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OSASCO-COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR 
ASSESSORIA TÉCNICA 

 
Processo Avaliativo – Atividade Complementar – 1º Bimestre/2015 

Disciplinas: Física A – 1ª série EM 
 
Nome do aluno ____________________________________Nº _____Turma_________ 
 
A lista de exercícios abaixo, consta de 36 questões diversas, todos os exercícios são 
referentes ao conteúdo do 1º Bimestre da disciplina de Física A.  
 

1. A função horária dos espaços de um móvel é s = 5 + 3t.Considere s em metros e t em segundos. 

Determine: 

a) o espaço inicial e a velocidade do móvel. 

b) o espaço do móvel no instante t = 10 s. 

 

2. Um móvel se desloca obedecendo à seguinte função horária: s = 50 - 20t. 

a) Qual é o espaço inicial e a velocidade do móvel? 

b) Em que instante o móvel passa pela origem dos espaços? 

c) Qual é o espaço e a velocidade do móvel no instante t = 10 s? 

 

3. Um carro passa pela cidade A as 10 h com velocidade constante de 80 km/h, conforme mostra a figura 

abaixo: 

                    

      É correto afirmar que o carro passará pela cidade B às: 

    a) 11 h                    b) 12 h                              c) 13 h                          d) 14 h                               e) 15 h 

 

4. (UERJ) A velocidade com que os nervos do braço transmitem impulsos elétricos pode ser medida, 

empregando-se eletrodos adequados, através da estimulação de diferentes pontos do braço e do registro das  

respostas a estes estímulos.  O esquema I, adiante, ilustra uma forma de medir a velocidade de um impulso 

elétrico em um nervo motor, na qual o intervalo de tempo entre as respostas aos estímulos 1 e 2, aplicados 

simultaneamente, é igual a 4 ms.  O esquema II ilustra uma forma de medir a velocidade de um impulso 

elétrico em um nervo sensorial.   Determine a velocidade de propagação do impulso elétrico:  

a) no nervo motor, em km/h;  

b) no nervo sensorial, em m/s, entre os eletrodos 2 e 3.  
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5. Dois móveis, A e B, percorrem uma mesma trajetória retilínea com movimentos uniformes e velocidades 

com intensidades respectivamente iguais a 2,0m/s e 1,0m/s e sentidos indicados na figura. 

 

                                                   

 No instante t0, o móvel A está posicionado em A0 e o móvel B em B0. 

Adotando-se o ponto 0 como origem dos espaços e o instante t0 como origem dos tem pos, determine: 

a) as equações horárias para os movimentos de A e B; 

b) a distância entre os móveis A e B no instante t1 = 10,0s. 

 

6. (INEP-MODELO ENEM) Sabe-se que o tempo que um motorista leva para pôr os pés no freio, a partir 

do instante em que ele vê um acontecimento (tempo de reação), é de, aproximadamente, 0,70 segundos. Se 

um carro está trafegando numa avenida a 108 km/h (igual a 30,0m/s), apenas nesse intervalo de tempo de 

reação do motorista o carro percorrerá uma distância de, aproximadamente, 

a) 2,0m                        b) 10,0m                         c) 21,0m                                d) 40,0m                          e) 

50,0m  

 

7. (VUNESP-MODELO ENEM) – Conhecida pelo nome de seu idealizador, a sonda de Behm determinava 

com precisão a profundidade do leito oceânico. Consistia em um cartucho explosivo que era detonado na 

água, em um dos lados do casco do navio. O abalo produzido, propagando-se na água, atingia o leito do mar 

e refletia-se para a superfície, onde, do outro lado da embarcação, um microfone protegido do som inicial 

pelo casco do navio recolhia o eco proveniente do fundo.Um navio em águas oceânicas, após detonar uma 
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sonda,  registra o eco 1,2s após a detonação. Sabendo-se que o módulo da velocidade de propagação do som 

na água do mar é 1,4. 103m/s, a profundidade local do leito é, aproximadamente: 

a) 260m                          b)420m                             c)840m                         d)1 260m                          e)1 680m 

 

8. Um atirador aponta sua arma para o alvo, situado a 225m de distância, e dispara um projétil. O impacto do 

projétil no alvo é ouvido pelo atirador 1,6 s após o disparo. Sendo 340 m/s a velocidade de propagação do 

som no ar, determine a velocidade do projétil, suposta constante. 

 

9. (Puc-MG) Uma martelada é dada na extremidade de um trilho. Na outra extremidade, encontra-se uma 

pessoa que ouve dois sons separados por um intervalo de tempo de 0,18s. O primeiro dos sons se propaga 

através do trilho com uma velocidade de 3400m/s, e o segundo através do ar, com uma velocidade de 

340m/s. O comprimento do trilho em metros será de: 

a) 340m                                b) 68m                                     c) 168m                                        d) 170m  

 

 10. A distância que separa dois automóveis, num dado instante (t0), é 50 km. Ambos per correm a mesma 

estrada retilínea, no mesmo sentido com movimentos uniformes. O carro da frente tem velocidade escalar de 

60 km/h e o de trás, 70 km/h. 

a) Determine após quanto tempo o de trás alcançará o da frente. 

b) Quantos quilômetros deverá andar o de trás até alcançar o da frente? 

 

11. O sr. José sai de sua casa caminhando com velocidade escalar constante de 3,6km/h, dirigindo-se para o 

supermercado que está a 1,5km. Seu filho Fernão, 5 minutos após, corre ao encontro do pai, levando a 

carteira que ele havia esquecido. Sabendo-se que o rapaz encontra o pai no instante em que este chega ao 

supermercado, podemos afirmar que a velocidade escalar média de Fernão foi igual a: 

a) 5,4km/h           b) 5,0km/h                       c) 4,5km/h                          d) 4,0km/h                  e) 3,8km/h 

 

12. (PUC - SP) Alberto saiu de casa para o trabalho exatamente às 7h, desenvolvendo, com seu carro, uma 

velocidade constante de 54 km/h. Pedro, seu filho, percebe imediatamente que o pai esqueceu sua pasta com  

documentos e, após 1min de hesitação, sai para encontrá-lo, movendo-se também com velocidade constante.  

Excelente aluno em Física, calcula que como saiu 1min após o pai, demorará exatamente 3min para alcançá-

lo.   Para que isso seja possível, qual a velocidade escalar do carro de Pedro?  

a) 60 km/h                    b) 66 km/h                      c) 72 km/h                    d) 80 km/h                         e) 90 km/h  

 

13. (Fuvest 2004) João está parado em um posto de gasolina quando vê o carro de seu amigo, passando por 

um  ponto P, na estrada, a 60 km/h. Pretendendo alcançá-lo, João parte com seu carro e passa pelo mesmo 

ponto P,  depois de 4 minutos, já a 80 km/h. Considere que ambos dirigem com velocidades constantes. 
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Medindo o tempo, a partir de sua passagem pelo ponto P, João deverá alcançar seu amigo, aproximadamente, 

em  

a) 4 minutos             b) 10 minutos                    c) 12 minutos            d) 15 minutos               e) 20 minutos  

 

14. Determine o intervalo de tempo que um automóvel, de 5,0m de comprimento, gasta para ultrapassar um 

caminhão de 15,0m de comprimento. O automóvel e o caminhão estão em movimento, no mesmo sentido, 

com velo cidades escalares constantes de 72,0km/h e 36,0km/h, respectivamente. 

 

                                               

 

15. Um trem possui 12 vagões de 10m de comprimento cada um e uma locomotiva de 15m de comprimento. 

Sua velocidade escalar é constante e igual a 45m/s. Determine em quanto tempo o trem ultrapassa 

completamente: 

a) um poste ao lado da ferrovia; 

b) a plataforma de 90m de comprimento de uma estação ferroviária. 

 

16. Dois trens, A e B, de 400 m e 200 m de comprimento, respectivamente, correm em linhas paralelas com 

velocidades de 20 m/s e 30 m/s, e no mesmo sentido. Sabendo que no início da ultrapassagem o trem mais 

veloz esta atrás. Determine tempo que decorrerá para ocorrer a ultrapassagem completa e o deslocamento 

realizado por cada trem.  

 

 17. (PUC-RS) Dois trens, A e B, de 200 m e 250 m de comprimento, respectivamente, correm em linhas 

paralelas com velocidades de 18 km/h e 27 km/h, em sentidos opostos. O tempo que decorrerá desde o 

instante em que começam a se cruzar até o instante em que terminam o cruzamento é:  

a) 10 s.                          b) 25 s.                       c) 36 s.                     d) 40 s.                            e) 50 s.  

 

18. Duas locomotivas, uma de 80m e outra de 120m de comprimento movem-se paralelamente uma à outra. 

Quando elas caminham no mesmo sentido são necessários 20 s para a ultrapassagem e quando caminham em 
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sentidos opostos, 10 s são suficientes para a ultrapassagem. Calcule a velocidade das locomotivas sabendo 

que a maior é a mais veloz. 

 

19. Duas balsas, A e B, fazem o transporte entre duas cidades situadas nas margens opostas de um rio. A 

primeira, A, mais rápida, transporta apenas passageiros, a outra, apenas cargas e veículos. Quando partem ao 

mesmo tempo de cais opostos, elas se cruzam a 720 m da margem mais próxima. Completada a travessia, 

cada balsa pára durante 10 minutos no respectivo cais. Na volta, elas se cruzam a 400 m da outra margem.  

Se elas se deslocam com velocidades constantes, qual a largura do rio nesse trecho?  

  

20. Dois irmãos, Pedro e José, resolveram atravessar um rio, passando por  uma ponte ferroviária muito 

estreita, de 80 m de comprimento. No instante em que tinham percorrido 2/5 do comprimento da ponte, 

ouviram um trem  apitar. Assustados, saíram correndo, um para cada lado. Felizmente tiveram sorte. Pedro, 

que voltou, saiu da ponte no exato instante em que o trem ia entrando. José, que continuou em frente, 

conseguiu sair da ponte com o trem praticamente o alcançando. Sabendo que os dois rapazes correram a 12 

km/h, determine:  

a) a distância entre eles no instante em que o trem inicia a travessia da ponte;  

b) a velocidade do trem. 

 

21. (FGV-SP) De duas cidadezinhas, ligadas por uma estrada reta de 10 km de comprimento, partem 

simultaneamente, uma em direção à outra, duas carroças, puxadas cada uma por um cavalo e andando à 

velocidade de 5 km/h. No instante da partida, uma mosca, que estava pousada na testa do primeiro cavalo, 

parte voando em linha reta, com a velocidade de 15 km/h e vai pousar na testa do segundo cavalo. Após um 

intervalo de tempo desprezível, parte novamente e volta, com a mesma velocidade de antes, em direção ao 

primeiro cavalo, até pousar na sua. E assim prossegue nesse vaivém, até que os dois cavalos se encontram e a 

mosca morre esmagada entre as duas testas. Quanto quilômetros percorreu a mosca? 

 

22. (UFRJ) Dois trens, um de carga e outro de passageiros, movem-se nos mesmos trilhos retilíneos, em  

sentidos opostos, um aproximando-se do outro, ambos com movimentos uniformes. O trem de carga, de 50 

m de  comprimento, tem uma velocidade de módulo igual a 10 m/s e o de passageiros, uma velocidade de 

módulo igual  a v. O trem de carga deve entrar num desvio para que o de passageiros possa prosseguir 

viagem nos mesmos  trilhos, como ilustra a figura. No instante focalizado, as distâncias das dianteiras dos 

trens ao desvio valem 200 m  e 400 m, respectivamente.  
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Calcule o valor máximo de v para que não haja colisão.  

 

23. Eduardo e Bena, um jovem casal, costuma fazer caminhadas matinais em torno de um lago percorrendo 

uma circunferência de comprimento 600m. Os dois partem de uma mesma posição, no mesmo instante, com 

movimentos uniformes em sentidos opostos. Eduardo tem velocidade escalar com módulo 1,5m/s e Bena tem 

velocidade escalar com módulo 1,0m/s. 

Determine 

a) o tempo gasto por cada um para completar uma volta. 

b) o intervalo de tempo desde a partida para que se encontrem pela primeira vez. 

 

24. (FUVEST) Uma pessoa (A) pratica corrida numa pista de 300m, no sentido anti-horário, e percebe a 

presença de outro corredor (B) que percorre a mesma pista no sentido oposto. Um desenho esquemático da 

pista é mostrado abaixo, indicando a posição AB do primeiro encontro entre os atletas. Após 1min e 20s, 

acontece o terceiro encontro entre os corredores, em outra posição, localizada a 20m de AB, e indicada na 

figura por A’B’ (o segundo encontro ocorreu no lado oposto da pista). Sendo VA e VB os módulos das 

velocidades dos atletas A e B, respectivamente, e sabendo que ambas são constantes, determine 

a) VA e VB. 

b) a distância percorrida por A entre o primeiro e o segundo encontros, medida ao longo da pista. 

c) quantas voltas o atleta A dá no intervalo de tempo em que B completa 8 voltas na pista. 

 

                                                       

25. (UFPE) Em um determinado instante t1 de uma competição de corrida, a distância relativa ao longo da 

circunferência da pista, entre dois atletas A e B, é 13 metros. Os atletas correm com velocidades diferentes,  

porém constantes e no mesmo sentido (anti-horário), em uma pista circular. Os dois passam lado a lado pelo 

ponto C, diametralmente oposto à posição de B no instante t2, exatamente 20 segundos depois. Qual a 

diferença  de velocidade entre eles, medida em cm/s?  
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PARA PENSAR UM POUCO MAIS... 

26. Um empresário trabalha num banco que fica nos arredores da cidade. Diariamente, ao chegar à última 

estação ferroviária, um carro do banco transporta-o para o local de trabalho através de uma avenida reta (de 

mão dupla) que liga o banco à estação ferroviária. Certa vez, o empresário chegou à estação 1h antes do 

habitual e, sem esperar o carro, seguiu a pé rumo ao local de trabalho, fazendo o percurso habitual do carro. 

No caminho, encontrou-se com o veículo e chegou ao banco 20 min antes do horário de costume. Quanto 

tempo caminhou o empresário antes de se encontrar com o carro? 

 

27. A figura representa a vista aérea de um trecho retilíneo de ferrovia. Duas locomotivas a vapor, A e B, 

deslocam-se em sentidos opostos com velocidades constantes de 50,4 km/h e 72 km/h, respectivamente.  

                                            

 

Uma vez que AC corresponde ao rastro da fumaça do trem A, BC ao rastro da fumaça de B e que  

AC = BC, determine a velocidade do vento. Despreze a distância entre os trilhos de A e B. 

 

28. O gráfico abaixo representa o espaço (s) em função do tempo (t) para o movimento de um ponto material. 

 

                                                   

a) Calcule a velocidade escalar e o espaço inicial. 

b) Classifique o movimento e escreva a equação horária do espaço. 
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c) Determine o instante t1 em que o ponto material passa pela origem dos espaços. 

 

29. (Mackenzie) Um móvel se desloca sobre uma reta conforme o diagrama a seguir. O instante em que a 

posição do móvel é de +20m é: 

  

 

        

a) 6 s                                      b) 8 s                       c) 10 s                      d) 12 s                       e) 14 s  

  

30. (MODELO ENEM) Considere o gráfico posição x tempo para um carro que se desloca ao longo de uma 

estrada retilínea (eixo Ox) onde a velocidade máxima permitida é de 80km/h. 

                                           

Tendo como base o gráfico acima, considere as afirmações: 

I. O carro partiu da origem. 

II. O carro nunca se afastou mais do que 100 km do seu ponto de partida. 

III. O carro excedeu o limite de velocidade entre a 2.a e a 3.a hora. 

IV. O carro deslocou-se sempre afastando-se da origem. 

V. O carro esteve sempre em movimento entre t = 0 e t = 7h. 

VI. A distância entre o ponto de partida e a posição em t = 7h é de 30 km. 

Somente está correto o que se afirma em: 

a) II e III                                  b) II e IV                        c) I e III                 d) V e VI                   e) IV, V e VI 
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31. (FMTM-MG-MODELO ENEM) Na figura, estão representados, num plano cartesiano, os gráficos 

posição x tempo do movimento de dois carros, A e B, que percorrem uma mesma reta. 

                                       

Se esses carros se mantiverem em movimento com as mesmas características, durante o tempo suficiente, 

eles deverão cruzar-se no instante e na posição iguais, respectivamente, a 

a) 10s; 200m.                   b) 10s; 300m.              c) 20s; 400m.                d) 25s; 400m.              e) 20s; 200m 

 

32. (Puccamp) Um caminhão C de 25m de comprimento e um automóvel A de 5,0m de comprimento estão 

em movimento em uma estrada. As posições dos móveis, marcadas pelo pára-choque dianteiro dos veículos, 

estão indicadas no gráfico para um trecho do movimento. Em determinado intervalo de tempo o automóvel 

ultrapassa o caminhão. 

  

 

   

Durante a ultrapassagem completa do caminhão, o automóvel percorre uma distância, em metros, igual a. 

a) 5                          b) 15                             c) 18                            d) 20                                    e) 60  

 

 33. O gráfico da velocidade escalar de um móvel em função do tempo é dado na figura seguinte. Calcule: 
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a) o deslocamento escalar do móvel entre 0 e 30 s 

b) a velocidade escalar média de todo o movimen 

34. (UFPE) A figura mostra um gráfico da velocidade em função do tempo para um veículo que realiza um 

movimento composto de movimentos retilíneos uniformes. Sabendo-se que em t = 0 a posição do veículo é 

x0 = + 50 km, calcule a posição do veículo no instante t = 4,0 h, em km. 

 

 

35. (UFSC) Dois trens partem, em horários diferentes, de duas cidades situadas nas extremidades de uma  

ferrovia, deslocando-se em sentidos contrários. O trem Azul parte da cidade A com destino à cidade B, e o 

trem  Prata 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 informa-ções do gráfico, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S):  

 (01) O tempo de percurso do trem Prata é de 18 horas.  

(02) Os dois trens gastam o mesmo tempo no percurso: 12 horas.  

(04) A velocidade média dos trens é de 60 km/h.  
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(08) O trem Azul partiu às 4 horas da cidade A.  

(16) A distância entre as duas cidades é de 720 km.  

(32) Os dois trens se encontram às 11 horas.  

 

36. (Unesp) Duas carretas, A e B, cada uma com 25 m de comprimento, transitam em uma rodovia, no 

mesmo sentido e com velocidades constantes. Estando a carreta A atrás de B, porém movendo-se com 

velocidade maior que a de B, A inicia uma ultrapassagem sobre B. O gráfico mostra o deslocamento de 

ambas as  carretas em função do tempo. 

 

 

Considere que a ultrapassagem começa em t = 0, quando a frente da carreta A esteja alinhada com a traseira 

de B, e termina quando a traseira da carreta A esteja alinhada com a frente de B. O instante em que A 

completa a  ultrapassagem sobre B é  

a) 2,0 s.                         b) 4,0 s.                              c) 6,0 s.                              d) 8,0 s.                   e) 10,0 s.  

 

 

 


