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TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 3 QUESTÕES.  
(Ufpe 2007) Constantes físicas necessárias para a solução 
dos problemas: 
 
aceleração da gravidade: 10 m/s£ 
constante de Planck: 6,6 x 10−¤¥ J.s 
 
1. Um barco de comprimento L = 80 m, navegando no 
sentido da correnteza de um rio, passa sob uma ponte de 
largura D = 25 m, como indicado na figura. 
Sabendo-se que a velocidade do barco em relação ao rio é 
vB = 14 km/h, e a velocidade do rio em relação às margens 
é vR = 4 km/h, determine em quanto tempo o barco passa 
completamente por baixo da ponte, em segundos. 
 

 
 
 
2. Um disco de plástico é lançado com velocidade inicial 
v³ = 14 m/s fazendo um ângulo de 30° com a borda A de 
uma mesa horizontal, como mostrado na figura. Após o 
lançamento, o disco desliza sem atrito e segue uma 
trajetória em ziguezague, colidindo com as bordas B e D. 
Considerando que todas as colisões são perfeitamente 
elásticas, calcule o intervalo de tempo, em unidades de 
10−£ segundos, para o disco atingir a borda C pela primeira 
vez. 
 

 
 
 
3. Dois trens idênticos trafegam em sentidos contrários na 
mesma linha férrea retilínea e horizontal, em rota de 
colisão. Um trem partiu da estação A, e outro saiu da 
estação B. Ambos partiram do repouso no mesmo instante. 
A distância entre as estações e D = 4 km, e o intervalo de 
tempo até a colisão é Ðt = 5 minutos. Supondo que as 
resultantes das forças que atuam nos trens são constantes e 
tem módulos iguais, determine a velocidade relativa de 
aproximação dos trens, no instante da colisão, em km/h. 
 
4. (G1 - cftce 2004) Partindo de um ponto A das margens 
de um rio, um barco, que pode desenvolver velocidade 
constante ¬b de 4,5 m/s, em relação às águas do rio, atinge 
a outra margem no ponto C, imediatamente oposto, 
arrastado pela correnteza, quando segue em direção a B. 
Considere as margens do rio paralelas e despreze qualquer 
ação do vento. 
Sabendo que as distâncias åè e æè valem, 
respectivamente, 400 m e 300 m, determine o módulo: 
a) da velocidade de arraste do rio (¬arr). 
b) da velocidade do barco em relação às margens (¬res). 
 

 
5. (Ufpe 2000) Um remador está descendo um rio com 
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velocidade de 3m/s em relação à margem. A velocidade da 
correnteza é de 0,50m/s em relação à margem. Em um 
determinado instante o vento atira o boné do remador, no 
rio, a uma distância de 17,5m em linha reta, à sua frente. 
Em quantos segundos o remador alcançará o boné 
deslocando-se em linha reta? 
 
6. (Ufv 99) Um carro se desloca em movimento retilíneo 
uniforme a 10m/s, em relação a um observador, conforme 
ilustra a figura a seguir. Preso ao carro, um sistema bloco 
mola oscila em movimento harmônico simples, sendo 
6m/s o módulo máximo da velocidade do bloco em 
relação ao carro. Determine os módulos máximo e mínimo 
da velocidade do bloco em relação ao observador. 
 

 
 
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO 
(Puccamp 2004) Cultura dos almanaques 
 
1. Como explicar ao meu leitor mais jovem o que é (ou o 
que era) um ALMANAQUE? Vamos ao dicionário. Lá 
está, entre outras acepções, a que vem ao caso: folheto ou 
livro que, além do calendário do ano, traz diversas 
indicações úteis, poesias, trechos literários, anedotas, 
curiosidades etc. O leitor não faz idéia do que cabia nesse 
etc.: charadas, horóscopo, palavras cruzadas, enigmas 
policiais, astúcias da matemática, recordes mundiais, 
caricaturas, provérbios, dicas de viagem, receitas 
caseiras... Pense em algo publicável, e lá estava. 
2. Já ouvi a expressão "cultura de almanaque", dita em tom 
pejorativo. Acho injusto. Talvez não seja inútil conhecer 
as dimensões das três pirâmides, ou a história de 
expressões como "vitória de Pirro", "vim, vi e venci" e 
"até tu, Brutus?". E me arrepiava a descrição do ataque à 

base naval de Pearl Harbor, da guilhotina francesa, do 
fracasso de Napoleão em Waterloo, da queda de Ícaro, das 
angústias de Colombo em alto mar. Sim, misturava povos 
e séculos com grande facilidade, mas ainda hoje me valho 
das informações de almanaque para explicar, por 
exemplo, a relação que Pitágoras encontrou não apenas 
entre catetos e hipotenusa, mas - pasme, leitor - entre o 
sentimento da melancolia e o funcionamento do fígado. 
Um bom leitor de almanaque explica como uma bela 
expressão de Manuel Bandeira - "o fogo de constelações 
extintas há milênios" - é também uma constatação da 
astrofísica. 
3. Algum risco sempre havia: não foi boa idéia tentar fazer 
algumas experiências químicas com produtos caseiros. E 
alguns professores sempre implicavam quando eu os 
contestava ou argüía, com base no almanaque. Pegadinhas 
do tipo "quais são os números que têm relações de 
parentesco?" ou questões como "por que uma mosca não 
se esborracha no vidro dentro de um carro em alta 
velocidade?" não eram bem-vindas, porque despertavam a 
classe sonolenta. Meu professor de Ciências fechou a cara 
quando lhe perguntei se era hábito de Arquimedes tomar 
banho na banheira brincando com bichinhos que bóiam, e 
minha professora de História fingiu que não me ouviu 
quando lhe perguntei de quem era mesmo a frase "E no 
entanto, move-se!", que eu achei familiar quando a li 
pintada no pára-choque de um fordinho com chapa 1932 
(relíquia de um paulista orgulhoso?). 
4. Almanaque não se emprestava a ninguém: ao contrário 
de um bumerangue, nunca voltaria para o dono. 
Lembro-me de um exemplar que falava com tanta 
expressão da guerra fria e de espionagem que me 
proporcionou um prazer equivalente ao das boas páginas 
de ficção. Um outro ensinava a fazer balão e pipa, a 
manejar um pião, e se nunca os fiz subir ou rodar era 
porque meu controle motor já não dava inveja a ninguém. 
Em compensação, conhecia todas as propriedades de uma 
carnaubeira, o curso e o regime do rio São Francisco, fazia 
prodígios com ímãs e saberia perfeitamente reconhecer 
uma voçoroca, se viesse a cair dentro de uma. 
5. Pouco depois dos almanaques vim a conhecer as 
SELEÇÕES - READER'S DIGEST - uma espécie de 
almanaque de luxo, de circulação regular e internacional. 
Tirando Hollywood, as SELEÇÕES talvez tenham sido o 
principal meio de difusão do AMERICAN WAY OF 
LIFE, a concretização editorial do SLOGAN famoso: 
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TIME IS MONEY. Não tinha o charme dos almanaques: 
levava-se muito a sério, o humor era bem-comportado, as 
matérias tinham um tom meio autoritário e moralista, pelo 
qual já se entrevia uma América (como os EUA gostam de 
se chamar) com ares de dona do mundo. Não tinha a 
galhofa, o descompromisso macunaímico dos nossos 
almanaques em papel ordinário. Eu não trocaria três 
exemplares do almanaque de um certo biotônico pela 
coleção completa das SELEÇÕES. 
6. Adolescente, aprendi a me especializar nas disciplinas 
curriculares, a separar as chamadas áreas do 
conhecimento. Deixei de lado os almanaques e entrei no 
funil apertado das tendências vocacionais. Com o tempo, 
descobri este emprego de cronista que me abre, de novo, 
todas as portas do mundo: posso falar da minha rua ou de 
Bagdad, da reunião do meu condomínio ou da assembléia 
da ONU, do meu canteirinho de temperos ou da safra 
nacional de grãos. Agora sou autor do meu próprio 
almanaque. Se fico sem assunto, entro na Internet, esse 
almanaque multidisciplinaríssimo de última geração. O 
"buscador" da HOME PAGE é uma espécie de oráculo de 
Delfos de efeito quase instantâneo. E o inglês, enfim, se 
globalizou pra valer: meus filhos já aprenderam, na 
prática, o sentido de outro SLOGAN prestigiado, NO 
PAIN, NO GAIN (ou GAME, no caso deles). Se eu fosse 
um nostálgico, diria que, apesar de todo esse avanço, os 
velhos almanaques me deixaram saudades. Mas não sou, 
como podeis ver. 
 (Argemiro Fonseca) 
 
7. No lançamento de um bumerangue, este afasta-se até a 
distância de 32 m e, após 8,0 s, volta onde está o dono que 
o atira. A velocidade vetorial média nesse intervalo de 
tempo tem módulo: 
a) 16 m/s 
b) 8,0 m/s 
c) 4,0 m/s 
d) 2,0 m/s 
e) zero 
 
8. (Ufpr 2006) Quatro bolas de futebol, com raios e 
massas iguais, foram lançadas verticalmente para cima, a 
partir do piso de um ginásio, em instantes diferentes. Após 
um intervalo de tempo, quando as bolas ocupavam a 
mesma altura, elas foram fotografadas e tiveram seus 
vetores velocidade identificados conforme a figura a 

seguir: 
 

 
 
Desprezando a resistência do ar, considere as seguintes 
afirmativas: 
 
I. No instante indicado na figura, a força sobre a bola b  é 
maior que a força sobre a bola bƒ. 
II. É possível afirmar que b„ é a bola que atingirá a maior 
altura a partir do solo. 
III. Todas as bolas estão igualmente aceleradas para baixo. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa II é verdadeira. 
c) Somente a afirmativa III é verdadeira. 
d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
 
9. (Fatec 2003)  
 

 
Num certo instante, estão representadas a aceleração e a 
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velocidade vetoriais de uma partícula. Os módulos dessas 
grandezas estão também indicados na figura 
Dados: sen 60° = 0,87 
cos 60° = 0,50 
No instante considerado, o módulo da aceleração escalar, 
em m/s£, e o raio de curvatura, em metros, são, 
respectivamente, 
a) 3,5 e 25 
b) 2,0 e 2,8 
c) 4,0 e 36 
d) 2,0 e 29 
e) 4,0 e 58 
 
10. (G1 - cftce 2004) Uma partícula desloca-se sobre a 
trajetória formada pelas setas que possuem o mesmo 
comprimento L. A razão entre a velocidade escalar média 
e a velocidade vetorial média é: 
 

 
 
a) 1/3 
b) 2/3 
c) 1 
d) 3/2 
e) 2 
 
11. (G1 - cftce 2006) Para se posicionar frente ao gol 
adversário, um jogador efetua deslocamentos rápidos e 
sucessivos em linha reta, com módulos de 1,8 m e 2,4 m, 
deixando completamente para trás a defesa oponente. Para 
que o deslocamento resultante da bola seja de 3,0m, o 
ângulo entre estes deslocamentos deve ser de: 
a) 0° 
b) 30° 
c) 60° 
d) 90° 

e) 120° 
 
12. (Ita 2007)  
 

 
A figura mostra uma pista de corrida A B C D E F, com 
seus trechos retilíneos e circulares percorridos por um 
atleta desde o ponto A, de onde parte do repouso, até a 
chegada em F, onde pára. Os trechos BC, CD e DE são 
percorridos com a mesma velocidade de módulo 
constante. 
Considere as seguintes afirmações: 
 
I. O movimento do atleta é acelerado nos trechos AB, BC, 
DE e EF. 
II. O sentido da aceleração vetorial média do movimento 
do atleta é o mesmo nos trechos AB e EF. 
III. O sentido da aceleração vetorial média do movimento 
do atleta é para sudeste no trecho BC, e, para sudoeste, no 
DE. 
 
Então, está(ão) correta(s) 
a) apenas a I. 
b) apenas a I e ll. 
c) apenas a I e III. 
d) apenas a ll e III. 
e) todas. 
 
13. (Mackenzie 99) Num mesmo plano vertical, 
perpendicular à rua, temos os segmentos de reta AB e CD, 
paralelos entre si. Um ônibus se desloca com velocidade 
constante de módulo v , em relação à rua, ao longo de åæ, 
no sentido de A para B, enquanto um passageiro se 
desloca no interior do ônibus, com velocidade constante 
de módulo v‚, em relação ao veículo, ao longo de èî, no 
sentido de C para D. Sendo v >v‚, o módulo da velocidade 
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do passageiro em relação ao ponto B da rua é: 
a) v  + v‚ 
b) v  - v‚ 
c) v‚ - v  
d) v  
e) v‚ 
 

 
 
 
14. (Mackenzie 2001) Uma lancha, subindo um rio, 
percorre, em relação às margens, 2,34km em 1 hora e 18 
minutos. Ao descer o rio, percorre a mesma distância em 
26 minutos. Observa-se que, tanto na subida como na 
descida, o módulo da velocidade da lancha em relação à 
água é o mesmo. O módulo da velocidade da correnteza, 
em relação às margens é: 
a) 5,4 km/h 
b) 4,5 km/h 
c) 3,6 km/h 
d) 2,7 km/h 
e) 1,8 km/h 
 
15. (Puc-rio 2007) Um avião em vôo horizontal voa a 
favor do vento com velocidade de 180 km/h em relação ao 
solo. Na volta, ao voar contra o vento, o avião voa com 
velocidade de 150 km/h em relação ao solo. Sabendo-se 
que o vento e o módulo da velocidade do avião (em 
relação ao ar) permanecem constantes, o módulo da 
velocidade do avião e do vento durante o vôo, 
respectivamente, são: 
a) 165 km/h e 15 km/h 
b) 160 km/h e 20 km/h 
c) 155 km/h e 25 km/h 
d) 150 km/h e 30 km/h 
e) 145 km/h e 35 km/h 

 
16. (Puc-rio 2007) Os ponteiros de hora e minuto de um 
relógio suíço têm, respectivamente, 1 cm e 2 cm. Supondo 
que cada ponteiro do relógio é um vetor que sai do centro 
do relógio e aponta na direção dos números na 
extremidade do relógio, determine o vetor resultante da 
soma dos dois vetores correspondentes aos ponteiros de 
hora e minuto quando o relógio marca 6 horas. 
a) O vetor tem módulo 1 cm e aponta na direção do 
número 12 do relógio. 
b) O vetor tem módulo 2 cm e aponta na direção do 
número 12 do relógio. 
c) O vetor tem módulo 1 cm e aponta na direção do 
número 6 do relógio. 
d) O vetor tem módulo 2 cm e aponta na direção do 
número 6 do relógio. 
e) O vetor tem módulo 1,5 cm e aponta na direção do 
número 6 do relógio. 
 
17. (Pucmg 2004) Um estudante, observando seus colegas 
assentados em seus lugares e recordando seus conceitos de 
movimento, julga CORRETAMENTE que: 
a) como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em 
repouso em relação a nenhum referencial. 
b) a velocidade de todos os estudantes que eu consigo 
enxergar agora assentados em seus lugares, é nula para 
qualquer observador. 
c) mesmo para o professor, que não pára de andar, seria 
possível achar um referencial em que ele estivesse em 
repouso. 
d) eu estou em repouso em relação aos meus colegas, mas 
todos nós estamos em movimento em relação à Terra. 
 
 
18. (Pucpr 2001) A figura representa um avião, que 
mergulha fazendo um ângulo de 30° com a horizontal, 
seguindo uma trajetória retilínea entre os pontos A e B. No 
solo, considerado como plano horizontal, está 
representada a sombra da aeronave, projetada 
verticalmente, e um ponto de referência C. 
Considere as afirmativas que se referem ao movimento da 
aeronave no trecho AB, e assinale a alternativa correta: 
a) A velocidade do avião em relação ao ponto C é maior 
que a velocidade de sua sombra, projetada no solo, em 
relação ao mesmo ponto. 
b) A velocidade do avião é nula em relação à sua sombra 
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projetada no solo. 
c) A velocidade do avião em relação ao ponto C é igual à 
velocidade de sua sombra, projetada no solo em relação ao 
mesmo ponto. 
d) A velocidade do avião em relação à sua sombra 
projetada no solo é maior que a velocidade de sua sombra 
em relação ao ponto C. 
e) A velocidade da sombra em relação ao ponto C 
independe da velocidade do avião. 
 

 
 
 
19. (Pucpr 2004) Um ônibus percorre em 30 minutos as 
ruas de um bairro, de A até B, como mostra a figura: 
 

 
 
Considerando a distância entre duas ruas paralelas 
consecutivas igual 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. 
 
20. (Pucrs 2003) Um avião, voando a 240m/s em relação 
ao ar, numa altitude onde a velocidade do som é de 
300m/s, dispara um míssil que parte a 260m/s em relação 
ao avião. Assim, as velocidades do míssil em relação ao ar 
e da onda sonora originada no disparo serão, 
respectivamente, 
a) 260m/s e 40m/s. 
b) 260m/s e 60m/s. 
c) 260m/s e 300m/s. 
d) 500m/s e 300m/s. 
e) 500m/s e 540m/s. 
 
21. (Pucsp 2002) Leia com atenção a tira da Turma da 
Mônica mostrada a seguir e analise as afirmativas que se 
seguem, considerando os princípios da Mecânica Clássica. 
 

 
 
I. Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate 
e também em relação ao amigo Cebolinha. 
II. Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, 
mas em movimento em relação ao amigo 
Cebolinha. 
III. Em relação a um referencial fixo fora da Terra, Cascão 
jamais pode estar em repouso. 
 
Estão corretas 
a) apenas I 
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b) I e II 
c) I e III 
d) II e III 
e) I, II e III 
 
22. (Uel 99) Um veículo de massa 500kg, percorrendo 
uma estrada horizontal, entra numa curva com velocidade 
de 50km/h e sai numa direção que forma ângulo de 60° 
com a direção inicial e 
com a mesma velocidade de 50km/h. Em unidades do 
Sistema Internacional, a variação da quantidade de 
movimento do veículo ao fazer a curva, em módulo, foi de 
a) 7,0 . 10¥ 
b) 5,0 . 10¥ 
c) 3,0 . 10¥ 
d) 7,0 . 10¤ 
e) 3,0 . 10¤ 
 
23. (Uel 2003)  
 

 
Um observador em repouso no sólo ouve o som emitido 
pelo avião enviado para atacar o Iraque (conforme sugere 
a figura) e, ao olhar para cima, vê o avião segundo um 
ângulo com a vertical de 35°. Se o som ouvido foi emitido 
pelo avião quando este se encontrava na linha vertical 
perpendicular ao observador, e a temperatura na região é 
de 20°C, qual é a velocidade do avião? 
 
Dados: sen 35° = 0,57; cos 35° = 0,82; tg 35° = 0,70; 
velocidade do som no ar a 20°C: v(s) = 340 m/s 
 
a) 223 m/s 
b) 227 m/s 
c) 235 m/s 
d) 238 m/s 

e) 243 m/s 
 
24. (Uerj 2003)  
 

 
A velocidade vetorial média de um carro de Fórmula 1, em 
uma volta completa do circuito, corresponde a: 
a) 0 
b) 24 
c) 191 
d) 240 
 
 
25. (Uerj 2003) Pardal é a denominação popular do 
dispositivo óptico-eletrônico utilizado para fotografar 
veículos que superam um determinado limite estabelecido 
de velocidade V. 
Em um trecho retilíneo de uma estrada, um pardal é 
colocado formando um ângulo š com a direção da 
velocidade do carro, como indica a figura a seguir. 
 

 
 
Suponha que o pardal tenha sido calibrado para registrar 
velocidades superiores a V, quando o ângulo š = 0°. 
A velocidade v do veículo, que acarretará o registro da 
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infração pelo pardal, com relação à velocidade padrão V, 
será de: 
a) V sen š. 
b) V cos š. 
c) V/ sen š. 
d) V/ cos š. 
 
 
26. (Uerj 2006) Um barco percorre seu trajeto de descida 
de um rio, a favor da correnteza, com a velocidade de 2m/s 
em relação à água. Na subida, contra a correnteza, 
retornando ao ponto de partida, sua velocidade é de 8 m/s, 
também em relação à água. 
 
Considere que: 
- o barco navegue sempre em linha reta e na direção da 
correnteza; 
- a velocidade da correnteza seja sempre constante; 
- a soma dos tempos de descida e de subida do barco seja 
igual a 10 min. 
 
Assim, a maior distância, em metros, que o barco pode 
percorrer, neste intervalo de tempo, é igual a: 
a) 1.250 
b) 1.500 
c) 1.750 
d) 2.000 
 
27. (Ufal 99) Num estacionamento, um coelho se desloca, 
em seqüência, 12m para o Oeste, 8m para o Norte e 6m 
para o Leste. O deslocamento resultante tem módulo 
a) 26m 
b) 14m 
c) 12m 
d) 10m 
e) 2m 
 
28. (Ufc 99) Na figura a seguir, onde o reticulado forma 
quadrados de lados Ø=0,5cm, estão desenhados 10 vetores 
contidos no plano xy. O módulo da soma de todos esses 
vetores é, em centímetros: 
a) 0,0. 
b) 0,5. 
c) 1,0. 
d) 1,5. 
e) 2,0. 

 

 
 
 
29. (Ufc 2003) A figura adiante mostra o mapa de uma 
cidade em que as ruas retilíneas se cruzam 
perpendicularmente e cada quarteirão mede 100 m. Você 
caminha pelas ruas a partir de sua casa, na esquina A, até a 
casa de sua avó, na esquina B. Dali segue até sua escola, 
situada na esquina C. A menor distância que você caminha 
e a distância em linha reta entre sua casa e a escola são, 
respectivamente:  
a) 1800 m e 1400 m. 
b) 1600 m e 1200 m. 
c) 1400 m e 1000 m. 
d) 1200 m e 800 m. 
e) 1000 m e 600 m. 
 

 
 
 
30. (Ufc 2003) M e N são vetores de módulos iguais (|M| = 
|N| = M). O vetor M é fixo e o vetor N pode girar em torno 
do ponto O (veja figura) no plano formado por M e N. 
Sendo R = M + N, indique, entre os gráficos a seguir, 
aquele que pode representar a variação de |R| como função 
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do ângulo š entre M e N. 
 

 
 
 
31. (Ufc 2006) Analisando a disposição dos vetores BA, 
EA, CB, CD e DE, conforme figura a seguir, assinale a 
alternativa que contém a relação vetorial correta. 
 

 
 
a) CB + CD + DE = BA + EA 
b) BA + EA + CB = DE + CD 
c) EA - DE + CB = BA + CD 
d) EA - CB + DE = BA - CD 
e) BA - DE - CB = EA + CD 
 
32. (Ufjf 2006) Um homem parado numa escada rolante 
leva 10 s para descê-la em sua totalidade. O mesmo 
homem leva 15 s para subir toda a escada rolante de volta, 
caminhando contra o movimento dela. Quanto tempo o 
homem levará para descer a mesma escada rolante, 
caminhando com a mesma velocidade com que subiu? 
a) 5,00 s 
b) 3,75 s 
c) 10,00 s 

d) 15,00 s 
e) 7,50 s 
 
33. (Ufmg 2001) Um menino flutua em uma bóia que está 
se movimentando, levada pela correnteza de um rio. Uma 
outra bóia, que flutua no mesmo rio a uma certa distância 
do menino, também está descendo com a correnteza. 
A posição das duas bóias e o sentido da correnteza estão 
indicados nesta figura:  
 

 
 
Considere que a velocidade da correnteza é a mesma em 
todos os pontos do rio. 
Nesse caso, para alcançar a segunda bóia, o menino deve 
nadar na direção indicada pela linha 
a) K. 
b) L. 
c) M. 
d) N. 
 
 
34. (Ufmg 2007) Dois barcos - I e II - movem-se, em um 
lago, com velocidade constante, de mesmo módulo, como 
representado na figura: 
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Em relação à água, a direção do movimento do barco I é 
perpendicular à do barco II e as linhas tracejadas indicam 
o sentido do deslocamento dos barcos. 
Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar 
que a velocidade do barco II, medida por uma pessoa que 
está no barco I, é mais bem representada pelo vetor 
a) P. 
b) Q. 
c) R. 
d) S. 
 
35. (Ufms 2006) Um carro move-se com velocidade 
constante de 60 km/h. Começa a chover e o motorista 
observa que as gotas de água da chuva caem formando um 
ângulo de 30° com a vertical. Considerando que, em 
relação à Terra, as gotas caem verticalmente, qual a 
velocidade em que as gotas de água caem em relação ao 
carro? 
a) 30Ë3 km/h. 
b) 60 km/h. 
c) 120 km/h. 
d) 30 km/h. 
e) nenhuma das respostas anteriores. 
 
36. (Ufpi 2001) Uma prancha está apoiada sobre dois 
cilindros paralelos, idênticos e dispostos sobre uma 
superfície horizontal. Empurrando-se a prancha com 
velocidade constante e considerando-se inexistente 
qualquer tipo de deslizamento, seja entre a prancha e os 
cilindros, seja entre os cilindros e a superfície horizontal, a 
relação vp/vc, entre a velocidade da prancha, vp, e a 
velocidade dos cilindros, vc, será 
 

 
 
a) 2 
b) 1,5 
c) 1 
d) 1/2 
e) 1/4 
 
37. (Ufpr 2001) Um vagão de 15m de comprimento 
move-se com   velocidade constante de módulo Vv=10m/s 
em   relação ao solo. Uma bola é arremessada de sua   
extremidade anterior, com velocidade de módulo   
Vb=10m/s em relação ao vagão, numa direção que forma 
um ângulo š com a horizontal, sem componentes laterais, 
conforme a figura I. Na figura II estão representadas três 
diferentes trajetórias para a bola, sendo A e C parabólicas 
e B vertical. Considere nula a resistência do ar. 
 

 
 
Nestas condições, é correto afirmar: 
 
(01) Para qualquer 0° < š < 90° a bola cairá dentro do 
vagão. 
(02) Somente para š = 90° a trajetória da bola em relação 
ao solo pode ser do tipo A. 
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(04) Para nenhum valor de š a trajetória da bola em 
relação ao solo pode ser do tipo C. 
(08) Para š = 30° a bola cai sobre o vagão após 1s do seu 
lançamento. 
(16)   Para um certo valor de  š a trajetória da bola em 
relação ao solo pode ser do tipo B. 
 
Soma (       ) 
 
38. (Ufrn 2003) 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, «, e 
aceleração, @, do centro de gravidade da atleta. 
 

 
 
Os pontos em que os vetores velocidade, «, e aceleração, 
@, estão representados corretamente são 
a) II e III. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) I e IV. 
 
 
39. (Ufsc 2000) Descendo um rio em sua canoa, sem 
remar, dois pescadores levam 300 segundos para atingir o 
seu ponto de pesca, na mesma margem do rio  e em 
trajetória retilínea. Partindo da mesma posição e remando, 
sendo a velocidade da canoa, em relação ao rio, igual a 
2,0m/s, eles atingem o seu ponto de pesca em 100 
segundos. Após a pescaria, remando contra a correnteza 
do rio, eles gastam 600 segundos para retornar ao ponto de 
partida. 

 
 
Considerando que a velocidade da correnteza ¬(CR) é 
constante, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S): 
 
01. Quando os pescadores remaram rio acima, a 
velocidade da canoa, em relação à margem, foi igual a 
4,00m/s. 
02. Não é possível calcular a velocidade com que os 
pescadores retornaram ao ponto de partida, porque a 
velocidade da correnteza não é conhecida. 
04. Quando os pescadores remaram rio acima, a 
velocidade da canoa, em relação ao rio, foi de 1,50m/s. 
08. A velocidade da correnteza do rio é 1,00m/s. 
16. Como a velocidade da canoa foi de 2,0m/s, quando os 
pescadores remaram rio abaixo, então, a distância do 
ponto de partida ao ponto de pesca é 200m. 
32. Não é possível determinar a distância do ponto de 
partida até ao ponto de pesca. 
64. O ponto de pesca fica a 300 metros de ponto de 
partida. 
 
40. (Ufsc 2007) Um corpo de massa m se desloca ao longo 
de um plano horizontal. Durante o intervalo de tempo Ðt 
considere ‘ como o ângulo entre as direções dos vetores 
velocidade « e força resultante ù de módulo constante, 
conforme indicado na figura a seguir. 
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Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) a respeito do 
tipo de movimento do corpo de massa m, durante o 
intervalo de tempo Ðt.  
(01) Retilíneo uniforme se ‘ e ù forem nulos e « não for 
nula.  
(02) Retilíneo uniforme se ‘ for nulo, « e ù não nulos.  
(04) Retilíneo uniformemente variado se ‘ for nulo, « e  ù 
não nulos. 
(08) Circular uniforme se ‘ for 90°, « e ù não nulos.  
(16) Circular uniforme se ‘ for 60°, « e ù não nulos.  
(32) Retilíneo uniformemente variado se ‘ e ù forem 
nulos e « não for nula. 
 
41. (Ufscar 2000) Nos esquemas estão representadas a 
velocidade « e a aceleração @ do ponto material P. 
Assinale a alternativa em que o módulo da velocidade 
desse ponto material permanece constante. 
 

 
 
 
42. (Ufsm 2001)  
 

 
 

¬r = velocidade da água do rio em relação às margens 
¬b = velocidade gerada pelo motor do barco em relação às 
margens do rio 
 
Um rio de largura Ø é atravessado por um barco de maneira 
perpendicular à margem, com velocidade constante ¬b. 
O tempo que o barco leva para atravessar o rio é 
a) maior quando a velocidade ¬r aumenta. 
b) menor quando a velocidade ¬r aumenta. 
c) independente da velocidade ¬r. 
d) maior quando a velocidade ¬r diminui. 
e) menor quando a velocidade ¬r diminui. 
 
43. (Unesp 2001) Nas provas dos 200 m rasos, no 
atletismo, os atletas partem de marcas localizadas em 
posições diferentes na parte curva da pista e não podem 
sair de suas raias até a linha de chegada. Dessa forma, 
podemos afirmar que, durante a prova, para todos os 
atletas, o 
a) espaço percorrido é o mesmo, mas o deslocamento e a 
velocidade vetorial média são diferentes. 
b) espaço percorrido e o deslocamento são os mesmos, 
mas a velocidade vetorial média é diferente. 
c) deslocamento é o mesmo, mas o espaço percorrido e a 
velocidade vetorial média são diferentes. 
d) deslocamento e a velocidade vetorial média são iguais, 
mas o espaço percorrido é diferente. 
e) espaço percorrido, o deslocamento e a velocidade 
vetorial média são iguais. 
 
44. (Unesp 2003) Um caminhoneiro efetuou duas entregas 
de mercadorias e, para isso, seguiu o itinerário indicado 
pelos vetores deslocamentos d  e d‚ ilustrados na figura. 
 

 
 
Para a primeira entrega, ele deslocou-se 10 km e para a 
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segunda entrega, percorreu uma distância de 6 km. Ao 
final da segunda entrega, a distância a que o caminhoneiro 
se encontra do ponto de partida é 
a) 4 km. 
b) 8 km. 
c) 2Ë19 km. 
d) 8Ë3 km. 
e) 16 km. 
 
45. (Unifesp 2002) Na figura, são dados os vetores @, ¼ e 
«. 
 

 
 
Sendo u a unidade de medida do módulo desses vetores, 
pode-se afirmar que o vetor = @ - ¼ + « tem módulo 
a) 2u, e sua orientação é vertical, para cima. 
b) 2u, e sua orientação é vertical, para baixo. 
c) 4u, e sua orientação é horizontal, para a direita. 
d) (Ë2)u, e sua orientação forma 45° com a horizontal, no 
sentido horário. 
e) (Ë2)u, e sua orientação forma 45° com a horizontal, no 
sentido anti-horário. 
GABARITOGABARITOGABARITOGABARITO    
 
1. 21 s 
2. 30 x 10−£ s. 
3. 96 km/h. 
4. a) Varr = 2,7 m/s 
b) Vres = 3,6 m/s 
5. 07 
6. V mínima = 4m/s 
V máxima = 16 m/s 
7. [E] 
8. [D] 
9. [D] 

10. [D] 
11. [D] 
12. [E] 
13. [B] 
14. [E] 
15. [A] 
16. [A] 
17. [C] 
18. [A] 
19. [A] 
20. [D] 
21. [D] 
22. [D] 
23. [D] 
24. [A] 
25. [D] 
26. [B] 
27. [D] 
28. [E] 
29. [C] 
30. [B] 
31. [D] 
32. [B] 
Levando-se em conta que a velocidade relativa constante é 
igual a a razão entre a distância percorrida e o intervalo de 
tempo correspondente, ou seja, v = d/t, teremos: 
Descendo com a velocidade da escada: 
u = d/10 
Subindo contra a escada: 
v - u = d/15 
Usando a primeira expressão na segunda: 
v - d/10 = d/15 ==> v = d/10 + d/15 = d/6 
Na descida com a escada: 
v + u = d/t ==> d/6 + d/10 = d/t 
1/6 + 1/10 = 1/t ==> (5 + 3)/30 = 1/t 
t = 30/8 = 3,75 s 
33. [A] 
34. [C] 
35. [C] 
36. [A] 
37. 01 + 04 + 08 = 13 
38. [A] 
39. 04 + 08 + 64 = 76 
40. 01 + 04 + 08 = 13 
41. [C] 
42. [C]43. [A]44. [C]45. [B] 


