
        - Semi  Extensivo - 

 

 

 

 

AULA 1- CONCEITOS BÁSICOS 

01. (Ufpa 2016)  Sabe-se que o conceito de movimento em 

Física é relativo, ou seja, depende de um referencial. 
Considerando essa afirmação, pode-se afirmar que, para uma 
pessoa sentada numa cadeira de uma Roda Gigante, em 
movimento, a trajetória de outra pessoa que está sentada 
diametralmente oposta é  
a) uma reta.               d) um segmento de reta.    
b) uma parábola.       e) inexistente, porque não há movimento.    
c) um círculo.    
   

02. (G1 - ifce 2016)  Sobre as definições de movimento e 
repouso, é incorreto afirmar-se que  

a) o sistema está em movimento em relação ao Sol.    
b) se um móvel está em movimento em relação a um sistema de 
referência, então ele estará em movimento em relação a 
qualquer outro referencial.    
c) se um corpo A está em repouso em relação a outro B então o 
corpo B estará também em repouso em relação a A     
d) é possível um corpo A estar em movimento em relação a dois 
outros corpos B e C e B estar em repouso em relação a C     
e) é possível que um móvel esteja em movimento em relação a 
um referencial e em repouso em relação a outro.    
   

03. (Unesp 2015)  João mora em São Paulo e tem um 

compromisso às 16h em São José dos Campos, distante 90 km 
de São Paulo. Pretendendo fazer uma viagem tranquila, saiu, no 
dia do compromisso, de São Paulo às 14h. planejando chegar 
ao local pontualmente no horário marcado. Durante o trajeto, 
depois de ter percorrido um terço do percurso com velocidade 
média de 45 km/h. João recebeu uma ligação em seu celular 
pedindo que ele chegasse meia hora antes do horário 
combinado. 

 

Para chegar ao local do 
compromisso no novo 
horário, desprezando- se 
o tempo parado para 
atender a ligação, João 
deverá desenvolver, no 
restante do percurso, 
uma velocidade média, 
em Km/h no mínimo, igual 
a  

 

a) 120   b) 60   c) 108   d) 72   e) 90    
   

04. (Unicamp 2017)  Em 2016 foi batido o recorde de voo 

ininterrupto mais longo da história. O avião Solar Impulse 2, 
movido a energia solar, percorreu quase 6.480 km em 
aproximadamente 5 dias, partindo de Nagoya no Japão até o 
Havaí nos Estados Unidos da América. A velocidade escalar 
média desenvolvida pelo avião foi de aproximadamente  
a) 54 km/h   b) 15 km/h   c) 1.296 km/h   d) 198 km/h    
  

05. (Uerj 2017)  O rompimento da barragem de contenção de 

uma mineradora em Mariana (MG) acarretou o derramamento 
de lama contendo resíduos poluentes no rio Doce. Esses 
resíduos foram gerados na obtenção de um minério composto 
pelo metal de menor raio atômico do grupo 8 da tabela de 
classificação periódica. A lama levou 16 dias para atingir o mar, 
situado a 600 km do local do acidente, deixando um rastro de 
destruição nesse percurso. Caso alcance o arquipélago de 
Abrolhos, os recifes de coral dessa região ficarão ameaçados. 
Com base nas informações apresentadas no texto, a velocidade 

média de deslocamento da lama, do local onde ocorreu o 
rompimento da barragem até atingir o mar, em km/h corresponde 
a:  
a) 1,6   b) 2,1   c) 3,8   d) 4,6    
   

AULA 2 e 3- M.R.U 

01. (Pucrj 2017)  Um carro saiu da posição ix 0 km  e 

percorreu uma estrada retilínea e horizontal até fx 10 km.  

Entre 0 km e 5 km sua velocidade foi 60 km/h e, entre 5 km e 10 

km sua velocidade foi 30 km/h. Calcule, em km h,  a velocidade 

média para percorrer os 10 km totais.  
a) 20   b) 30   c) 40   d) 45   e) 60    
   

02. (Unesp 2016)  Em uma viagem de carro com sua família, um 

garoto colocou em prática o que havia aprendido nas aulas de 
física. Quando seu pai ultrapassou um caminhão em um trecho 
reto da estrada, ele calculou a velocidade do caminhão 
ultrapassado utilizando um cronômetro. 

 

O garoto acionou o cronômetro 
quando seu pai alinhou a frente do 
carro com a traseira do caminhão 
e o desligou no instante em que a 
ultrapassagem terminou, com a 
traseira do carro alinhada com a 
frente do caminhão, obtendo 8,5 s 
para o tempo de ultrapassagem. 

Em seguida, considerando a informação contida na figura e 
sabendo que o comprimento do carro era 4 m e que a velocidade 
do carro permaneceu constante e igual a 30 m/s ele calculou a 
velocidade média do caminhão, durante a ultrapassagem, 
obtendo corretamente o valor  
a) 24 m/s       b) 21 m/s   c) 22 m/s    d) 26 m/s  e) 28 m/s    
   

03. (G1 - utfpr 2016)  Uma navio de pesquisa equipado com 

SONAR está mapeando o fundo do oceano. Em determinado 
local, a onda ultrassonora é emitida e os detectores recebem o 
eco 0,6 s depois. Sabendo que o som se propaga na água do 
mar com velocidade aproximada de 1.500 m/s assinale qual é a 
profundidade, em metros, do local considerado.  
a) 450   b) 380   c) 620   d) 280   e) 662    
   

04. (Ufrgs 2016)  Pedro e Paulo diariamente usam bicicletas para 

ir ao colégio. O gráfico abaixo mostra como ambos percorreram 
as distâncias até o colégio, em função do tempo, em certo dia. 

 
Com base no gráfico, considere as seguintes afirmações. 
I. A velocidade média desenvolvida por Pedro foi maior do que a 
desenvolvida por Paulo. 
II. A máxima velocidade foi desenvolvida por Paulo. 
III. Ambos estiveram parados pelo mesmo intervalo de tempo, 
durante seus percursos. 
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.    c) Apenas III.       e) I, II e III.    
b) Apenas II.   d) Apenas II e III 
   

05. (Uerj 2014)  Em um longo trecho retilíneo de uma estrada, 

um automóvel se desloca a 80 km/h e um caminhão a 60 km/h, 
ambos no mesmo sentido e em movimento uniforme. Em 
determinado instante, o automóvel encontra-se 60 km atrás do 
caminhão. O intervalo de tempo, em horas, necessário para que 
o automóvel alcance o caminhão é cerca de:  
a) 1   b) 2   c) 3   d) 4    

Física 

Prof.: Fred 

 


