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1. (Fuvest 92) Adote: g = 10 m/s£ 
Uma pessoa sentada num trem, que se desloca numa 
trajetória retilínea a 20 m/s, lança uma bola verticalmente 
para cima e a pega de volta no mesmo nível do 
lançamento. A bola atinge uma altura máxima de 0,80 m 
em relação a este nível. 
Pede-se: 
a) o valor da velocidade da bola, em relação ao solo, 
quando ela atinge a altura máxima; 
b) o tempo durante o qual a bola permanece no ar. 
 
2. (Fuvest 94) Um barco atravessa um rio de margens 
paralelas de largura d = 4 km. Devido à correnteza, a 
componente da velocidade do barco ao longo das margens 
é VÛ = 0,5 km/h em relação às margens. Na direção 
perpendicular às margens a componente da velocidade é 
V½ = 2 km/h. Pergunta-se: 
a) Quanto tempo leva o barco para atravessar o rio?  
b) Ao completar a travessia, qual é o deslocamento do 
barco na direção das margens? 
 
3. (G1) O que podemos afirmar em relação à velocidade 
vetorial de um corpo em  Movimento Circular Uniforme? 
 
4. (G1) A figura a seguir mostra a rodovia que liga duas 
cidades A e B. A cidade A fica no quilômetro 280 e B no 
340. 
Um automóvel que realiza um movimento UNIFORME 
passa por A às 8h e chega a B às 11h, do mesmo dia.  
 

 
 
Com essas informações, determine: 
a) A distância sobre a trajetória que o automóvel percorre 
ao ir de A até B. 
b) O tempo gasto pelo automóvel para ir de A até B. 

c) Quantos quilômetros percorre em cada hora de 
movimento. 
d) A velocidade vetorial (rapidez + orientação) do 
automóvel ao passar pela cidade A. 
e) A velocidade vetorial do automóvel ao passar pela 
cidade B. 
 
5. (G1) Observe a figura a seguir e determine quais as 
flechas que:  
 

 
 
a) tem a mesma direção. 
b) tem o mesmo sentido. 
c) tem o mesmo comprimento. 
d) são iguais. 
 
6. (G1) Numa represa um homem faz seu barco a remo 
atingir uma velocidade máxima de 8 quilômetro por hora. 
Se esse mesmo remador estiver num rio cujas águas 
correm para o oeste com uma velocidade de 5 quilômetros 
por hora determine a velocidade máxima que ele consegue 
atingir quando: 
a) rema no mesmo sentido da correnteza. 
b) rema no sentido oposto ao da correnteza. 
 
7. (G1) Um veleiro deseja se mover para o nordeste sendo 
que o vento sopra de leste para oeste. Na figura a seguir 
represente o barco e a posição em que deve ser colocada a 
sua vela. 
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8. (G1) Um homem segue este itinerário: Parte de sua 
casa, percorre quatro quadras para leste, três quadras para 
o norte, três quadras para leste, seis quadras para o sul, três 
quadras para o oeste, três quadras para o sul, três quadras 
para o oeste, três quadras para o sul, duas quadras para 
leste, duas quadras para leste, duas quadras para leste, 
duas quadras para o sul, oito quadras para oeste, seis 
quadras o norte, e duas quadras para leste. A que distância 
e em que direção está ele de seu lar? 
 
9. (G1) Numa represa um homem faz seu barco a remo 
atingir uma velocidade máxima de 8 quilômetros por hora. 
Nesse mesmo remado tenta atravessar um rio cujas águas 
se movem com uma velocidade de 5 quilômetros por hora 
como indica a figura a seguir. O rio tem largura de 3,2 km. 
Se o barco parte do ponto A, em qual ponto da outra 
margem o barco chegará? 
 

 
 
 
10. (G1) Um homem caminha, sobre uma superfície plana, 
a partir de um ponto A, 4,0 m para o norte e 3,0 m para o 

leste. Qual a distância entre a posição final do homem e o 
ponto A? 
 
11. (G1) Quando um carro executa uma curva, com 
velocidade constante, ele está acelerado? Justifique. 
 
12. (G1) Um veículo move-se no sentido contrário ao da 
orientação da trajetória. Este movimento é progressivo ou 
retrógrado? 
 
13. (G1) Qual o sinal de velocidade durante um 
movimento retrógrado? 
 
14. (G1) Quantos sentidos possui uma direção? 
 
15. (G1) Se sobre uma superfície plana, um homem 
caminha 50 m para o norte e em seguida 120 m para leste, 
a que distância ficará, ao final, do ponto de partida? 
 
16. (G1) Defina direção para um vetor. 
 
17. (G1) Defina sentido para um vetor. 
 
18. (G1) Considerando uma linha horizontal como o 
horizonte, qual deve ser a direção e o sentido da força 
peso? 
 
19. (G1) Defina vetor. 
 
20. (G1) Como se representa graficamente um vetor. 
 
21. (G1) Qual deve ser o sentido da resultante centrípeta? 
 
22. (Ufpe 96) Uma pessoa atravessa uma piscina de 4,0 m 
de largura, nadando com uma velocidade de módulo 4,0 
m/s em uma direção que faz um ângulo de 60° com a 
normal. Quantos décimos de segundos levará o nadador 
para alcançar a outra margem? 
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23. (Unesp 91) Uma caixa de papelão vazia, transportada 
na carroceria de um caminhão que trafega a 90 km/h num 
trecho reto de uma estrada, é atravessada por uma bala 
perdida. A largura da caixa é de 2,00 m, e a distância entre 
as retas perpendiculares às duas laterais perfuradas da 
caixa e que passam, respectivamente, pelos orifícios de 
entrada e de saída da bala, ambos na mesma altura, é de 
0,20 m. 
 

 
 
a) Supondo que a direção do disparo é perpendicular às 
laterais perfuradas da caixa e ao deslocamento do 
caminhão e que o atirador estava parado na estrada, 
determine a velocidade da bala. 
b) Supondo, ainda, que o caminhão se desloca para a 
direita, determine qual dos orifícios, A ou B é o de 
entrada. 
 
24. (Unesp 92) Um homem, em pé sobre uma plataforma 
que se move horizontalmente para a direita com 
velocidade constante v = 4,0 m/s, observa que, ao inclinar 

de 45° um tubo cilíndrico oco, permite que uma gota de 
chuva, que cai verticalmente com velocidade c constante 
em relação ao solo, atravesse o tubo sem tocar em suas 
paredes. 
Determine a velocidade c da gota da chuva, em m/s. 
 

 
 
 
25. (Unesp 95) A escada rolante que liga a plataforma de 
uma estação subterrânea de metrô ao nível da rua move-se 
com velocidade constante de 0,80 m/s. 
a) Sabendo-se que a escada tem uma inclinação de 30° em 
relação à horizontal, determine, com o auxílio da tabela 
adiante, a componente vertical de sua velocidade. 
 

 
 
b) Sabendo-se que o tempo necessário para que um 
passageiro seja transportado pela escada, do nível da 
plataforma ao nível da rua, é de 30 segundos, determine a 
que profundidade se encontra o nível da plataforma em 
relação ao nível da rua. 
 
26. (Unicamp 96) A figura a seguir representa um mapa da 
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cidade de Vectoria o qual indica a direção das mãos do 
tráfego. Devido ao congestionamento, os veículos 
trafegam com a velocidade média de 18 km/h. Cada 
quadra desta cidade mede 200 m por 200 m (do centro de 
uma rua ao centro de outra rua). Uma ambulância 
localizada em A precisa pegar um doente localizado bem 
no meio da quadra em B, sem andar na contramão. 
a) Qual o menor tempo gasto (em minutos) no percurso de 
A para B? 
b) Qual é o módulo do vetor velocidade média (em km/h) 
entre os pontos A e B? 
 

 
 
 
27. (Fei 96) Uma automóvel realiza uma curva de raio 20 
m com velocidade constante de 72 km/h. Qual é a sua 
aceleração durante a curva? 
a) 0 m/s£ 
b) 5 m/s£ 
c) 10 m/s£ 
d) 20 m/s£ 
e) 3,6 m/s£ 
 
28. (G1) Um patrulheiro viajando em um carro dotado de 
radar a uma velocidade de 60 km/h em relação a um 
referencial fixo no solo, é ultrapassado por outro 
automóvel que viaja no mesmo sentido que ele. A 
velocidade indicada pelo radar após a ultrapassagem é de 
30 km/h. A velocidade do automóvel em relação ao solo é, 
em km/h, igual a: 
a) 30 
b) 45 
c) 60 
d) 75 
e) 90 

 
29. (Cesgranrio 94) Uma roda de bicicleta se move, sem 
deslizar, sobre um solo horizontal, com velocidade 
constante. A figura apresenta o instante em que um ponto 
B da roda entra em contato com o solo. 
No momento ilustrado na figura a seguir, o vetor que 
representa a velocidade do ponto B, em relação ao solo, é: 
 

 
 
 
30. (Fatec 96) Dados os vetores A, B e C, representados na 
figura em que cada quadrícula apresenta lado 
correspondente a uma unidade de medida, é correto 
afirmar que a resultante dos vetores tem módulo: 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 6 
 

 
 
 
31. (Fei 94) Sabe-se que a distância entre as margens 
paralelas de um rio é de 100 m e que a velocidade da 
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correnteza, de 6 m/s, é constante, com direção paralela às 
margens. Um barco parte de um ponto x da margem A 
com velocidade constante de 8 m/s, com direção 
perpendicular às margens do rio. A que distância do ponto 
x o barco atinge a margem B? 
a) 100 m 
b) 125 m 
c) 600 m 
d) 750 m 
e) 800 m 
 
32. (Fei 96) Um barco movido por motor, desce 120 km de 
rio em 2 h. No sentido contrário, demora 3 h para chegar 
ao ponto de partida. Qual é a velocidade da água do rio? 
Sabe-se que, na ida e na volta, a potência desenvolvida 
pelo motor é a mesma. 
a) 15 km/h 
b) 20 km/h 
c) 30 km/h 
d) 10 km/h 
e) 48 km/h 
 
33. (Mackenzie 98) Com seis vetores de módulo iguais a 
8u, construiu-se o hexágono regular a seguir. O módulo do 
vetor resultante desses 6 vetores é: 
a) 40 u 
b) 32 u 
c) 24 u 
d) 16 u 
e) zero 
 

 
 
 
34. (Puccamp 97) Um barco sai de um ponto P para 
atravessar um rio de 4,0 km de largura. A velocidade da 

correnteza, em relação às margens do rio, é de 6,0 km/h. A 
travessia é feita segundo a menor distância PQ, como 
mostra o esquema representado a seguir, e dura 30 
minutos 
 

 
 
A velocidade do barco em relação à correnteza, em km/h, 
é de 
a) 4,0 
b) 6,0 
c) 8,0 
d) 10 
e) 12 
 
35. (Puccamp 98) Num bairro, onde todos os quarteirões 
são quadrados e as ruas paralelas distam 100 m uma da 
outra, um transeunte faz o percurso de P a Q pela trajetória 
representada no esquema a seguir. 
 

 
 
O deslocamento vetorial desse transeunte tem módulo, em 
metros, igual a 
a) 300 
b) 350 
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c) 400 
d) 500 
e) 700 
 
36. (Pucmg 99) A figura mostra uma montagem em que 
uma moeda rola sobre a régua A, partindo da posição 
mostrada na figura, "empurrada" pela régua B, sem que 
haja deslizamento dela em relação a qualquer uma das 
réguas. Quando a moeda estiver na posição "2 cm" em 
relação à régua A, a régua B terá percorrido, em relação à 
mesma régua A: 
a) 2 cm 
b) 1 cm 
c) 4 cm 
d) 6 cm 
e) 3 cm 
 

 
 
 
37. (Pucsp 96) Para calcular a aceleração tangencial média 
de um corpo em movimento circular cujo raio de curvatura 
é ™ m, você dispõe de uma tabela que relaciona a partir do 
repouso e do instante t = 0, o número de voltas completas e 
o respectivo intervalo de tempo. 
 

 
 
O valor da aceleração tangencial média sofrida pelo corpo 
durante essa experiência é: 
a) 20 m/s£ 
b) 40 m/s£ 
c) 40 voltas/s£ 
d) 80 voltas/s£ 
e) 100 voltas/s£ 
 
38. (Uel 94) Considere as seguintes grandezas físicas 
mecânicas: TEMPO, MASSA, FORÇA, VELOCIDADE 
e TRABALHO. Dentre elas, têm caráter vetorial apenas 
a) força e velocidade. 
b) massa e força. 
c) tempo e massa. 
d) velocidade e trabalho. 
e) tempo e trabalho. 
 
39. (Uerj 97) Na figura a seguir, o retângulo representa a 
janela de um trem que se move com velocidade constante 
e não nula, enquanto a seta indica o sentido de movimento 
do trem em relação ao solo. 
Dentro do trem, um passageiro sentado nota que começa a 
chover. 
Vistas por um observador em repouso em relação ao solo 
terrestre, as gotas da chuva caem verticalmente.  
Na visão do passageiro que está no trem, a alternativa que 
melhor descreve a trajetória das gotas através da janela é: 
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40. (Uerj 97) Um barco move-se em águas tranqüilas, 
segundo um observador em repouso no cais, com 
velocidade de módulo constante v. Num dado instante, 
uma pessoa de dentro do barco dispara um sinalizador no 
sentido contrário ao seu movimento. 
Para o observador no cais, o módulo v' da velocidade com 
que o barco passa a se deslocar, após o disparo, obedece à 
seguinte relação: 
a) v' = 0 
b) 0 < v' < v 
c) v' = v 
d) v' > v 
 
 
41. (Ufmg 97) Um barco tenta atravessar um rio com 1,0 
km de largura. A correnteza do rio é paralela às margens e 
tem velocidade de 4,0 km/h. A velocidade do barco, em 
relação à água, é de 3,0km/h perpendicularmente às 
margens. 
Nessas condições, pode-se afirmar que o barco 
a) atravessará o rio em 12 minutos. 
b) atravessará o rio em 15 minutos. 
c) atravessará o rio em 20 minutos. 
d) nunca atravessará o rio. 
 
 
42. (Ufrs 96) Analise as seguintes afirmações. 
 
I - Duas pessoas sentadas em um mesmo automóvel 
podem estar se deslocando em relação à estrada com 
diferentes velocidades lineares. 
II - Um corpo é deixado cair livremente de uma altura h 
acima do solo horizontal e outro é lançado 

horizontalmente, no mesmo instante e a partir da mesma 
altura h acima do solo, com grande velocidade. 
Desprezando-se o efeito das forças que o ar exerce sobre 
eles, atingirão o solo ao mesmo tempo. 
III - Quando o módulo da velocidade de um móvel for 
constante, este móvel não possui aceleração. 
 
Quais afirmações estão corretas? 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas I e II. 
e) I, II e III. 
 
43. (Unb 97) A 2  Lei de Newton, talvez a mais importante 
equação da Física, ù(R) = m@, relaciona a causa ù(R) com 
o efeito @. A aceleração, por sua vez, manifesta-se de 
diferentes maneiras no cotidiano. Em relação a esse 
assunto, julgue os itens a seguir. 
 

 
 
(1) Se um corpo não possui aceleração, é porque não 
existem forças atuando sobre ele. 
(2) Enquanto a aceleração vetorial de um móvel 
permanece constante, não pode haver alteração na direção 
da velocidade vetorial. 
(3) Se um corpo cai de uma certa altura acima do solo e, no 
mesmo instante, outro corpo idêntico é lançado 
horizontalmente da mesma altura, ambos levarão o mesmo 
tempo para atingir o solo. 
(4) Na situação ilustrada na figura a seguir, em que um 
garoto está brincando em um balanço que oscila entre os 
pontos A e B, se ele soltar uma pedra na instante em que 
atingir o ponto A, esta cairá verticalmente. 
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44. (Unitau 95) Uma partícula tem movimento circular 
uniforme de velocidade escalar de 10m/s, dando uma volta 
a cada 8 segundos. O módulo de aceleração vetorial média 
para um intervalo de tempo de 2s é: 
a) Ë2 m/s£. 
b) 5Ë2 m/s£. 
c) 2.Ë5 m/s£. 
d) 2 m/s£. 
e) 5 m/s£. 
 
45. (Ita 96) Um corpo de massa M é lançado com 
velocidade inicial v formando com a horizontal um ângulo 
‘, num local onde a aceleração da gravidade é g. Suponha 
que o vento atue de forma favorável sobre o corpo durante 
todo o tempo (ajudando a ir mais longe), com uma força F 
horizontal constante. Considere t como sendo o tempo 
total de permanência no ar. Nessas condições, o alcance 
do corpo é: 
a) (V£/g) sen 2‘ 
b) 2 v t + (Ft£/2m) 
c) (v£/g) sen 2‘ (1+ (Ftg‘/Mg)) 
d) vt 
e) outra expressão diferente das mencionadas. 
    
GABARITOGABARITOGABARITOGABARITO    
1. a) 20 m/s. 
b) 0,80 s. 
2. a) Ðt = 2,0 h. 
b) D = 1 km. 
3. Que é variável. 
4. a) 60 km 
b) 3 h 
c) 20 km/h 
d) 20 km/h (norte) 
e) 20 km/h (leste) 
5. a) A e D;  B e F;  C e E 
b) A e D;  B e F 
c) B e D 
d) Nenhum par. 
6. a) 13 km/h 
b) 3 km/h 
7. O barco deverá se posicionar entre NE e L. 
8. 4L + 3N + 3L + 6S +  3O + 3S + 2L + 2S +8O + 6N = 9L 
+ 9N + 11S + 11O 
Mas O = -1.L e S = -1.N então: 
9L + 9N +11.(-1N) + 11(-1L) = 9L + 9N - 11N - 11L = -2L 

- 2N 
Como estas direções são perpendiculares a solução é dada 
pelo teorema de Pitágoras 
d = Ë2£ + 2£ = Ë(4 + 4) = Ë8 = 2Ë2 quadras ¸ 2,83 
quadras. 
9. C 
10. 5,0 m 
11. Sim. Apenas o M.R.U. não possui aceleração. 
12. Retrógrado. 
13. Negativo 
14. Dois. 
15. 130 m 
16. Considere duas retas paralelas. O que estas retas têm 
em comum é o que se chama de direção. 
17. É uma das duas possibilidades da direção de um vetor. 
18. A direção será vertical e o sentido para o centro do 
planeta. 
19. Ente matemático que possui como elementos a 
direção, um sentido e um valor ou intensidade. 
20. Através de um segmento de reta orientado. 
21. O sentido que faz com que o vetor que a represente 
aponte para o centro da trajetória. 
22. 20 ds. 
23. a) 900 km/h. 
b) A. 
24. c = 4,0 m/s. 
25. a) 0,40 m/s 
b) 12 m 
26. a) 3 min. 
b) 10,0 km/h. 
27. [D] 
28. [E] 
29. [E] 
30. [A] 
31. [B] 
32. [D] 
33. [B] 
34. [D] 
35. [D] 
36. [C] 
37. [C] 
38. [A] 
39. [A] 
40. [D] 
41. [C]42. [D]43. F F V V44. [B]45. [C] 
 


