
 

CINEMÁTICA 
 
Questões Fechadas 
 
QUESTÃO 01 (Descritor: determinar a velocidade média de um veículo na “onda verde”) 
 
Assunto: Cinemática escalar 
 
Numa avenida longa, os sinais de tráfego são sincronizados de tal forma que os carros, 
trafegando a uma determinada velocidade, encontram sempre os sinais abertos (onda 
verde). 
Considerando-se que a distância entre sinais sucessivos é de 175m e que o intervalo de 
tempo entre a abertura de um sinal e a abertura do sinal seguinte é de 9,0s, a velocidade 
média com que os veículos devem trafegar nessa avenida para encontrar os sinais sempre 
abertos é: 
a)   60Km/h 
b)   50Km/h 
c)   70Km/h 
d)   40Km/h 
 
QUESTÃO 02 (Descritor: analisar o comportamento das grandezas associadas à cinemática 
num caso típico de encontro entre dois veículos)  
 
 Assunto: Cinemática escalar 
 
A privatização da Rede Ferroviária Brasileira produziu a extinção de diversas linhas que 
atendiam algumas cidades do norte do estado de Minas Gerais . As populações dessas 
localidades ficaram, em muitos casos, isoladas pois o trem  era a única alternativa de 
transporte público. Considere dois trens que partem, em horários diferentes, de duas 
cidades situadas nas extremidades de uma ferrovia, deslocando-se em sentidos contrários. 
O trem 1 parte da cidade A com destino à cidade B, e o trem 2 da cidade B com destino à 
cidade A. O gráfico representa as posições dos dois trens em função do horário, tendo como 
origem a cidade A (d = 0). 
 

Considerando a situação descrita e as informações do gráfico, assinale a alternativa correta 
, após a análise das afirmativas a seguir: 
 
I-  O tempo de percurso do trem 1 é de 1,8 horas. 
II-  Os dois trens gastam o mesmo tempo no percurso: 1,2 horas. 



III- A velocidade média dos trens é de 60 km/h. 
IV- Os dois trens percorrem distâncias iguais até se encontrarem. 
 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas . 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
 
 
QUESTÃO 03 (Descritor : analisar o comportamento das grandezas associadas à queda 
livre)  
 
Assunto: Cinemática escalar 
 
Partindo do repouso, duas  esferas de aço de massas diferentes, começam a cair, 
simultaneamente, de pontos diferentes localizados na mesma vertical, próximos da 
superfície da Terra. A esfera de maior massa é abandonada acima da posição inicial da 
esfera mais leve. Desprezando a resistência do ar, a distância entre as esferas durante a 
queda irá: 
 
a)   permanecer a mesma. 
c)   aumentar. 
b)   diminuir. 
d)   aumentar, inicialmente, e diminuir, posteriormente. 
 
QUESTÃO 04 (Descritor : calcular a altura de um edifício)  
 
 Assunto: Cinemática escalar 
 
Uma pedra, deixada cair de um edifício, leva 4s para atingir o solo. Desprezando a 
resistência do ar e considerando g = 10 m/s2, escolha a opção que indica a altura do edifício 
em metros.  
 
a)   20     
b)   40    
c)   80     
d)   120 
 
QUESTÂO 05 (Descritor: analisar os comportamentos dos vetores velocidade e aceleração 
ao longo de uma trajetória) 



 
Assunto: Cinemática vetorial 

 
A figura 1 representa uma sucessão de fotografias de uma atleta durante a realização de um 
salto ornamental numa piscina. As linhas tracejadas nas figuras 1 e 2 representam a 
trajetória do centro de gravidade dessa atleta para este mesmo salto. Nos pontos I, II, III e IV 
da figura 2, estão representados os vetores velocidade, v, e aceleração, a, do centro de 
gravidade da atleta. 
 
 
Os pontos em que os vetores velocidade, v, e aceleração, a, estão representados 
corretamente são 
 
a)   II e III 
b)   I e III 
c)   II e IV 
e) I e IV 
 
QUESTÂO 06 (Descritor: analisar graficamente o movimento de um ônibus e traçar uma 
comparação com o movimento de um ciclista)  
 
Assunto: Cinemática escalar 
 
O alto custo das passagens de ônibus e as diversas atividades realizadas pelos jovens, que 
os obrigam a se deslocarem de suas casas em diferentes horários, têm comprometido o 
orçamento familiar destinado ao transporte dos filhos. Pretendendo diminuir os gastos de 
sua família com transportes, Paulo deixou de ir à escola de ônibus, passando a utilizar a 
bicicleta. 
No trajeto casa-escola, o ônibus percorre 10 km. Paulo usa um atalho e vai de casa à escola 
percorrendo 8,0 km com velocidade média de 15 km/h. 
 



O gráfico representa a velocidade média do ônibus, em alguns intervalos de tempo, durante 
40 minutos, a partir da casa de Paulo, no mesmo horário em que ele vai para a escola. 
 
 
Supondo que Paulo e o ônibus partem 
juntos do mesmo ponto, é correto 
afirmar que: 
 
a) o ônibus chega à escola 2,0 minutos    
        depois de Paulo 
b) Paulo e o ônibus chegam juntos à 

escola em 32 minutos 
c) a velocidade média do ônibus 

durante o trajeto casa-escola é 30 
km/h 

d) Paulo chega à escola 2,0 minutos 
depois do ônibus 

 
 
 
 
 
QUESTÂO 07 (Descritor: calcular a velocidade linear de um asteróide, utilizando dados 
astronômicos)  
 
Assunto: Cinemática vetorial 
 
A certeza que a Terra estará em uma rota de colisão com um cometa ou asteróide em 
algum momento futuro, exige que um número considerável de  astrônomos policiem o 
espaço e utilizem milhões de reais anualmente em equipamentos mais sofisticados para 
preverem uma eventual ameaça de colisão.  
A figura mostra a trajetória do asteróide 2002 NY40 obtida no dia 18 de agosto de 2002, no 
hemisfério norte. 
 
Nesse dia, às 09:00 UT ( Universal Time), o 2002 NY40 atingia a sua aproximação máxima 
da Terra. Sabe-se que nesse momento o asteróide passou a cerca de 5,3 . 108 m da Terra 
com um deslocamento angular, medido da Terra, de 4,0 . 10-5 rad/s. Pode-se afirmar que, 
nesse momento, a velocidade do 
asteróide foi, em m/s, 
aproximadamente de: 
 
a)   7,5.104 
b)   4,0.104 

c)   2,1.104 
d)   5,3.105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTÂO 08 (Descritor: analisar o comportamento, em diversos  pontos, das grandezas 
associadas ao movimento circular uniforme)    
 
Assunto: Cinemática vetorial 
 
Um motor elétrico tem seu eixo girando em MCU, com uma freqüência de 2400 R.P.M.. 
Prendendo-se uma polia de 20,00 cm de diâmetro a esse eixo, de forma que seus centros 
coincidam, o conjunto se movimenta praticamente com a mesma freqüência. Nesse caso, 
podemos afirmar que: 
 
a) o módulo da velocidade tangencial de todos os pontos do eixo é igual ao módulo da 

velocidade tangencial de todos os pontos da polia. 
b) a velocidade angular de todos os pontos do eixo é maior que a velocidade angular de 

todos os pontos da polia. 
c) o módulo da velocidade tangencial de todos os pontos do eixo é maior que o módulo da 

velocidade tangencial de todos os pontos da polia. 
d) a velocidade angular de todos os pontos do eixo é igual à velocidade angular de todos 

os pontos da polia. 
 
QUESTÂO 09 (Descritor: calcular a velocidade inicial e o deslocamento escalar de um 
corpo) 
  
Assunto: Cinemática escalar 
  
O gráfico representa a variação da velocidade, com o tempo, de um móvel em movimento 
retilíneo uniformemente variado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A velocidade inicial do móvel e o seu deslocamento escalar de 0 a 5,0 s valem, 
respectivamente: 
 
a)   - 4,0 m/s e - 5,0 m  
b)   - 6,0 m/s e - 5,0 m 
c)   - 4,0 m/s e 5,0 m 
d)     6,0 m/s e 5,0 m 
 
 
 
 
 
 



QUESTÂO 10 (Descritor: calcular a velocidade média de um nadador) 
 
Assunto: Cinemática escalar  
  
No dia 28 de novembro de 2004 foi realizada uma prova de natação no mar do Rio de 
Janeiro. A competição envolvia um percurso de 3800 metros entre os fortes de Copacabana 
e do Leme . O vencedor da prova realizou o trajeto em 42 minutos.  
 
A velocidade média do atleta vencedor está mais próxima do valor indicado na alternativa  
 
a) 1,0 km/h 
b) 2,0 km/h 
c) 4,0 km/h 
d) 5,0 km/h 
 
QUESTÂO 11 (Descritor: analisar as velocidades de dois animais a partir da comparação 
dos saltos executados por eles)   
 
Assunto:  Cinemática 
 
Um cão persegue uma lebre de forma que enquanto ele dá 3 saltos ela dá 7 saltos. Dois 
saltos do cão equivalem a cinco saltos da lebre. A perseguição inicia-se em um instante em 
que a lebre está a 25 saltos à frente do cão.  
Considerando-se que ambos deslocam-se em linha reta, é correto afirmar que o cão alcança 
a lebre após ele ter: 
 
a) Percorrido 30m e a lebre 70m. 
b) Percorrido 60m e a lebre 140m. 
c) Dado 70 saltos. 
d) Percorrido 50m. 
e) Dado 150 saltos. 
 
QUESTÃO 12 (Descritor: determinar a distância percorrida por um ciclista a partir da análise 
gráfica) 
 
Assunto: Cinemática 
 
O gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista, que se move ao longo de uma 
pista retilínea, é mostrado a seguir. Considerando que ele mantém a mesma aceleração 
entre os instantes t = 0 e t = 7 segundos, marque a alternativa que indica a distância 
percorrida neste intervalo de tempo. 
 
a) 32 m 
b) 48 m 
c) 77 m 
d) 93 m 
e) 118 m 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 13 (Descritor: analisar alguns parâmetros associados ao lançamento vertical) 
 
Assunto: Cinemática 
 
O gráfico a seguir representa a velocidade de um objeto lançado verticalmente para cima, 
desprezando-se a ação da atmosfera. Assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
a) O objeto atinge, 2 segundos após o lançamento, o ponto mais alto da trajetória. 
b) A altura máxima atingida pelo objeto é 20 metros. 
c) O deslocamento do objeto, 4 segundos após o lançamento, é zero. 
d) A aceleração do objeto permanece constante durante o tempo observado e é igual a 

10 m/s2. 
e) A velocidade inicial do objeto é igual a 20 m/s. 
 
 
QUESTÃO 14 (Descritor: analisar alguns parâmetros associados à cinemática vetorial) 

Assunto: Cinemática 

 
Diversos restaurantes têm implantado o serviço de  tele-entrega utilizando “ motoboy” .  
Considere um motoboy percorrendo, em 30 minutos, as ruas de um bairro. Ele sai de A e vai 
até B, como mostra a figura: 
Considerando a distância entre duas ruas paralelas consecutivas iguais a 100 m, analise as 
afirmações: 
 
I. A velocidade vetorial média nesse percurso tem módulo 1 km/h. 
II. O ônibus percorre 1500 m entre os pontos A e B. 
III. O módulo do vetor deslocamento é 500 m. 
IV. A velocidade vetorial média do ônibus entre A e B tem módulo 3 km/h. 
 
 
 
Estão corretas: 

 
a) I e III. 
b)  I e IV. 
c) III e IV. 
d) I e II. 
e) II e III. 

 
 
 
 
QUESTÃO 15 (Descritor: analisar as 
variáveis associadas a um lançamento obliquo) 
 
Assunto: cinemática vetorial 
 
O salto em distância de um atleta paraolímpico pode ser modelado de forma equivalente ao 
lançamento de um projétil, conforme esquema abaixo. Nesse modelo, o atleta será 
considerado um ponto material (identificado com seu centro de massa), localizado no início 
do salto na origem do sistema de coordenadas, e o solo é representado pelo eixo das 
abscissas. Considerando a analogia mencionada, desprezando a resistência do ar  e 

representando por v0 a velocidade inicial, g a aceleração da gravidade e  o ângulo que v0 
faz com a horizontal, marque a alternativa INCORRETA: 



 

 
 
 
a) a velocidade do atleta é nula ao atingir a altura máxima em relação ao solo. 
b) a trajetória do centro de massa do atleta em função do tempo t é uma parábola cujo 

coeficiente do termo que contém t2 é negativo. 
c) a distância horizontal d pode ser calculada pela expressão d = v0.t, sendo t o tempo de 

vôo do atleta. 

d) a aceleração da gravidade g


 é um vetor que mantém constante sua direção, módulo e 

sentido durante o vôo do atleta. 
 
As questões 16 e 17 referem-se ao enunciado descrito a seguir: 

 
 
QUESTÃO 16 (Descritor: analisar o comportamento gráfico da velocidade em função do 
tempo numa prova de ciclismo) 
  
Assunto: cinemática escalar 
 
Marque a alternativa que representa CORRETAMENTE, o comportamento da velocidade do 
ciclista no intervalo de tempo descrito no enunciado acima. 
 
 
 

Considere que, em uma prova de 1.000m no velódromo de Atenas, durante a paraolimpíada, um ciclista 
desenvolveu a velocidade de 2 m/s durante os 200m finais da corrida. Após cruzar a linha de chegada, 
no instante T, o ciclista freou uniformemente, até alcançar a metade do valor da velocidade que possuía 
ao chegar à linha, gastando cerca de 4 segundos.   



 
  
QUESTÃO 17  (Descritor: analisar o comportamento gráfico da aceleração em função do 
tempo numa prova de ciclismo) 
  
Assunto: cinemática escalar 
 
Marque a alternativa que ilustra CORRETAMENTE o gráfico  aceleração em função do 
tempo no intervalo descrito no enunciado.  
 
 

 
 
 
 
 

a)  VELOCIDADE 

TEMPO T T+4 

2 

b)  VELOCIDADE 

TEMPO T T+4 

2 

c)  VELOCIDADE 

TEMPO T T+4 

2 

d)  VELOCIDADE 

TEMPO T T+4 

2 

a)   ACELERAÇÃO 

TEMPO T T+4 

0,25 

0 

d)   ACELERAÇÃO 

TEMPO T T+4 

0,25 

0
5 

b)   ACELERAÇÃO 

TEMPO 

T T+4 

-0,25 

0 

c)   ACELERAÇÃO 

TEMPO T T+4 

2,0 

0 



Estádio olímpico de Nikara 

QUESTÃO 18 (Descritor: analisar posições geográficas a partir de referências cartesianas) 
 
Assunto: funções e gráficos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O mapa acima mostra a região grega de Ática, onde está localizada a cidade de Atenas, 
local onde ocorreu um importante evento esportivo. Para melhor localização, inseriu-se um 
sistema cartesiano, de forma que cada localidade onde houve competição pudesse ser 
representada por um ponto de coordenadas (x, y). Nesse sistema, as medidas estão dadas 
em quilômetros. 
 
A partir das informações acima, marque a alternativa CORRETA. 
 
a) A distância medida no mapa entre o estádio Panathinaikon e o estádio olímpico de Ano 

Liossia é      
superior a 5,0 km. 

b) A abscissa do ponto de interseção do eixo Ox com a reta que passa pelo centro Marco 
Polo de tiros  

e o complexo esportivo de Atenas é inferior a 3,0 km. 
c) Considerando que a cidade de Maratona está sobre a reta 7x - 3y = 0, então a 

distância entre o estádio Panathinaikon e a cidade de Maratona é superior a 10 km. 

estádio olímpico de 
Ano Liossia 

Maratona 

Vila Paraolímpica 

rota da maratona 

Centro Marco Polo  
de equitação 

centro Marco Polo de tiros 

pavilhão esportivo de 
Faliro 

Pavilhão 
Panathinaikon 

3 

estádio olímpico de Galatsi  

Complexo esportivo 
de Atenas 

7,5 

6 

0 

-1,5 

10,5 

Y 



d) A ordenada do ponto de interseção do eixo Oy com a reta que passa pelo centro 
Marco Polo de  
equitação e é perpendicular à reta que passa pela vila Paraolímplica e o estádio 
Panathinaikon é inferior a 1 km. 

 
QUESTÃO 19 (Descritor: determinar o tempo de desfile de um grupo de pessoas) 
 
Assunto: cinemática escalar 
 
No desfile de encerramento das paraolimpíadas, os atletas dos 134 países que disputaram 
os jogos, constituíram um grupo coeso com um comprimento de 1.500m. Eles desfilaram 
diante de uma arquibancada de comprimento igual a 1 km. Qual foi a velocidade média 
desenvolvida pelos atletas paraolímpicos considerando que seu desfile encerrou após 2,0 
horas? 
 
a) 1,25 km/h  
b) 4,5 km/h 
c) 2,0 km/h 
d) 3,0 km/h  
 
QUESTÃO 20 (Descritor: determinar o tempo de desfile de um grupo de pessoas) 
 
Assunto: cinemática escalar 
 
No desfile de encerramento das paraolimpíadas, os atletas dos 134 países que disputaram 
os jogos, constituíram um grupo coeso com um comprimento de 1.500m. Eles desfilaram 
diante de uma arquibancada de comprimento igual a 1 km. Qual foi a velocidade média 
desenvolvida pelos atletas paraolímpicos considerando que seu desfile encerrou após 2,0 
horas? 
 
e) 1,25 km/h  
f) 4,5 km/h 
g) 2,0 km/h 
h) 3,0 km/h  
 
QUESTÃO 21 (Descritor: comparar as alturas atingidas por dois corpos lançados em astros 
diferentes)  
 
Assunto: cinemática escalar 
 
O escritor George Gamow, um dos maiores divulgadores da ciência para os leigos, afirmou 
em um dos seus livros que um ser humano teria “super-poderes” caso estivesse na Lua. 
Para ilustrar esse comentário feito pelo escritor, basta considerar uma situação de 
lançamento vertical feito na Lua. 
A aceleração da gravidade da Lua vale 1/6 da aceleração da gravidade terrestre. Na Lua, 
um objeto lançado verticalmente para cima atingiria uma altura em relação aquela 
correspondente a um lançamento idêntico na Terra 
 
a) 36 vezes maior 
b) 6 vezes maior 
c) √6 vezes maior 
d) 3 vezes maior 
 
 
 



QUESTÃO 22 (Descritor: comparar as velocidades escalar e angular de um corpo em 
movimento circular uniforme)  
 
Assunto: cinemática vetorial 

 
Um estudante da 1asérie do ensino médio, tentando levar a sério o discurso do seu 
professor de física a respeito da aplicabilidade dos conceitos da física no cotidiano, conferiu 
as horas indicadas no relógio de ponteiros da torre da estação do metrô com seu relógio de 
pulso, também com ponteiros. Ele percebeu que eles estavam sincronizados. Lembrando da 
aula de cinemática vetorial, ele pode concluir CORRETAMENTE que as extremidades dos 
ponteiros de horas dos dois relógios têm: 
 
a) velocidades lineares e angulares diferentes. 
b) velocidades lineares iguais e angulares diferentes. 
c) velocidades lineares diferentes e angulares iguais. 
d) velocidades lineares e angulares iguais. 

 
 

O enunciado descrito a seguir está associado às questões 23 e 24 

 
 
Uma criança encontra-se na laje de sua casa para pegar uma bola de futebol. Ela imprime 

uma velocidade inicial 0V


de direção horizontal, exatamente no momento em que o Sol 

atinge o ponto mais alto no zênite (sol a pino). Durante o movimento da bola, há uma 
projeção da sua sombra no chão.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
QUESTÃO 23  (Descritor: analisar o comportamento gráfico da velocidade de uma sombra) 
 
Assunto: cinemática vetorial 
 



 
 
 
 
QUESTÃO 24 (Descritor: analisar o comportamento gráfico da aceleração da queda de um 
corpo em função do tempo) 
 
Assunto: cinemática vetorial 
 
O gráfico aceleração versus tempo para a bola, durante o seu vôo, está indicada 
CORRETAMENTE na alternativa: 
 
 

a) 
VELOCIDADE DA SOMBRA 

TEMPO 

b) 
VELOCIDADE DA SOMBRA 

TEMPO 

c) 
VELOCIDADE DA SOMBRA 

TEMPO 

D  
VELOCIDADE DA SOMBRA 

TEMPO 

0 0 

0 0 



 
 
 
QUESTÂO 25 (Descritor: analisar o comportamento das grandezas associadas ao 
movimento orbital de um satélite) 
  
Assunto: cinemática vetorial 
 
Em junho de 2006 o Brasil entrará definitivamente para a era espacial, participando de um 
consórcio, liderado pela França, no lançamento do satélite Corot . Esse satélite obterá 
informações dos planetas que estão fora do nosso sistema solar, a partir da percepção da 
redução do brilho da estrela motivado pela presença do planeta que está sendo estudado. O 
Corot terá uma altura de órbita em torno de 800 km e o estado do Rio Grande do Norte será 
um dos locais (além da Espanha) que receberão os dados coletados pelo computador do 
satélite. Considerando que a velocidade linear do Corot vale 10 km/s, marque a alternativa 
que indica CORRETAMENTE o período de translação do satélite ao redor da Terra. 
 
 

 
 

a) 68 minutos 
b) 84 minutos 
c) 94 minutos 
d) 122 minutos 
 
 
 
 
 

Considere: 

 = 3 
Raio da Terra = 6.000 km 
O Plano de órbita do satélite corresponde ao plano equatorial. 

a) 
Aceleração da bola 

TEMPO 

d) 
Aceleração da bola 

TEMPO 

D 
b) 

Aceleração da bola 

TEMPO 
0 0 

c) 
Aceleração da bola 

TEMPO 



A 

V


 

 

QUESTÂO 26 (Descritor: analisar a trajetória de um corpo a partir da variação de 
referenciais diferentes) 
 
Assunto: cinemática escalar 
 
Um carrinho provido com uma catapulta capaz de lançar verticalmente uma bolinha para 
cima é uma das atrações de alguns museus de ciências no Brasil. O carrinho se move com 
velocidade constante muito baixa sendo possível desprezar os efeitos da resistência do ar. 
Ao passar pela posição A, a bolinha é lançada verticalmente e o carrinho continua seu 
movimento uniforme para a direita. A partir das informações citadas é CORRETO afirmar 
que: 

 

a)  uma pessoa que está no referencial do carrinho dirá que a bola se moveu para trás e 
não poderá retornar ao carrinho; 

b)  uma pessoa que está no referencial do carrinho verá a bolinha executando uma 
trajetória parabólica, caindo novamente sobre o carrinho; 

c)  uma pessoa que está no referencial da terra, verá a bolinha indo par trás e não 
retornando ao carrinho; 

d)  uma pessoa que está no referencial da terra verá a bolinha executando uma trajetória 
parabólica,        caindo novamente sobre o carrinho.  

 
 
 
QUESTÃO 27 (Descritor: determinar a velocidade tangencial de uma roda) 
 
Assunto: Cinemática vetorial 
 
Num antigo filme passado no tempo das diligências há uma cena na qual uma das 
diligências, puxada por dois cavalos, foge de um ataque dos índios. Ao assistir a cena, tem-
se a ilusão de que as rodas da diligência não giram. Cada roda possui 8 arcos fazendo 
ângulos de 45o. Pela altura de um índio que aparece de pé, pode-se estimar o diâmetro da 
roda em 1,5m. Sabe-se também que a filmagem foi realizada no ritmo padrão de 24 quadros 
por segundo. 
 
Marque a opção que contém a melhor estimativa da velocidade da diligência 
 
a) 25 km/h 
b) 50 km/h 
c) 75 km/h 
d) 100 km/h 
e) 125 km/h 
 
 



QUESTÃO 28 (Descritor: analisar alguns aspectos associados ao movimento de um atleta) 
  
Assunto: Cinemática escalar   
 
Um corredor de 100 metros rasos percorre os 20 primeiros metros da corrida em 4,0 s com 
aceleração constante. A velocidade atingida ao final dos 4,0 s é então mantida constante até 
o final da corrida. 
 
a) Qual é a aceleração do corredor nos primeiros 20 m da corrida? 
b) Qual é a velocidade atingida ao final dos primeiros 20 m? 
c) Qual é o tempo total gasto pelo corredor em toda a prova? 
 
QUESTÃO 29 (Descritor: analisar as velocidades em um corpo em rotação) 
 
Assunto: Cinemática Angular 
 
Um brinquedo muito comum nos parques de diversões é denominado “samba”. Ele é 
constituído por uma plataforma circular com 3,0 metros de diâmetro. A plataforma pode girar 
sem atrito em torno de um eixo que passa pelo seu centro como mostra a figura ao lado. Um 
corrimão foi instalado sobre a plataforma, de modo a permitir que uma pessoa possa se 
apoiar nele e se deslocar na direção radial dançando conforme a música que varia 
continuamente. A velocidade angular da plataforma mantém-se constante durante todo o 
funcionamento do brinquedo. 

 
 
Assinale a afirmativa que melhor descreve o que acontece enquanto a pessoa caminha 
sobre a plataforma, ao longo do corrimão, do ponto A para o ponto C: 
 
a) as velocidades angulares nos pontos A,B e C apresentam valores diferentes. 
b) a velocidade angular diminui à medida que a pessoa se desloca de A para B e volta a 
aumentar quando a pessoa vai de B para C. 
c) a velocidade linear da pessoa permanece constante no movimento ao longo do corrimão. 
d) a velocidade linear da pessoa nos pontos A e C são iguais e maiores que no ponto B. 

 
 

As questões 30, 31, 32,33 e 34 estão relacionadas ao texto abaixo que descreve o 
comportamento cinemático na montanha-russa. 

 
Uma corrida numa montanha russa típica ilustra uma contínua aplicação de diversos 
conceitos da Física. O passeio começa com o trem sendo puxado (por meio de algum 
mecanismo) até o ponto mais alto do brinquedo.  

  
 
O carro sobe para a posição mais alta da montanha russa 
como se estivesse subindo um plano inclinado. A comparação 
entre alguns trechos da montanha russa  e o plano inclinado é 



interessante, pois, simplifica o tratamento matemático 
necessário.  

 
 
 
 

 Considerando que o trem se comporta como uma peça única, a velocidade máxima a ser 
alcançada, isto é, a velocidade teórica obtida desconsiderando atritos de toda a espécie, é 
determinada pela expressão: 

 
V2= Vo

2 +2g(ho −h) 
 

Na prática, a resistência do ar e o atrito ao longo dos trilhos reduzem o valor encontrado ao 
se utilizar a expressão acima. 
O primeiro resultado interessante, conseqüência da análise anterior, é que a velocidade de 
queda independe do número de pessoas (isto é, da massa total) que estão no trem: tanto 
faz se o trem estiver vazio ou não, o “prazer” do passeio será o mesmo. 
 
 
 
 
 
Alguns números interessantes: considerando uma queda de 45 metros (encontrada 
no parque temático Hopi Hari), a velocidade máxima atinge cerca de 30 m/s, ou 108 
km/h. 
 
Como mostrado na Figura A, a inclinação da pista é variável. Inicialmente, ela é zero (no 
ponto 1), cresce até o seu valor máximo, que determina o ângulo efetivo da pista (ponto 2), 
tornando a decrescer até o ponto de mínimo (ponto 3). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A. Inclinação variável da pista 

 
 
 
 
Um passageiro colocado no primeiro carro do trem começará a sentir a queda lentamente, 
pois sua velocidade inicial é baixa, já que o restante do trem está ainda no trecho anterior, 
subindo. Por outro lado, a sensação e a emoção da queda livre são inegáveis, visto que 
nada (ou quase nada) o separa do chão. Um passageiro colocado no último carro, ao 
contrário, começa a queda com velocidade maior (pois a maior parte do trem já está 
deslizando). Por outro lado, o número (grande?) de cabeças a sua frente reduz a sensação 
da queda livre, sendo, portanto, uma posição mais confortável do ponto de vista psicológico. 
 
 



QUESTÃO 30 (Descritor: analisar os comportamentos da velocidade e da aceleração do 
carro da montanha russa) 
 
Assunto: Cinemática escalar 

 
Tendo em vista o movimento de um carro na montanha russa no trecho mostrado pela figura 
A, é CORRETO afirmar que: 
 
a) no ponto 1, o carro tem velocidade mínima e aceleração máxima. 
b) no ponto 2, o carro tem velocidade e aceleração máximas. 
c) no ponto 2, o carro tem velocidade máxima e aceleração mínima. 
d) no ponto 3, o carro tem velocidade máxima. 
 
 
QUESTÃO 31 (Descritor: calcular a aceleração ao longo de um trecho de descida numa 
montanha russa.) 
 
Assunto: Cinemática escalar 
 
Um ângulo típico para a inclinação mais acentuada numa montanha russa (veja o trecho 2 
da figura A) é 30o. 
Considerando o trecho 2 como um plano inclinado, sem qualquer forma de atrito, determine 
a aceleração atuante no carro e nos seus ocupantes. 
DADO: aceleração da gravidade = 10m/s2 

 
a) 10m/s2 

b) 8,7 m/s2 
c) 5,0 ms2 
d) 3,0 m/s2 

 

 

QUESTÃO 32 (Descritor: analisar algumas grandezas cinemáticas associadas ao 
movimento de um carrossel) 
 
Assunto: Cinemática angular. 
 
O carrossel típico de um parque de diversões completa uma volta a cada 20 s. 
Determine as velocidades linear e angular de uma pessoa que está a 3,0 m do eixo de 
rotação do carrossel. 
 

A) 0,9 m/s e /10 rad/s. 

B) 9,0 m/s e  rad/s. 

C) 3,0 m/s e /10 rad/s. 

D) 0,6 m/s e 2 rad/s. 
 
 
As questões 33,34 e 35 estão associadas à análise do movimento de um carrinho do 
parque de diversões 
 
Um brinquedo típico nos parques de diversões é o “bate-bate”. A velocidade dos carrinhos 
mantém-se constante e igual a 2,0 m/s, durante o percurso, antes de uma possível colisão. 
Considere que, após uma colisão, cada veículo adquira instantaneamente a velocidade de 
2,0 m/s. O gráfico abaixo mostra o comportamento de um determinado carrinho durante o 
período de funcionamento do brinquedo que dura 3 minutos. 



 

  
QUESTÃO 33 (Descritor: analisar graficamente o movimento de um carro “bate-bate”) 
Assunto: Cinemática escalar. 
 
Qual o tempo efetivo de movimento do carrinho “bate-bate” durante os três minutos de 
funcionamento do brinquedo? 
 
A) 180 segundos. 
B) 120 segundos. 
C) 60 segundos. 
D) 45 segundos. 
 
QUESTÃO 34 (Descritor: analisar graficamente o movimento de um carro “bate-bate”) 
 
Assunto: Cinemática escalar. 
 
Qual a distância percorrida pelo carrinho durante os três minutos de funcionamento do 
brinquedo? 
 
A) 360 m. 
B) 300 m. 
C) 240 m. 
D) 120 m. 
 
 
QUESTÃO 35 (Descritor: analisar graficamente o movimento de um carro “bate-bate”.) 
 
Assunto: Cinemática escalar. 
 
Qual a velocidade média desenvolvida pelo carro “bate-bate”, durante os 3 minutos de 
funcionamento do brinquedo? 
 
a)    2,4 m/s 
b) 2,0 m/s 
c) 1,8 m/s 
d) 1,3 m/s 
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QUESTÃO 36 (Descritor: determinar o módulo do vetor resultante) 
 
Assunto: Cinemática vetorial. 
 
A figura 1 mostra três imagens diferentes de um mesmo avião usado na esquadrilha da 
fumaça. A envergadura do avião (distância entre as pontas de suas asas) vale 8,0 metros.    
Um dos maiores desafios para os pilotos da esquadrilha da fumaça é manter uma distância 
de 3 metros entre as pontas das asas de dois aviões durante as formações realizadas.  

                                                
 
 
 
Considerando que a distância entre as asas de dois aviões e a envergadura de cada avião 
são vetores, qual será o valor do vetor resultante quando a esquadrilha da fumaça 
estabelecer a formação indicada na figura 2? 
 
a)  21m.  
b) 44 m. 
c) 56 m. 
d) 77 m. 
 
 
QUESTÃO 37 (Descritor: analisar o comportamento da velocidade e da aceleração durante 
um movimento circular) 
 
Assunto: Cinemática vetorial. 
 
Uma das manobras mais conhecidas dos aviões da esquadrilha da fumaça é o “loop”. O 
avião nesta manobra executa uma trajetória circular, conforme ilustrado abaixo. 
O vetor velocidade na posição mostrada tem um módulo igual a 720 km/h e o raio do “loop” 
é igual a 1 km. Considere que o módulo do vetor velocidade permaneça constante durante 
toda a trajetória. 
Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a)    a aceleração tangencial do avião é nula. 
b) a aceleração centrípeta vale 40 m/s2. 
c) a aceleração do avião permanece constante durante a 

manobra. 
d) o vetor velocidade varia continuamente durante a manobra. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Figura 2 



QUESTÃO 38 (Descritor: analisar o comportamento de um sistema de transmissão entre 
rodas de diâmetros diferentes) 
 
Assunto: Cinemática vetorial. 
 
As obras para a construção do complexo que irá sediar os jogos Pan-Americanos estão a 
pleno vapor! 
Para misturar o concreto, um motor de 3,5 hp tem solidária ao seu eixo uma engrenagem de 
8 cm de diâmetro, que se acopla a uma grande cremalheira em forma de anel, com 120 cm 
de diâmetro, fixa ao redor do tambor misturador. 
 
Quando o motor é ligado, seu eixo gira com freqüência de 3 Hz. Nestas condições, o casco 
do misturador dá um giro completo em: 
 
a) 3 s. 
b) 5 s. 
c) 6 s. 
d) 8 s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 39 – UFF 2006(Descritor: determinar o gráfico aceleração X tempo) 
 
Assunto: Cinemática 
 
Um motorista avista um detector de velocidade e, nesse mesmo 
instante, pisa no freio. 
O gráfico abaixo mostra como varia a velocidade de seu 
automóvel em função do tempo, desde o instante em que o 
motorista pisa no freio até passar pelo detector. 
Assinale o gráfico que melhor representa a aceleração do 
automóvel em função do tempo, ao longo desse percurso. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 40 (Descritor: determinar a velocidade média de um veículo) 
 
Assunto: Cinemática escalar 
 
O motorista de um automóvel deseja percorrer 40 km com velocidade média de 80km/h. Nos 
primeiros 15 minutos, ele manteve a velocidade média de 40km/h. 
Para cumprir seu objetivo, ele deve fazer o restante do percurso com velocidade média, em 
km/h, de: 
 
a) 160. 
b) 150. 
c) 120. 
d) 100. 
 



 
QUESTÃO 41 (Descritor: comparar as velocidades escalares de dois pontos de um pneu de 
um carro) 
 
Assunto: Cinemática vetorial 
 
Um carro se move com velocidade escalar constante de 100 km/h sobre uma estrada 
retilínea e horizontal. Considere dois pontos A e B, da periferia de um pneu desse carro: o 
ponto A está tocando o solo e B, diametralmente oposto. As velocidades desses pontos, em 
relação ao solo, em km/h, valem, respectivamente: 
 
a)   0 e 200 
b)  100 e 100 
c)  100 e 200 
d)  200 e 100 
 
QUESTÃO 42 (Descritor: compreender as características de um movimento circular.) 
 
Assunto: Cinemática vetorial 
 
Um carro desloca-se ao longo de uma estrada curva e plana. O gráfico a seguir mostra o 
módulo de sua velocidade em função do tempo gráfico. 
 
Com base nessas informações, é CORRETO 
afirmar que a 
 
a) distância percorrida pelo carro no trecho K foi 
igual a 200 m. 
b) aceleração do carro teve módulo nulo somente 
no trecho L. 
c) distância percorrida no trecho L foi o dobro 
daquela do trecho K. 
d) aceleração desenvolvida no trecho L foi o dobro 
daquela do trecho K. 
e) aceleração foi nula em todos os trechos do movimento. 
 
QUESTÃO 43 (Descritor: determinar a distância percorrida por uma partícula.) 
 
Assunto: Cinemática Escalar.   
 
Dois vagões viajam em um mesmo trilho, com velocidade escalar constante de 10 km/h e se 
aproximam um do outro. No instante em que distam 20 km, uma mosca sai de um deles e 
voa na direção do outro com velocidade escalar de 25 km/h. Quando toca o outro vagão, ela 
instantaneamente dá a volta e se dirige para o vagão anterior, com a mesma velocidade 
escalar que possuía antes.  
A partir daí, ela repete esses movimentos até que os vagãos se chocam.  
Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que a distância total percorrida pela 
mosca durante os vários percursos até o instante em que os vagões se chocam é de 
 

a) 20 quilômetros. 
b) 25 quilômetros. 
c) 50 quilômetros. 
d) 75 quilômetros. 
d) 100 quilômetros. 

 



QUESTÃO 44 (Descritor: compreender o significado físico de velocidade média escalar.) 
 
Assunto: Cinemática escalar.   
 
A velocidade é uma grandeza física que mede a rapidez com que um movimento se 
processa. Quando dizemos que um ônibus está se deslocando com uma velocidade 
constante de 40 km/h, estamos querendo dizer que ele 
 
a) demora 40 horas para percorrer 1 quilômetro. 
b) faz uma viagem de 100 quilômetros em 1 minuto. 
c) percorre 40 quilômetros em cada 1 hora. 
d) possui uma velocidade muito elevada. 
e) possui uma aceleração muito elevada. 
 
QUESTÃO 45 (Descritor: compreender a independência dos movimentos perpendiculares.) 
 
Assunto: Cinemática vetorial  
 
Guilherme arremessa uma flecha em direção a Robin e atinge o pé dele. No mesmo 
momento, uma outra flecha é largada e cai verticalmente no pé de Guilherme. Observe a 
figura abaixo: 
 
 

 
(Retirado de http://nautilus.fis.uc.pt/softc/Read_c/RV/virtual_water/articles/art3/art3.html em 

08/07/2007) 
 
Durante o movimento das flechas, a resistência do ar pode ser desprezada. Comparando-se 
os tempos de queda das duas flechas, é CORRETO afirmar que  
 

a) ambas atingem os pés das pessoas no mesmo instante. 
b) a flecha que atinge o pé de Guilherme gasta menos tempo para cair. 
c) a flecha que atinge o pé de Robin gasta menos tempo para cair. 
d) a flecha que gasta menos tempo para cair é a de maior massa. 
e) a flecha que gasta menos tempo para cair é a de menor massa. 



Questões abertas 
 
 
QUESTÂO 01 (Descritor: analisar as grandezas associadas aos movimentos de um 
automóvel e do metrô durante o horário do  “rush”) 
 
Assunto: Cinemática escalar 
 
Os carros em uma cidade grande desenvolvem uma velocidade média de 18 km/h, em 
horários de pico, enquanto a velocidade média do metrô é de 36 km/h. O mapa adiante 
representa os quarteirões de uma cidade e a linha subterrânea do metrô. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)   Qual a menor distância que um carro pode percorrer entre as duas estações? 
b)   Qual o tempo gasto pelo metrô (Tm) para ir de uma estação à outra, de acordo com o 
mapa? 
c) Qual a razão entre os tempos gastos pelo carro (Tc) e pelo metrô para ir de uma estação 
à outra, Tc/Tm? Considere o menor trajeto para o carro. 
 
QUESTÂO 02 (Descritor: analisar graficamente o movimento de um veículo) 
 
Assunto: Cinemática escalar 
 
 
Em um teste, um automóvel é colocado em movimento retilíneo 
uniformemente acelerado a partir do repouso até atingir a 
velocidade máxima. Um técnico constrói o gráfico onde se 
registra a posição x do veículo em função de sua velocidade v. 
A curva obtida no gráfico é um arco de parábola . 
 
a) Estabeleça uma função que relacione as grandezas 

indicadas no gráfico. 
b) Determine a aceleração do veículo. 
 
QUESTÂO 03 (Descritor: analisar o movimento de um carro durante uma freada) 
Assunto: Cinemática vetorial 
 
Um veículo está rodando a uma velocidade de 36 km/h numa estrada reta e horizontal, 
quando o motorista aciona o freio. Supondo que a velocidade do veículo se reduz 
uniformemente à razão de 4 m/s a partir do momento em que o freio foi acionado, 
determine: 
 



a)   o tempo decorrido entre o instante do acionamento do freio e o instante em que o 
veículo pára. 
b)   a distância percorrida pelo veículo nesse intervalo de tempo. 
 
 
 QUESTÂO 04 (Descritor: analisar o movimento de um ciclista) 
 
Assunto: Cinemática escalar 
 
O gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista, que se move ao longo de uma 
pista retilínea, é mostrado a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Considerando que ele mantém a mesma aceleração entre os instantes t = 0 e t = 7 
segundos, determine: 
 
a) A aceleração do ciclista. 
b) A distância percorrida neste intervalo de tempo. Expresse sua resposta em metros. 
 
QUESTÂO 05 (Descritor: analisar os movimentos sincronizados de uma bala e de um 
cilindro em rotação) 
 
Assunto: Cinemática vetorial 
 
Um cilindro oco de 3,0 m de comprimento, cujas bases são tampadas com papel fino, gira 
rapidamente em torno de seu eixo com velocidade angular constante. Uma bala disparada 
com velocidade de 600 m/s, paralelamente ao eixo do cilindro, perfura suas bases em dois 
pontos, P na primeira base e Q na segunda. Os efeitos da gravidade e da resistência do ar 
podem ser desprezados. 
 
a)   Quanto tempo a bala levou para atravessar o cilindro? 
c) Examinando as duas bases de papel, verifica-se que entre P e Q há um deslocamento 

angular de 9°. 
       Qual é a freqüência de rotação do cilindro, em Hertz, sabendo que não houve mais do 
que uma rotação   
       do cilindro durante o tempo que a bala levou para atravessá-lo? 
 
 
 
 
 

P 

Q 



 
 
 
QUESTÂO 06 (Descritor: estimar o tempo de movimento de uma bola de basquete durante 
o vôo) 
 
Assunto: Cinemática escalar 
 
Em muitas casas, é comum a instalação de uma cesta de basquete na parede  para 
treinamento de arremessos. Durante um jogo de basquete, uma pessoa arremessa a bola. 
Com auxílio de uma câmera digital, foi possível reconstituir a trajetória da bola, desde o 
ponto em que ela atingiu sua altura máxima (ponto A) até o ponto em ela atinge a parede 
(ponto B) e entra na cesta. 
 

 
a) Estime o intervalo de tempo t, em segundos, que a bola levou para ir do ponto A ao 

ponto B. 
b) Determine a velocidade da bola ao passar no ponto A. 
 
QUESTÂO 07 (Descritor: analisar o tempo de movimento de um ônibus e o comportamento 
da velocidade e da posição durante o movimento) 
 
Assunto: Cinemática escalar 
 
Os ônibus que executam viagens intermunicipais desenvolvem velocidades que devem 
manter-se constantes (para economizar combustível) nos trechos de trânsito rápido, dentro 
do limite permitido .Considere  um ônibus partindo  do repouso da cidade A, e deslocando 
numa estrada retilínea até a cidade B, distante 9 km. No trajeto, a velocidade máxima 
permitida é igual a 90 km/h e a aceleração e desaceleração (aceleração de frenagem) 
máximas que o ônibus pode ter são, em módulo, iguais a 2,5 m/s2. Utilizando as 
informações e seus conhecimentos , responda : 
 
a) Qual o tempo necessário para o ônibus acelerar de 0 a 90 km/h? 
b) Faça uma estimativa do tempo de viagem do ônibus . Dê sua resposta em minutos. 
c) Construa os esboços dos gráficos velocidade X tempo e posição X tempo,  para o 

movimento do ônibus, considerando a cidade A como a origem das posições(posição 
zero). 

 
 
QUESTÂO 08 (Descritor: analisar o comportamento das grandezas associadas aos 
movimentos retilíneos numa típica questão de perseguição)    



 
Assunto: Cinemática escalar 
 
Alguns canais de TV a cabo exibem freqüentemente programas envolvendo o “mundo 
animal“. Podemos apreciar, graças ao uso de micro – câmeras, aspectos físicos envolvendo 
a luta pela sobrevivência que os animais devem enfrentar. Em um dos programas foi 
apresentado a caçada noturna das corujas e os ratos do mato.  
 
Considere um rato, em sua ronda à procura de alimento, parado em um ponto P, quando vê 
uma coruja espreitando-o. Instintivamente, ele corre em direção à sua toca T, localizada a 
42 m dali, em movimento retilíneo uniforme e com velocidade v = 7 m/s. Ao ver o rato, a 
coruja dá início à sua caçada, em um mergulho típico, como o mostrado na figura. 
 
Ela passa pelo ponto P, 4 s após a partida do rato e a 
uma velocidade de 20 m/s. 
 
a) Considerando a hipótese de sucesso do rato, em 

quanto tempo ele atinge a sua toca? 
b) Qual deve ser a aceleração média da coruja, a 

partir do ponto P, para que ela consiga capturar o 
rato no momento em que ele atinge a entrada de 
sua toca? 

 
 

 
QUESTÂO 09 (Descritor: analisar o comportamento das grandezas associadas ao 
movimento orbital de um satélite) 
 
Assunto: Cinemática vetorial 
 
Em junho de 2006 o Brasil entrará definitivamente para a era espacial, participando de um 
consórcio, liderado pela França, no lançamento do satélite Corot. Esse satélite obterá 
informações dos planetas que estão fora  do nosso sistema solar,  a partir  da percepção da 
redução do brilho da estrela  motivado pela presença do planeta que está sendo estudado. 
O Corot   terá uma altura de órbita em torno de 800 km e o estado do Rio Grande do Norte 
será uma dos locais (além da Espanha) que receberão os dados coletados pelo computador 
do satélite. Considerando que a  velocidade linear do Corot  vale 10km/s (velocidade linear 
do satélite Corot), determine o período de translação do satélite em torno da Terra. 
 
QUESTÂO 10 (Descritor: analisar o comportamento das grandezas associadas ao 
movimento orbital de um satélite) 
 
Assunto: Cinemática vetorial 
 
O transporte de bebidas e alimentos em bandejas nos restaurantes requer um certo 
treinamento por parte dos garçons. 
 
a) Será que uma aeromoça em pleno vôo teria uma dificuldade mais acentuada que um 

garçom em “terra firme”  para o transporte de bebidas? JUSTIFIQUE sua resposta. 
b) A figura ao lado mostra uma aeromoça servindo bebidas geladas no interior de um 

avião  que voa em M.R.U. com uma velocidade de 900Km/h no sentido mostrado pela 
flecha.  

 Quando a aeromoça soltar o cubo de gelo G, ele vai cair dentro de qual copo? 
 Justifique sua resposta. 
 



QUESTÃO 11 (Descritor: avaliar a influência do diâmetro das rodas de um carro na 
velocidade do mesmo) 
 
Assunto: Cinemática 
 
Um indivíduo, preocupado com as constantes multas que tem recebido por dirigir o seu 
automóvel em excesso de velocidade, relata o fato a dois companheiros. Os três amigos 
não conseguem compreender a razão das multas, desde que todos eles observam os limites 
de velocidade nas vias públicas, através do velocímetro de seus carros. 
Os seus veículos, de mesmo modelo, têm nos pneus a única característica distinta. O carro 
A usa os pneus indicados pelo fabricante do veículo; o carro B usa pneus com diâmetro 
maior do que o indicado, pois o seu proprietário visita, periodicamente, seus familiares no 
interior, viajando por estradas e caminhos irregulares; o carro C usa pneus com diâmetro 
menor do que o indicado, uma vez que o seu proprietário gosta de veículos rebaixados, com 
aspecto esportivo. 
Os três amigos decidem fazer um experimento, alugam um aparelho de radar e vão para 
uma estrada deserta. Após realizarem várias medições, construíram o gráfico a seguir. 
Com base na análise do gráfico, identifique a correspondência existente entre os carros A, B 
e C e as linhas 1, 2 e 3, que representam as velocidades desses carros, verificando qual dos 
três amigos deve ser mais precavido ao circular em estradas e avenidas vigiadas pelo radar. 
Justifique sua resposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUEST
ÃO 12 (Descritor: determinar alguns parâmetros associados a um movimento 
uniformemente variado) 
 
Assunto: cinemática escalar 
 
Um jovem afoito parte com seu carro, do repouso, numa avenida horizontal e retilínea, com 
uma aceleração constante de 3,0 m/s2. Mas, 10 segundos depois da partida, ele percebe a 
presença da fiscalização logo adiante. Nesse instante, ele freia, parando junto ao posto em 
que se encontram os guardas. 
 
(a) DETERMINE a velocidade média do carro nos primeiros 10 segundos após a partida.  



(b) Se a frenagem durou 5,0 segundos com aceleração constante, qual a distância total 
percorrida pelo jovem desde o ponto de partida até o posto de fiscalização? 
 

QUESTÃO 13 (Descritor: determinar alguns parâmetros associados ao movimento de um 
atleta) 
 
Assunto: cinemática escalar 

 
O gráfico a seguir representa aproximadamente a velocidade de um atleta em função do 
tempo em uma competição olímpica. 

 

a)  QUAL a aceleração do atleta no intervalo entre os instantes 0 e 6 segundos? 
b)  QUAL a velocidade média do atleta durante a competição? 
 
QUESTÃO 14 (Descritor: analisar os vetores velocidade e aceleração na trajetória descrita 
por uma atleta) 
 
Assunto: cinemática vetorial 
 



 
 
Isaac Newton Jr. foi ao parque aquático da cidade de Fisiburgo assistir ao treino de sua 
namorada. A moça é campeã em saltos ornamentais e naquele dia convidara o namorado 
para filmar um novo salto que havia treinado. Sempre muito atento, Newton associou a 
evolução do salto dado pela namorada (conforme apresentado na figura 1) com o 
comportamento vetorial das grandezas velocidade e aceleração ao longo da trajetória. Fez 
um esquema conforme descrito na figura 2 e apresentou ao seu professor de Física.  
 
a)  Faça uma avaliação criteriosa dos vetores aceleração e velocidade apresentados 

na figura 2, e, caso haja erros, refaça os vetores corretamente utilizando a própria 
figura 2. 

b)  Qual seria a principal mudança na trajetória descrita pela moça se a resistência do ar 
não existisse?  
 
QUESTÃO 15  (Descritor: comparar os tempos de viagens realizadas por veículos 
diferentes) 
 
Assunto: cinemática escalar 
 
O alto custo das passagens de ônibus da cidade de Fisiburgo obrigou o jovem Isaac Newton 
Jr. a pensar em utilizar sua bicicleta para deslocar-se ao trabalho e à escola. No entanto, ele 
resolveu avaliar detalhadamente o intervalo de tempo gasto na viagem do ônibus e 
comparou com o tempo gasto na viagem com a bicicleta. O gráfico da questão mostra o 
comportamento da velocidade do ônibus durante o tempo necessário para completar o 
trajeto casa-escola. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)  QUAL a distância percorrida pelo ônibus no trajeto casa de Newton-escola ? 
b)  QUAL a velocidade média desenvolvida pelo ônibus no trajeto casa-escola? 
c)  Isaac Newton usa um atalho e vai de casa à escola percorrendo 12 km com 

velocidade média de 15 km/h. QUAL a diferença de tempo dos percursos do ônibus 
e do ciclista? 

 
QUESTÃO 16 (Descritor: calcular velocidade média de uma nadador) 
 
Assunto: cinemática escalar 
 
Os organizadores dos jogos pan-americanos que ocorrerão na cidade do Rio de Janeiro 
planejam realizar algumas provas que mostrem as belezas naturais da cidade. Uma das 
provas de natação pode ocorrer entre os fortes de Copacabana e do Leme. O  percurso será 
de 3800 metros  e a previsão é que o tempo médio para término do trajeto seja de 42 
minutos. 
 
QUAL a velocidade media prevista para  o vencedor da prova? 
 
QUESTÃO 17 (Descritor: analisar os parâmetros físicos associados à ultrapassagem de um 
semáforo) 
  
Assunto: cinemática escalar 
 
Um carro trafega por uma avenida, com velocidade constante de 54 km/h. A figura abaixo 
ilustra essa situação. 

 
Quando o carro encontra-se a uma distância de 38 m do semáforo, o sinal muda de verde 
para amarelo, permanecendo assim por 2,5 s. Sabendo que o tempo de reação do motorista 
é de 0,5 s e que a máxima aceleração (em módulo) que o carro consegue ter é de 3 m/s2, 
responda: 
 
a)  a que distância  do semáforo o motorista conseguirá parar, utilizando a 
desaceleração máxima? 



b)  considere que, ao ver o sinal mudar de verde para amarelo, o motorista decida 
acelerar, passando pelo sinal amarelo. Determine se ele conseguirá atravessar o 
cruzamento de 5 m antes que o sinal fique vermelho.   

 
 
QUESTÃO 18 (Descritor: analisar graficamente alguns parâmetros associados ao 
movimento de um carro) 
  
Assunto: cinemática escalar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A posição de um automóvel em viagem entre duas cidades foi registrada em função do 
tempo. O gráfico acima resume as observações realizadas do início ao fim da viagem. 
 
 
a)  INDIQUE durante quanto tempo o carro permaneceu parado.   
b)  CALCULE a velocidade escalar média do carro durante a viagem 
 
 
QUESTÃO 19 (Descritor: calcular a velocidade  de um satélite estacionário ao redor da 
Terra) 
 
Assunto: cinemática vetorial  
 
Um satélite geoestacionário, portanto com período igual a 24h, descreve ao redor da Terra 
uma trajetória circular de raio R= 42.000 km. Calcule a velocidade deste satélite. 
 
QUESTÃO 20 (Descritor: calcular a velocidade média de uma multidão que participa de uma 
procissão) 
 
Assunto: cinemática escalar 
 
Uma das festas mais populares do Brasil é a procissão do Círio de Nossa Senhora de 
Nazaré, em Belém–PA. Os populares seguiram a imagem de Nossa Senhora de Nazaré por 
um percurso de 4,5 km e que foi completado em 9 horas. 
 
Determine a velocidade média dos populares que participaram da procissão e faça uma 
comparação com a velocidade de alguns seres vivos utilizando a tabela abaixo: 
 



Seres vivos Velocidade média 

lesma 0,006 m/s 

bicho preguiça 0,070 m/s 

caranguejo 0,150 m/s 

correntes marítimas 0,500 m/s 

homem 2,000 m/s 

 
 
 
QUESTÃO 21 (Descritor: determinar a velocidade angular dos motores de formula 1) 
 
Assunto: cinemática vetorial 
 
No ano passado os motores de fórmula 1 desenvolveram 18.000 rotações por minuto. 
Determine a velocidade angular, em radiano/s,  desses motores. 
 
 
QUESTÃO 22 (Descritor: determinar a velocidade tangencial de um corpo) 
 
Assunto: Cinemática vetorial 
 
 Devido à prática, uma empacotadeira retira pedaços de fita adesiva com velocidade 
constante de 0,6 m/s. 
 
Em um dia, como o número de pacotes era grande, a fita acabou 
e, na substituição, a empacotadeira percebeu que só possuía 
rolos de diâmetro da metade do que era costumeiro. A fim de 
evitar que o novo rolo saltasse de seu encaixe no suporte, 
adaptou o modo com que extraía a fita de forma que a velocidade 
angular do disco fosse à mesma que antes.  
 
DETERMINE a nova velocidade de retirada da fita adesiva . 
 
 
QUESTÃO 23 (Descritor: determinar o tempo de parada de um veículo) 
 
Assunto: Cinemática escalar 
 
Um automóvel e um ônibus trafegam em uma estrada plana, mantendo velocidades 
constantes em torno de 100 km/h e 75 km/h, respectivamente. Os dois veículos passam 
lado a lado em um posto de pedágio. Quarenta minutos (2/3 de hora) depois, nessa mesma 
estrada, o motorista do ônibus vê o automóvel ultrapassa-lo. Ele supõe, então, que o 
automóvel deve ter realizado, nesse período, uma parada. DETERMINE o tempo 
aproximado da parada. 
 
 
QUESTÃO 24 (Descritor: determinar a altura e o tempo de vôo de um projétil) 
 
Assunto: Cinemática Vetorial 
 
Em diversos parques de diversões, há barraquinhas que oferecem prêmios aos visitantes 
que derrubarem latas utilizando bolas de tecido lançadas por tubos de ar comprimido (veja a 
figura abaixo). 



 
 
 
Considere: 
 
O módulo da velocidade da bola no momento do 
lançamento foi 10 m/s. 
Desprezar a ação resistiva do ar durante o 
movimento da bola e o atrito da bola com o interior 
do tubo. 
 Aceleração da gravidade = 10 m/s2. 
sen 30° = 0,5. 
cos 30° = 0,8. 
 
 
 
Um visitante avaliou suas chances para acertar o alvo e inclinou o tubo de ar comprimido, 
mantendo um ângulo de 30o em relação à direção horizontal.   
Ao disparar o tubo, a bola atinge uma latinha que estava posicionada no mesmo nível da 
saída do tubo de ar comprimido.   
 
Sob estas condições, determine: 
a) O valor aproximado da altura alcançada pela bola, em metros, relativa à posição de seu 
lançamento. 
b) O tempo de vôo da bola, em segundos, do momento de seu lançamento até o instante em 
que atinge a latinha. 
 
QUESTÃO 25 (Descritor: Analisar gráficos de dois movimentos simultâneos) 
 
Assunto: Cinemática escalar. 
 
A Física pode ser muito útil na preparação de efeitos especiais para a realização de vários 
filmes. Afinal, para evitar que atores ou dublês se machuquem, a equipe responsável deve 
cronometrar e avaliar as velocidades dos personagens, por exemplo,  ao fugirem de um 
local onde ocorrerá uma explosão.   
Em um filme, para explodir a parede da cadeia a fim de que seus comparsas pudessem 
escapar, o "bandido" ateia fogo a um pavio de 0,6 m de comprimento, que tem sua outra 
extremidade presa a um barril contendo pólvora. Enquanto o pavio queima, o "bandido" se 
põe a correr em direção oposta e, no momento em que salta sobre uma rocha, o barril 
explode. 

 



 
 
Ao planejar esta cena, a equipe utilizou os dados gráficos obtidos cuidadosamente da 
análise das velocidades do dublê (que representa o bandido) e da chama no pavio. 
 
a) Qual o tempo necessário para o pavio atingir o barril de pólvora? 
b) Qual a distância que a rocha deveria estar relativamente ao ponto em que o pavio foi 
aceso? 
 
 
QUESTÃO 26 (Descritor: determinar a velocidade de um corpo utilizando o gráfico 
aceleração versus tempo) 
 
Assunto: Cinemática escalar. 
 
Uma partícula, que se move em linha reta, está sujeita à aceleração a(t), cuja variação com 
o tempo é mostrada no gráfico a seguir. Sabendo-se que no instante t = 0 a partícula está 
em repouso, calcule a sua velocidade no instante t = 8,0 s, em m/s. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 27 (Descritor: comparar o tempo de viagem em um mesmo percurso, utilizando 
velocidades diferentes) 
 
Assunto: Cinemática escalar. 
 
A cidade A está a uma distância duas vezes maior da cidade C em relação à cidade B. 
Um automóvel faz o percurso entre as cidades A e B a uma velocidade média de 50 km/h. O 
retorno, pela mesma estrada, é realizado a uma velocidade média de 80 km/h. 
 
a) Quanto, em percentual, o tempo gasto na ida é superior ao tempo gasto no retorno entre 

as cidades A e B? 



b) Se o veículo deslocar-se com as mesmas condições entre as cidades A e C, o 
percentual entre os tempos de ida e volta nessa viagem é maior, menor ou igual ao 
encontrado no item (a)?  

 
 
QUESTÃO 28 (Descritor: calcular o tempo de percurso de uma pessoa numa caminhada) 
 
Assunto: Cinemática escalar 
 
Um atleta dá 150 passos por minuto, cada passo com um metro de extensão. 
Calcule quanto tempo ele gasta, nessa marcha, para percorrer 6,0 km. 
 
 
QUESTÃO 29 (Descritor: Determinar a distância e o tempo percorridos por uma composição 
de metrô) 
 
Assunto: Cinemática escalar 
 
Uma composição de metrô deslocava-se com a velocidade máxima permitida de 72 km/h, 
para que fosse cumprido o horário estabelecido para a chegada à estação A. Por questão 
de conforto e segurança dos passageiros, a aceleração (e desaceleração) máxima 
permitida, em módulo, é 0,8 m/s2. Experiente, o condutor começou a desaceleração 
constante no momento exato e conseguiu parar a composição corretamente na estação A, 
no horário esperado. Depois de esperar o desembarque e o embarque dos passageiros, 
partiu em direção à estação B, a próxima parada, distante 800 m da estação A. Para 
percorrer esse trecho em tempo mínimo, impôs à composição a aceleração e desaceleração 
máxima permitidas, mas obedeceu a velocidade máxima permitida. Utilizando as 
informações apresentadas, e considerando que a aceleração e a desaceleração em todos 
os casos foram constantes, 
  
 a) CALCULE a distância que separava o trem da estação A, no momento em que o 
condutor começou a desacelerar a composição. 
b) DETERMINE o tempo gasto para ir da estação A até a B. 
 
 
QUESTÃO 30 (Descritor: determinar a velocidade de lançamento de um bloco) 
 
Assunto: Cinemática vetorial 
 
Um bloco de madeira de 480 g é atingido por um projétil de massa igual a 20g. O conjunto é 
lançado em direção ao solo, a partir da borda da mesa, que se encontra a uma altura h 
=1,25 m, e atinge uma distância d=5,0 m. 
Considerando g = 10 m/s2e desprezando os efeitos de atrito com o ar e o movimento de 
rotação do projétil e do bloco, 

 
 CALCULE a velocidade com que o bloco deixa o balcão. 



 
 
QUESTÃO 31 (Descritor: determinar o combustível mais econômico) 
 
Assunto: Relações de proporcionalidade 
 
O motor de certo carro bicombustível é alimentado por álcool ou gasolina. Sabe-se que, se 
na alimentação do motor desse carro for usado apenas álcool, o consumo é de 8 km por 
litro; entretanto, se ele for alimentado somente com gasolina, o consumo é de 12 km por 
litro. Considerando que 1 litro de álcool custa R$ 1,40, enquanto que o de gasolina custa R$ 
2,50, se esse carro percorrer 150 km, DETERMINE: 
 
a) Qual o combustível mais econômico? 
b) Qual seria a diferença entre os custos dos dois combustíveis? 
 
 
 
QUESTÃO 32 (Descritor:  determinar algumas grandezas associadas à cinemática.) 
 
Assunto: Cinemática escalar. 
 
Um ventilador gira à razão de 1200 rpm. Ao ser desligado, sua velocidade angular diminui 
uniformemente até parar, o que acontece após cada pá do ventilador ter completado, 
exatamente, 180 voltas.  
 
I – REPRESENTE, no ponto P da figura a seguir, a aceleração centrípeta e a tangencial 
após o instante que o ventilador foi desligado. 
 

 
 
 
II – CALCULE o tempo decorrido entre o desligamento do ventilador e a sua parada 
completa. 
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Questões abertas 
 
QUESTÂO 01  
 
a)   700 m 
b)   50 s 
c)   2,8 
 
QUESTÂO 02  
 

a)   v2 = 2 a d  



b)   a = 2 m/s2 

 
 
QUESTÂO 03  
a)   2,5 s 
b)   12,5 m 
 
QUESTÂO 04  
a)   2 m/s2 
b)   77 m 
 
QUESTÃO 05 

 
a)   0,005 s 
b)   5 Hz 
 
 
QUESTÃO 06 
 
a)    0,4 s 

b)   15 m/s 
 
 
QUESTÃO 07 

 
a)   10 segundos 
b)   Aproximadamente 6 minutos. 
c)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 08 

 
a)   6s 
b)   1m/s2 
 
 
QUESTÃO 09 

 
75 min 

 
 
QUESTÂO 10  
 

velocidad

e 

temp

o 
temp

o 

posiçã

o 



a) Se o avião estiver em movimento com aceleração ou passando por um local com turbulência , a 
dificuldade de equilíbrio será muito maior  para a aeromoça. No entanto, se o avião estiver em 
M.R.U , a aeromoça terá a mesma facilidade que um garçom, pois a sensação no interior do 
avião é semelhante a de um local em terra firme.     

b) Copo B , devido ao princípio da inércia. 
 
 

QUESTÃO 11  
 
1-C ; 2-A ; 3-B 
 
O fenômeno difração está vinculado ao comprimento de onda da onda incidente. 
Quanto maior o comprimento de onda, maior a capacidade da onda em contornar 
obstáculos. Como as ondas de rádio AM têm maior comprimento, é possível captar 
com mais nitidez o sinal da emissora.    
 
 
QUESTÃO 12 
 
a) 15 m/s e b) 225 m 

 
 

QUESTÃO 13 

b)  2,0 m/s
2
   

b) 10 m/s 
 

 
QUESTÃO 14 

 
a)  O vetor velocidade na posição I e o vetor aceleração na posição IV estão representados 

incorretamente. 
b)  O alcance horizontal seria maior 

 
 

QUESTÃO 15 
 
a)  14 km. 
b) 21 km/h 
c)  8 minutos 

 

QUESTÃO 16 
 

 v = 5,4 km/h 
 
 
QUESTÃO 17 
 
a)  A  8,0 m à esquerda do semáforo. 
b)   Sim. Quando o sinal vermelho aparecer, o carro estará 0,5 m à frente do cruzamento. 
 
 
QUESTÃO 18 
 
a)  O carro permaneceu parado durante o intervalo de tempo no qual o gráfico da velocidade 

versus tempo é paralelo ao eixo do tempo, ou seja, no intervalo [ 1,0h ; 1,8h ] , de duração 
0,8h = 48 minutos.  



 

 b) hkm
h

km
v /40=

3

120
=  

 
QUESTÃO 19 
 
11.000 km/h.  
 
 
QUESTÃO 20 
 
A velocidade foi semelhante ao do caranguejo. 
 
QUESTÃO 21  

600  rad/s 
 
QUESTÃO 22 
 
0,3 m/s 
 
 
QUESTÃO 23 
 
10 minutos 
 
QUESTÃO 24 
 
a) 1,25 m; 
b) 1,0 s 
 
QUESTÃO 25  
 
a) 12 segundos. 
b) 45 metros. 
 
QUESTÃO 26 
 
8,0 m/s 
 
QUESTÃO 27 
 
a) 60% 
b) O percentual é o mesmo. 
 
QUESTÃO 28  
 
40 min 
 
QUESTÃO 29  
 
a) 250m 
b) 65s 
 
QUESTÃO 30 
 
V =10 m/s 
 

 
QUESTÃO 31  
A) Álcool  



B) R$ 5,00 

 
QUESTÃO 32 
I –  

 
II – 18s 
 

 


