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Q1. Após observar o clarão de um raio, uma criança cronome-
trou o tempo para ouvir o estrondo causado, o trovão. Contou,
então, dez segundos desde avistar o clarão até ouvir o trovão.
Procurando na internet, descobriu que a velocidade média do
som no ar é 346 m/s. A distância estimada da criança ao raio
é melhor expressa, em metros, por:
Observação: considere a detecção do clarão pela criança como
instantânea, como se a velocidade da luz fosse infinita.
a) 34, 6
b) 123
c) 3460
d) 6920

Q2.

“De repente um grito prolongado, estridente, um
sibilo de força de cinquenta sopranos estrugiu pelos
ares e nos fez levar as mãos aos ouvidos. Era o
anúncio da partida, era o aviso a quem se achasse à
frente para acautelar-se do bote mortal, aviso dado
por um tubo da própria locomotiva. Mais veloz
do que uma flecha, do que o vôo de uma andori-
nha, o carro enfiou-se pelos trilhos, embalançou-se,
correu, voou, devorou o espaço e, atravessando
campos, charnecas e mangues aterrados, parou,
enfim, arquejante no ponto onde o caminho não
oferece segurança. O espaço devorado foi de uma
milha e três quartos. O tempo que durou o trajeto
foi de quatro minutos incompletos.”

Trecho da edição de 7 de setembro de 1853 do Jornal do
Commercio que registrou a primeira “viagem” de trem no
Brasil.

De acordo com o texto acima, considerando que o tempo foi
completo e que uma milha vale 1600 metros, é correto afirmar
que a velocidade média da locomotiva foi, em km/h, igual a
a) 30
b) 34
c) 38
d) 42
e) 46

Q3. Em uma estrada reta, um automóvel encontra-se pa-
rado em um sinal fechado. No momento em que o sinal “abre”,
o motorista pisa o acelerador e o carro arranca com uma acele-
ração constante de 0, 4m/s2. Nesse mesmo instante, uma moto
ultrapassa o veículo com velocidade constante de 36 km/h. De-
termine a distância percorrida pelo carro até alcançar a moto
a partir da abertura do sinal, e assinale a opção correta.
a) 300 m
b) 350 m
c) 400 m
d) 450 m
e) 500 m

Q4. Considere dois navios de guerra, uma Corveta e uma
Fragata navegando paralelamente e no mesmo sentido em um
trecho retilíneo. Sabendo que a Corveta apresenta compri-
mento 100 m e se locomove em movimento uniforme com
velocidade escalar média de 20 m/s e a Fragata apresenta

comprimento 130 m e se locomove também em movimento
uniforme mas com velocidade escalar média de 10 m/s. Cal-
cule, em segundos, o intervalo de tempo necessário para que
a Corveta ultrapasse a Fragata a partir do momento em que
a frente da Corveta estiver posicionada exatamente ao lado
da traseira da Fragata e ao final da ultrapassagem quando a
traseira da Corveta estiver posicionada exatamente ao lado da
frente da Fragata, e assinale a opção correta.
a) 6, 5
b) 8, 0
c) 13
d) 23
e) 30

Q5. Um motorista, visando efetuar uma ultrapassagem au-
mentou a velocidade de seu veículo de 15 m/s para 25 m/s em
5, 0 segundos. Qual foi a distância percorrida pelo motorista
nesse intervalo de tempo levando-se em consideração que a
aceleração foi constante?
a) 100 m
b) 120 m
c) 140 m
d) 160 m
e) 180 m

Q6.

Figura 1

O SONAR (SOund NAvigation and Ranging) é um instru-
mento muito usado nos sistemas de navegação e em alguns
barcos pesqueiros, para a localização de cardumes. O funci-
onamento consiste na emissão de uma onda sonora que, ao
encontrar um obstáculo, retorna (por reflexão) ao local de ori-
gem. Assim, considerando a figura acima, uma onda sonora
que, emitida pela embarcação, tenha retornado em aproxima-
damente 0, 02 s leva-se a concluir que a velocidade do som
nessa água é, em m/s, cerca de
a) 725
b) 900
c) 1250
d) 1450
e) 1500

Q7. Alguns motoristas utilizam uma regra prática para
manter uma distância de segurança ao veículo que vai à frente
em uma estrada. Se os dois veículos estiverem percorrendo
a mesma trajetória retilínea e no mesmo sentido, utiliza-se o
intervalo de tempo em que os veículos passam por um ponto
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de referência no solo. Essa regra é feita utilizando um ponto
fixo à beira da estrada, uma placa de sinalização, por exemplo,
quando o veículo imediatamente à frente passar pelo ponto
conta-se dois segundos até o veículo onde está o observador
atingir o mesmo ponto de referência. Garantindo assim, uma
distância de segurança entre os veículos. Considerando dois
carros com velocidades constantes de módulos iguais a 99 km/h
e aplicando-se a regra prática descrita acima, qual será, em
metros, a distância de separação entre os veículos?
a) 45
b) 50
c) 55
d) 60

Q8. Um móvel, de dimensões desprezíveis, parte do re-
pouso e seu movimento retilíneo é observado por um professor
de Física. Os valores das posições (x) desse móvel em função
dos respectivos instantes de tempo (t) estão registrados na
tabela a seguir.

x(m) t(s)
0 0
2 1
8 2
18 3
32 4
50 5
72 6

Podemos afirmar, corretamente, que o móvel executa um mo-
vimento retilíneo .
a) uniforme com uma velocidade de módulo constante igual a
4 m/s2
b) uniforme com uma velocidade de módulo constante igual a
8 m/s2
c) uniformemente variado com uma aceleração constante de
módulo igual a 4 m/s2
d) uniformemente variado com uma aceleração constante de
módulo igual a 2 m/s2

Q9. Um carro a 108 km/h se encontra prestes a iniciar
uma ultrapassagem de um caminhão que está a 72 km/h, con-
forme a figura 2. Ambos realizam um movimento retilíneo
uniforme durante todo percurso.
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Figura 2

O tempo, em segundos, que o carro leva para ultrapassar o
caminhão (ponto A chegar à mesma posição do ponto B, em
relação ao referencial x) é igual a
a) 1
b) 2, 4
c) 2, 7
d) 3

Q10. Em um trecho de uma rodovia foram instalados conjun-
tos de cronômetros digitais. Cada conjunto é formado de dois
sensores distantes 2 km entre si que registram o horário (hora,
minuto e segundo) em que um mesmo veículo, deslocando-se
no mesmo sentido, passa por eles. Em um trecho da rodovia
no qual a velocidade média permitida é de 100 km/h, um carro
a 120 km/h atinge o primeiro de um desses conjuntos exata-
mente às 15 h 00 min 00 s. O horário em que esse veículo deve
passar pelo segundo sensor de forma a percorrer esse trecho da
rodovia exatamente com velocidade média igual a 100 km/h é
a) 15 h 01 min 12 s
b) 15 h 00 min 12 s
c) 15 h 00 min 02 s
d) 15 h 01 min 00 s

Gabarito

Q1. C
Q2. D

Q3. E
Q4. D

Q5. A
Q6. D

Q7. C
Q8. D

Q9. C
Q10. A

Veja também o canal no YouTubeTM clicando aqui!

https://www.youtube.com/channel/UC7C-bIRv9fw_kV7Xih8mamA

