até 12,0 atm sem se 
romper. Se, por acidente, o submarino afundar no mar, a que profundidade, em metros, o 
casco se romperá? Dados 1 atm= 105 N/m2  e μágua = 1 000 kg/m3. 
 
a) 100 
b) 110 
c) 120 
d) 130 
e) 140 
 

 

 

 



 

 
 

Respostas 

 

1 E 33 D 65 E 

2 D 34 E 66 C 

3 21 km/h 35 E 67 A 

4 C 36 C 68 B 

5 D 37 1/30 Hz 69 E 

6 B 38 0,075 m/s 70 B 

7 D 39 C 71 C 

8 D 40 E 72 A 

9 A 41 D 73 E 

10 E 42 B 74 C 

11 D 43 B 75 108J 

12 C 44 B 76 900J 

13 C 45 C 77 10 m/s 

14 A 46 E 78 B 

15 A 47 E 79 C 

16 B 48 D 80 B 

17 C 49 B 81 B 

18 E 50 B 82 D 

19 C 51 D 83 E 

20 C 52 C 84 A 

21 B 53 D 85 B 

22 B 54 C 86 B 

23 B 55 D 87 D 

24 C 56 A 88 a) 16000 Pa b) 0,04m2 

25 D 57 A 89 2.105 Pa 

26 E 58 E 90 1,4.10-4 Pa 

27 E 59 B 91 B 

28 A 60 E 92 B 

29 B 61 C 93 A 

30 A 62 B 94 B 

31 C 63 B 
  32 E 64 A 
   


