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QUESTÃO 1.  
Um automóvel aproxima-se de um paredão, como ilustra a f igura: 

 
É incorreto af irmar que: 
(A) o automóvel está em movimento em relação ao paredão.  
(B) o paredão está em movimento em relação ao automóvel.  
(C) o paredão está em repouso em relação ao solo. 
(D) o motorista está em repouso em relação ao automóvel, mas em movimento em relação à super fície da Terra.  
(E) o paredão está em repouso em relação ao automóvel. 
 
QUESTÃO 2.  
O motorista de uma transportadora recebe seu caminhão e sua respectiva carga com a incumbência de levá-la a um local 
distante 340 km por rodovia, tendo 6 h de prazo. Após ter percorrido 130 km em 2 h 15 min, teve um pneu estourado, que 
levou 45 min para ser trocado. Qual deve ser a velocidade média a ser desenvolvida no restante do percurso para a carga 
chegar no horário? 
 
QUESTÃO 3.  
Num plano α, temos dois vetores a e b de mesma origem formando um ângulo θ. Se os módulos de a e de b são, 
respectivamente, iguais a 3 u e 4 u, determine o módulo do vetor soma em cada um dos casos seguintes: 

 
(A) θ = 0°; 
(B) θ = 180°;  
(C) θ = 90°; 

 
QUESTÃO 4.  
Um corpo em movimento circular e uniforme completa 20 voltas em 10 segundos. Determine a frequência e o período 
desse movimento. 
 
QUESTÃO 5.  
Um barco motorizado desce um rio deslocando-se de um porto A até um porto B, distante 36 km, em 0,90 h. Em 
seguida, esse mesmo barco sobe o rio deslocando-se do porto B até o porto A em 1,2 h. Sendo vB a intensidade da 
velocidade do barco em relação às águas e vC a intensidade da velocidade das águas em relação às margens, calcule 
vB e vC. 
 
QUESTÃO 6.  
A respeito de uma partícula em equilíbrio, examine as proposições abaixo: 
I. Não recebe a ação de forças.  
II.  Descreve trajetória retilínea.   
III. Pode estar em repouso.  
IV. Pode ter altas velocidades.  
 
São corretas:  
(A) todas;  
(B) apenas I e II;.  
(C) apenas I e III  
(D) apenas III e IV;  
(E) apenas I, III e IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
QUESTÃO 7.  
Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg, que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 N. 

 

 
Nesta situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é de: a) 0 N. b) 5 N.  c) 10 N. d) 40 N.  e) 50 N. 

 
 

QUESTÃO 8.  
Qual o rendimento de uma máquina que ao receber 100 W dissipa 40W? 
 
QUESTÃO 9.  
Uma bola de bilhar de massa 0,15 kg, inicialmente em repouso, recebeu uma tacada numa direção paralela ao plano da 
mesa, o que lhe imprimiu uma velocidade de módulo 4,0 m/s. Sabendo que a interação do taco com a bola durou 1,0 · 
10–2 s, calcule:  
a) a intensidade média da força comunicada pelo taco à bola;  
b) a distância percorrida pela bola, enquanto em contato com o taco. 

 
QUESTÃO 10.  
Um menino e uma menina estão brincando sobre uma prancha homogênea, conforme ilustra a f igura. A posição das 
crianças estabelece uma condição de equilíbrio. Qual a massa do menino? 

 

 
 

 
 
 
 

 

 


