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FÍSICA 1 
Temperatura 

 
01.  Quais são os pontos fixos da água nas escalas 

Celsius, Fahrenheit e Kelvin?  
 
02.  Qual é a leitura de um termômetro graduado em 

fahrenheit para a leitura de 40 ºC?  
 
03. Um turista, ao descer no aeroporto de Nova 

Yorque, viu um termômetro marcando 68 ºC.  
Fazendo algumas contas, esse turista verificou 
que essa temperatura era igual à de São Paulo, 
quando embarcara. A temperatura de São Paulo, 
no momento de seu embarque, era de:  
(A)  10 ºC.  
(B)  15 ºC.  
(C)  20 ºC.  
(D)  25 ºC.  
(E)  28 ºC.  

 
04.  Nas escalas Celsius e Fahrenheit representadas a 

seguir, estão anotadas as temperaturas de fusão 
de gelo e ebulição da água à pressão normal. 
Sabendo-se que o intervalo entre as temperaturas 
anotadas foi dividido em partes iguais, ao se ler 
32 ºC,  quanto marcará a escala Fahrenheit para a 
mesma temperatura? 

 
(A)  112,6 ºF.  
(B)  64,0 ºF.  
(C)  89,6 ºF.  
(D)  144,0 ºF.  
(E)  100,0 ºF.  

 
05.  Uma pessoa colocou um termômetro graduado na 

escala Fahrenheit e verificou que sua temperatura 
era de 97,7 ºC.  Considerando que a temperatura 
normal do corpo humano é de 36,5 ºC,  responda 
se esta pessoa estava com febre.  

 

06. A temperatura do corpo humano é próxima de 
37 ºC. Qual é este valor em fahrenheit? 

 
07.  Estando num lugar a 40 ºF, você vai "morrer" de 

frio ou de calor? 
 
08. A temperatura, cuja indicação na escala 

Fahrenheit é 5 vezes maior que a da escala 
Celsius, é:  
(A)  50 ºC.  
(B)  40 ºC.  
(C)  30 ºC.  
(D)  20 ºC.  
(E)  10 ºC.  

 
09.  Um corpo sofre um aquecimento de 40 ºC.  Se 

este aquecimento fosse acompanhado pela 
escala fahrenheit qual seria a variação nesta 
escala?  

 
10.  O verão de 1994 foi particularmente quente nos 

Estados Unidos da América. A diferença entre a 
máxima temperatura do verão e a mínima no 
inverno anterior foi de 60 ºC.  Qual o valor dessa 
diferença na escala Fahrenheit?   
(A)  108 ºF.  
(B)  60 ºF.  
(C)  140 ºF.  
(D)  33 ºF.  
(E)  92 ºF.  

 
11.  O que é o zero absoluto? 
 
12.  A temperatura do corpo humano é próxima de 

37 ºC. Qual é este valor em kelvin? 
 
13.  Um copo de água a 300 K  cai sobre sua mão. Ela 

se queimará?  
 
14.  Um corpo sofre um aquecimento de 40 ºC.  Se 

este aquecimento fosse acompanhado pela 
escala kelvin qual seria a variação nesta escala?  

 
15.  Um termômetro graduado ou em celsius, ou em 

fahrenheit ou em kelvin, indica -300 Qual destes 
termômetros pode ser o correto? 
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16.  Em um termômetro de líquido, a propriedade 
termométrica é o comprimento y da coluna de 
líquido. O esquema a seguir representa a relação 
entre os valores de y em cm e a temperatura t em 
graus Celsius. 

 
Para esse termômetro, a temperatura t na escala 
Celsius e o valor de y em cm satisfazem a função 
termométrica  

 
(A)  t = 5y. 
(B)  t = 5y + 15. 
(C)  t = y + 25. 
(D)  t = 60 y – 40. 
(E)  t = y. 

 
17.  Um termômetro está graduado numa escala X tal 

que 60 ºX  corresponde a 100 ºC  e 40 ºX−  
corresponde a 0 ºC.  
Uma temperatura de 60 ºC  corresponde a que 
temperatura lida no termômetro de escala X?  
(A)  28 ºX.  
(B)  25 ºX.  
(C)  18 ºX.  
(D)  20 ºX.  
(E)  30 ºX.  

 
18.  O termômetro construído por um estudante 

marca 1°E quando a temperatura é a da fusão do 
gelo sob pressão normal e marca 96 ºE  no ponto 
de ebulição da água sob pressão normal. A 
temperatura lida na escola E coincide com a 
temperatura Celsius APENAS no valor  
(A)  –20. 
(B)  –10. 
(C)  10. 
(D)  20. 
(E)  40. 

 
19.  Em uma determinada escala arbitrária o ponto de 

congelamento da água é de 10 unidades, 
enquanto o ponto de ebulição é de 210 unidades. 
Todas as medidas feitas ao nível do mar. Qual é a 
temperatura do corpo humano nesta escala?  

 
 
 

20.  Considere o diagrama a seguir, que representa a 
relação entre duas escalas termométricas 
arbitrárias.  

 
 

(A)  Sabendo-se que a escala bT  é a escala 
Celsius, qual é a temperatura de 
congelamento da água na escala aT ?  

(B)  Qual a relação termométrica existente entre 
as duas escalas? 

(C)  Qual o valor da temperatura do corpo 
humano na escala aT ?  

(D)  Qual a temperatura de ebulição da água, ao 
nível do mar, na escala aT ?  

(E)  Qual a temperatura que possui a mesma 
leitura nas duas escalas?  

 
21.  O gráfico representa a relação entre a 

temperatura medida numa escala X e a mesma 
temperatura medida na escala Celsius.  

 
 Pelo gráfico, pode-se concluir que o intervalo de 

temperatura de 1,0 ºC  é equivalente a  

 
(A)  0,50 ºX.  
(B)  0,80 ºX.  
(C)  1,0 ºX.  
(D)  1,5 ºX.  
(E)  2,0 ºX.  
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22.  Uma escala de temperatura arbitrária X está 
relacionada com a escala Celsius, conforme o 
gráfico a seguir. 
As temperaturas de fusão do gelo e ebulição da 
água, sob pressão normal, na escala X são, 
respectivamente,  

 
(A)  –60 e 250. 
(B)  –100 e 200. 
(C)  –150 e 350. 
(D)  –160 e 400. 
(E)  –200 e 300. 

 
Gabarito (Temperatur(A): 
01.  Resposta: 

Celsius - Fusão: 0 ºC  e ebulição: 100 ºC;  
Fahrenheit - Fusão: 32 ºF  e ebulição: 212 ºF;  
Kelvin - Fusão: 273 K  e ebulição: 373 K.  

02.  Resposta: 104 ºF.  
03.  Resposta: 20 ºC.  
04.  Resposta: Item C. 
05.  Resposta: Estado normal, pois a temperatura 

na escala celsius marcava 36,5 ºC.  
06.  Resposta: 98,6 ºF.  
07. Resposta: “Morre” de frio, pois na escala 

celsius a temperatura equivale a 4,4 ºC.  
08.  Resposta: Item E. 
09.  Resposta: 72 ºF.  
10.  Resposta: Item A. 
11. Resposta: O menor estado de agitação 

térmica. 
12.  Resposta: 310 ºC.  
13. Resposta: Não haverá queimadura, pois 

equivale a 27 ºC.  
14.  Resposta: 40 K.  
15. Resposta: O termômetro graduado em 

Fahrenheit. 
16.  Resposta: Item C. 
17.  Resposta: Item D. 
18.  Resposta: Item D. 
19.  Resposta: 84 unidades. 
20.  Resposta: (A) 10 º A;  
                        (B) = −c aT 2T 20;  
                        (C) 28,5 ºC;  
                        (D) 60 º A;  
                        (E) 20. 
21.  Resposta: Item D. 
22.  Resposta: Item C. 

Dilatação térmica 
 
01.  Uma longa ponte foi construída e instalada com 

blocos de concreto de 5 m de comprimento a uma 
temperatura de 20 ºC  em uma região na qual a 
temperatura varia ao longo do ano entre 10 ºC  e 
40 ºC.  O concreto destes blocos tem coeficiente 

de dilatação linear de 5 110 ºC .− − Nessas condições, 
qual distância em cm deve ser resguardada entre 
os blocos na instalação para que, no dia mais 
quente do verão, a separação entre eles seja de 1 
cm?  
(A)  1,01. 
(B)  1,10. 
(C)  1,20. 
(D)  2,00. 
(E)  2,02. 

 
02.  Você é convidado a projetar uma ponte metálica, 

cujo comprimento será de 2,0 km. Considerando 
os efeitos de contração e expansão térmica para 
temperaturas no intervalo de 40 ºF−  a 110 ºF  e 
que o coeficiente de dilatação linear do metal é de 

6 112 10 ºC ,− −⋅  qual a máxima variação esperada 
no comprimento da ponte? 
(O coeficiente de dilatação linear é constante no 
intervalo de temperatura considerado). 
(A)  9,3 m. 
(B)  2,0 m. 
(C)  3,0 m. 
(D)  0,93 m. 
(E)  6,5 m. 

 
03.  O comprimento ℓ de uma barra de latão varia, em 

função da temperatura é, segundo o gráfico a 
seguir. 

 
Assim, o coeficiente de dilatação linear do latão, 
no intervalo de 0 ºC  a 100 ºC,  vale:  

(A)  5 12,0 10 ºC .− −⋅  

(B)  5 15,0 10 ºC .− −⋅  

(C)  4 11,0 10 ºC .− −⋅  

(D)  4 12,0 10 ºC .− −⋅  

(E)  4 15,0 10 ºC .− −⋅  
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04.  Uma bobina contendo 2000 m de fio de cobre 
medido num dia em que a temperatura era de 
35 ºC,  foi utilizada e o fio medido de novo a 
10 ºC. Esta nova medição indicou:  
(A)  1,0 m a menos. 
(B)  1,0 m a mais. 
(C)  2000 m. 
(D) 20 m a menos. 
(E)  20 mm a mais. 

 
05. No gráfico a seguir, está representado o 

comprimento L de duas barras A e B em função 
da temperatura. Sabendo-se que as retas que 
representam os comprimentos da barra A e da 
barra B são paralelas, pode-se afirmar que a 
razão entre o coeficiente de dilatação linear da 
barra A e o da barra B é  

 
(A)  0,25. 
(B)  0,50. 
(C)  1,00. 
(D)  2,00. 
(E)  2,25. 

 
06.  Ao aquecermos uma “porca” que está presa ao 

seu parafuso, supondo que o parafuso não se 
aqueça, a "porca" irá esmagar o parafuso ou ficar 
mais livre?  

 
07.  Uma lâmina bimetálica de bronze e ferro, na 

temperatura ambiente, é fixada por uma de suas 
extremidades, como visto na figura abaixo.  
Nessa situação, a lâmina está plana e horizontal. 
A seguir, ela é aquecida por uma chama de gás. 
Após algum tempo de aquecimento, a forma 
assumida pela lâmina será mais adequadamente 
representada pela figura: 
 

Note e adote:  
5 1

Fe 1,2 10 ºC− −α = ⋅  e 5 1
Bronze 1,8 10 ºC ;− −α = ⋅  

Após o aquecimento, a temperatura da lâmina é 
uniforme.  
 
 (A) 

  
 
 

 (B)  

   
 
 (C) 

    
 
 (D)  

   
 
 (E) 

    
 
08.  A figura a seguir representa uma lâmina 

bimetálica. O coeficiente de dilatação linear do 
metal A é a metade do coeficiente de dilatação 
linear do metal B. À temperatura ambiente, a 
lâmina está na vertical. Se a temperatura for 
aumentada em 200 ºC,  a lâmina: 

 
(A)  continuará na vertical.    
(B)  curvará para a frente.    
(C)  curvará para trás.    
(D)  curvará para a direita.    
(E)  curvará para a esquerda. 

 
09.  Uma rampa para saltos de asa-delta é construída 

de acordo com o esquema que se segue. A 
pilastra de sustentação II tem, a 0 ºC,  
comprimento três vezes maior do que a I. 

 
 Os coeficientes de dilatação de I e II são, 

respectivamente, 1α  e 2 .α  
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Para que a rampa mantenha a mesma inclinação 
a qualquer temperatura, é necessário que a 
relação entre 1α  e 2α  seja: 
(A)  1 2 .α = α  
(B)  1 22 .α = α  
(C)  1 23 .α = α  
(D)  2 13 .α = α  
(E)  2 12 .α = α  

 
10.  João, chefe de uma oficina mecânica, precisa 

encaixar um eixo de aço em um anel de latão, 
como mostrado nesta figura: 

 
À temperatura ambiente, o diâmetro do eixo é 
maior que o do orifício do anel. Sabe-se que o 
coeficiente de dilatação térmica do latão é maior 
que o do aço. Diante disso, são sugeridos a João 
alguns procedimentos, descritos nas alternativas 
a seguir, para encaixar o eixo no anel. 
Assinale a alternativa que apresenta um 
procedimento que NÃO permite esse encaixe.  
(A)  Resfriar apenas o eixo. 
(B)  Aquecer apenas o anel. 
(C)  Resfriar o eixo e o anel. 
(D)  Aquecer o eixo e o anel. 

 
11.  Em uma chapa metálica é feito um orifício circular 

do mesmo tamanho de uma moeda. O conjunto 
(chapa com a moeda no orifício), inicialmente a 
25 ºC,  é levado a um forno e aquecido até 
225 ºC.  Após o aquecimento, verifica-se que o 
orifício na chapa ficou maior do que a moeda. 
Dentre as afirmativas a seguir, indique a que está 
correta.  
(A)  O coeficiente de dilatação da moeda é maior 

do que o da chapa metálica.    
(B)  O coeficiente de dilatação da moeda é menor 

do que o da chapa metálica.    
(C)  O coeficiente de dilatação da moeda é igual 

ao da chapa metálica, mas o orifício se 
dilatou mais porque a chapa é maior que a 
moeda.    

(D)  O coeficiente de dilatação da moeda é igual 
ao da chapa metálica, mas o orifício se 
dilatou mais porque o seu interior é vazio.    

(E)  Nada se pode afirmar sobre os coeficientes 
de dilatação da moeda e da chapa, pois não é 
dado o tamanho inicial da chapa.    

 
 
 
 

12. Uma chapa quadrada, feita de um material 
encontrado no planeta Marte, tem área 

2A 100,0 cm ,=  a uma temperatura de 100 ºC.  A 
uma temperatura de 0,0 ºC,  qual será a área da 

chapa em 2cm ?  
Considere que o coeficiente de expansão linear do 
material é 3 12 10 ºC .− −α = ⋅  

 
13.  Numa experiência de laboratório, sobre dilatação 

superficial, foram feitas várias medidas das 
dimensões de uma superfície S de uma lâmina 
circular de vidro em função da temperatura T. Os 
resultados das medidas estão representados no 
gráfico a seguir. 

 
Com base nos dados experimentais fornecidos no 
gráfico, pode-se afirmar, corretamente, que o 
valor numérico do coeficiente de dilatação linear 
do vidro é:  
(A)  6 124 10 ºC .− −⋅  

(B)  6 118 10 ºC .− −⋅  

(C)  6 112 10 ºC .− −⋅  

(D)  6 19 10 ºC .− −⋅  

(E)  6 16 10 ºC .− −⋅  
 
14.  Uma placa de alumínio ( 5 1

Al 2 10 ºC− −α = ⋅ ), com 
22,4 m de área à temperatura de 20 ºC,− foi 

aquecido à 176 ºF. O aumento de área da placa foi 
de  
(A)  224 cm .  

(B)  248 cm .  

(C)  296 cm .  

(D)  2120 cm .  

(E)  2144 cm .  
 
Gabarito (Dilatação térmic(A): 
01.  Resposta: Item B. 
02.  Resposta: Item B. 
03.  Resposta: Item A. 
04.  Resposta: Item A. 
05.  Resposta: Item D. 
06. Resposta: A porca irá dilatar, deixando o 

parafuso mais livre. 
07.  Resposta: Item D. 
08.  Resposta: Item D. 
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09.  Resposta: Item C. 
10.  Resposta: Item C. 
11.  Resposta: Item B. 
12.  Resposta: 264 cm .  
13.  Resposta: Item D. 
14.  Resposta: Item C. 
 
Transmissão de energia térmica e calor sensível 
 
01.  Considere dois corpos A e B de mesma massa de 

substâncias diferentes. Cedendo a mesma 
quantidade de calor para os dois corpos, a 
variação de temperatura será maior no corpo:  
(A)  de menor densidade. 
(B)  cuja temperatura inicial é maior. 
(C)  de menor temperatura inicial. 
(D)  de maior capacidade térmica. 
(E)  de menor calor específico. 

 
02.  Tia Anastácia é famosa por sua habilidade na 

cozinha. Um de seus pratos mais famosos é o 
risoto de camarão feito em panela de pedra. 
Inácia, sobrinha de Tia Anastácia, ao tentar 
reproduzir o famoso prato, frustrou-se, pois, 
apesar de todos os cuidados e da bela aparência 
do prato, quando do momento da retirada do fogo, 
surpreendeu-se com o fato de que, posto à mesa, 
o arroz acabou por queimar. 
Ao questionar Tia Anastácia sobre o ocorrido, ela 
lhe respondeu que o segredo do cozimento dos 
alimentos em panela de pedra, para que a comida 
não queime, está no fato de se retirar a panela do 
fogo um pouco antes que o prato esteja 
totalmente cozido. Nas palavras de tia Anastácia: 
“— A quentura da panela acaba por cozer os 
alimentos mesmo que ela já não esteja mais no 
fogo.” 
Dentre as afirmações abaixo, qual a que explica 
corretamente a “quentura” da panela de pedra 
salientada por tia Anastácia? 
(A)  A capacidade térmica da panela de pedra é 

muito pequena, fazendo com que a 
temperatura se mantenha elevada por muito 
tempo. 

(B)  A capacidade térmica da panela é grande, 
permitindo que seu resfriamento se dê com 
rapidez, passando todo o calor para o 
alimento, fazendo-o queimar. 

(C)  A capacidade térmica da panela é grande, o 
que significa que, para uma pequena variação 
de temperatura no resfriamento, a panela 
irradia grande quantidade de calor, podendo 
acarretar a queima do alimento. 

(D)  A frase de Tia Anastácia é mais uma crendice 
popular. O fato de a comida ter queimado não 
está relacionado à panela de pedra, e sim ao 
tempo excessivo à espera do prato na mesa. 

 
 

(E)  A pedra, de que é feita a panela, tem a 
capacidade de reproduzir calor quando 
estimulada, acabando por queimar o alimento 
se o estímulo for muito grande. 

 
03.  A energia utilizada para a manutenção e o 

desempenho do corpo humano é obtida por meio 
dos alimentos que são ingeridos.  
A tabela a seguir mostra a quantidade média de 
energia absorvida pelo corpo humano a cada 100 
gramas do alimento ingerido. 
Se for preciso, use:  1 caloria = 4,2 joules; calor 
específico sensível da água 1,0 cal / g ºC.=  
 

 
 

Analisando a tabela, podemos concluir que, em 
termos energéticos: 
(A)  o chocolate é o alimento mais energético 

dentre os listados. 
(B)  uma fatia de mamão equivale, 

aproximadamente, a 10 folhas de alface. 
(C)  um copo de Coca-Cola fornece uma energia 

de, aproximadamente, 328 J. 
(D)  0,50 kg de sorvete é equivalente a, 

aproximadamente, 320 g de batatas fritas. 
(E)  um sanduíche com 2 fatias de pão, 2 folhas 

de alface e 2 folhas de repolho equivale a 1 
unidade de batata frita. 

 
04.  Qual a quantidade de calor necessária para 

aquecer 200 g de água em 20 ºC?  Dado que o 
calor específico da água é de 1,0 cal / g ºC.  

 
05.  Massas iguais de cinco líquidos distintos, cujos 

calores específicos estão dados na tabela adiante, 
encontram-se armazenadas, separadamente e à 
mesma temperatura, dentro de cinco recipientes 
com boa isolação e capacidade térmica desprezível. 
Se cada líquido receber a mesma quantidade de 
calor, suficiente apenas para aquecê-lo, mas sem 
alcançar seu ponto de ebulição, aquele que 
apresentará temperatura mais alta, após o 
aquecimento, será: 
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(A)  a água. 
(B)  o petróleo. 
(C)  a glicerina. 
(D)  o leite. 
(E)  o mercúrio. 

 
06.  Por que nas regiões desérticas a amplitude 

térmica (diferença entre a máxima e mínima 
temperaturas) é tão grande?  

 
07.  Um corpo de massa 100 g ao receber 2.400 cal 

varia sua temperatura de 20 ºC  para 60 ºC,  sem 
variar seu estado de agregação. O calor específico 
da substância que constitui esse corpo, nesse 
intervalo de temperatura, é:  
(A)  0,2 cal / g ºC.  
(B)  0,3 cal / g ºC.  
(C)  0,4 cal / g ºC.  
(D)  0,6 cal / g ºC.  
(E)  0,7 cal / g ºC.  

 
08.  É preciso abaixar de 3 ºC  a temperatura da água 

do caldeirão, para que o nosso amigo possa tomar 
banho confortavelmente. Para que isso aconteça, 
quanto calor deve ser retirado da água? O caldeirão 
contém 104 g de água e o calor específico da 
água é 1,0 cal / g ºC.  

 
(A)  0,320 kcal.  
(B)  0,318 kcal.  
(C)  0,316 kcal.  
(D)  0,314 kcal.  
(E)  0,312 kcal.  

  
09.  Um bloco de massa 2,0 kg, ao receber toda 

energia térmica liberada por 1000 gramas de água 
que diminuem a sua temperatura de 1 ºC,  sofre 
um acréscimo de temperatura de 10 ºC. O calor 
específico do bloco, em cal / g ºC,  é:  

 (A)  0,2. 

(B)  0,1. 
(C)  0,15. 
(D)  0,05. 
(E)  0,01. 

 
10.  Uma pessoa bebe 500 g de água a 10 ºC.  

Admitindo que a temperatura dessa pessoa é de 
36,6 ºC,  responda: 
(A)  Qual a energia que essa pessoa transfere 

para a água? 
(B)  Caso a energia absorvida pela água fosse 

totalmente utilizada para acender uma 
lâmpada de 100 W, durante quanto tempo ela 
permaneceria acesa? 

 
Dados: 

Águac 1,0 cal / g ºC=  e 1 cal 4 J.=  

 
11.  Num determinado equipamento industrial, um 

líquido de calor específico 0,5 cal / g ºC,  entra a 
20 ºC  e sai a 80 ºC.  
Se a vazão desse líquido no equipamento é de 
50 kg / min, a potência térmica é, em kcal / min, de:  

(A)  22,0 10 .⋅  

(B)  24,0 10 .⋅  

(C)  31,0 10 .⋅  

(D)  31,5 10 .⋅  

(E)  32,0 10 .⋅  
 
12.  O gráfico a seguir mostra o aquecimento de um 

recipiente de alumínio ( c 0,20 cal / g ºC= ), de 
massa 600 g, que contém um determinado líquido 
em equilíbrio térmico. Nesse caso, é CORRETO 
dizer que a capacidade térmica do líquido, em 
cal/ºC, é igual a: 

 
(A)  60. 
(B)  70. 
(C)  80. 
(D)  90. 
(E)  100. 

 
13.  Um atleta envolve sua perna com uma bolsa de 

água quente, contendo 600 g de água à 
temperatura inicial de 90 ºC.  Após 4 horas ele 
observa que a temperatura da água é de 42 ºC.  A 
perda média de energia da água por unidade de 
tempo é: 
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Dado: c 1,0 cal / g ºC.=  
(A)  2,0 cal/s. 
(B)  18 cal/s. 
(C)  120 cal/s. 
(D)  8,4 cal/s. 
(E)  1,0 cal/s. 

 
14.  Uma pessoa dissipa em média uma quantidade de 

energia equivalente à de uma lâmpada de 100 W. 
O valor energético da gordura é de 9,0 kcal/g. 
Para simplificar, adote 1 cal = 4,0 J. 
(A)  Qual o mínimo de quilocalorias que uma 

pessoa deve ingerir por dia para repor a 
energia dissipada? 

(B)  Quantos gramas de gordura uma pessoa 
queima durante uma hora? 

 
15.  Um corpo de massa 100 g é aquecido por uma 

fonte térmica de potência constante e igual a 400 
cal/min. O gráfico a seguir mostra como varia no 
tempo a temperatura do corpo. O calor específico 
da substância que constitui o corpo, em 
cal / g ºC,  é: 

 
(A)  0,6. 
(B)  0,5. 
(C)  0,4. 
(D)  0,3. 
(E)  0,2. 

 
16.  O gráfico a seguir representa a temperatura em 

função do tempo para 1,0 kg de um líquido não 
volátil, inicialmente a 20 ºC.  A taxa de 
aquecimento foi constante e igual a 4600 J/min. 
Qual o calor específico desse líquido, em unidades 
de 102 J/ kg ºC?  

 
 
 
 

17.  Quando dois corpos de tamanhos diferentes 
estão em contato e em equilíbrio térmico, e 
ambos isolados do meio ambiente, pode-se dizer 
que:  
(A)  o corpo maior é o mais quente. 
(B)  o corpo menor é o mais quente. 
(C)  não há troca de calor entre os corpos. 
(D)  o corpo maior cede calor para o corpo menor. 
(E)  o corpo menor cede calor para o corpo maior. 

 
18  O carvão, ao queimar, libera 6.000 cal por grama.  

Queimando 70 g desse carvão, 20% do calor 
liberado é usado para aquecer de 15 ºC,  8 kg de 
um líquido. Não havendo mudança do estado de 
agregação, podemos afirmar que o calor 
específico desse líquido é:  
(A)  0,8 cal / g ºC.  
(B)  0,7 cal / g ºC.  
(C)  0,6 cal / g ºC.  
(D)  0,4 cal / g ºC.  
(E)  0,2 cal / g ºC.  

 
19.  Calor de combustão é a quantidade de calor 

liberada na queima de uma unidade de massa do 
combustível. O calor de combustão do gás de 
cozinha é 6000 kcal/kg. Aproximadamente 
quantos litros de água à temperatura de 20 ºC  
podem ser aquecidos até a temperatura de                   
100 ºC  com um bujão de gás de 13 kg? 
Despreze perdas de calor:  
(A)  1 litro. 
(B)  10 litros. 
(C)  100 litros. 
(D)  1000 litros. 
(E)  6000 litros. 

 
20.  Em um aquário de 10 ℓ, completamente cheio 

d’água, encontra-se um pequeno aquecedor de 60 
W. Sabendo-se que em 25 minutos a temperatura 
da água aumentou de 2 ºC,  pergunta-se: 
(A)  Que quantidade de energia foi absorvida pela 

água? 
(B)  Que fração da energia fornecida pelo 

aquecedor foi perdida para o exterior? 
 
Dados: 
calor específico da água 1,0 cal / g ºC.=  
1 cal = 4,0 J  
 
21.  Misturam-se duas massas iguais de água em um 

mesmo recipiente, termicamente isolado do meio 
exterior. A temperatura de uma das porções é de 
20 ºC. A mistura, no equilíbrio, atinge a 
temperatura 40 ºC.  Qual a temperatura da outra 
massa de água?  
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22.  Para se determinar o calor específico do ferro, um 
aluno misturou em um calorímetro ideal 200 g de 
água a 20 ºC  com 50 g de ferro a 100 ºC  e 
obteve a temperatura final da mistura é 

22 ºC.= Qual é o calor específico do ferro?  
(A)  0,05 cal / g ºC.  
(B)  0,08 cal / g ºC.  
(C)  0, 10 cal / g ºC.  
(D)  0,25 cal / g ºC.  
(E)  0,40 cal / g ºC.  

 
23.  Um frasco contém 20 g de água a 0 ºC.  Em seu 

interior é colocado um objeto de 50 g de alumínio 
a 80 ºC.  Os calores específicos da água e do 
alumínio são respectivamente 1,0 cal / g ºC  e 
0, 10 cal / g ºC.  
Supondo não haver trocas de calor com o frasco e 
com o meio ambiente, a temperatura de equilíbrio 
desta mistura será  
(A)  60 ºC.  
(B)  16 ºC.  
(C)  40 ºC.  
(D)  32 ºC.  
(E)  10 ºC.  

 
24.  Um rapaz deseja tomar banho de banheira com 

água à temperatura de 30 ºC,  misturando água 
quente e fria. Inicialmente, ele coloca na banheira 
100  de água fria a 20 ºC.  Desprezando a 
capacidade térmica da banheira e a perda de calor 
da água, pergunta-se: 
(A)  quantos litros de água quente, a 50 ºC,  ele 

deve colocar na banheira? 
(B)  se a vazão da torneira de água quente é de 

0,20 /s, durante quanto tempo a torneira 
deverá ficar aberta?  

 
25.  Na cozinha de um restaurante há dois caldeirões 

com água, um a 20 ºC e outro a 80 ºC. Quantos 
litros se deve pegar de cada um, de modo a 
resultarem, após a mistura, 10 litros de água a 
26 ºC?  

 
26.  Duzentos gramas de água à temperatura de 

20 ºC são adicionados, em um calorímetro, a cem 
gramas de água à temperatura inicial de 80 ºC.  
Desprezando as perdas, determine a temperatura 
final de equilíbrio térmico da mistura.  
(A)  30 ºC.  
(B)  40 ºC.  
(C)  50 ºC.  
(D)  60 ºC.  
(E)  100 ºC.  

27.  (ENEM 2013) Aquecedores solares usados em 
residências têm o objetivo de elevar a temperatura 
da água até 70 ºC.  No entanto, a temperatura ideal 
da água para um banho é de 30 ºC.  Por isso, deve-
se misturar a água aquecida com a água à 
temperatura ambiente de um outro reservatório, 
que se encontra a 25 ºC.  
Qual a razão entre a massa de água quente e a 
massa de água fria na mistura para um banho à 
temperatura ideal?  
(A)  0,111. 
(B)  0,125. 
(C)  0,357. 
(D)  0,428. 
(E)  0,833. 

 
28.  (ENEM 2009) O Sol representa uma fonte limpa e 

inesgotável de energia para o nosso planeta. Essa 
energia pode ser captada por aquecedores 
solares, armazenada e convertida posteriormente 
em trabalho útil. Considere determinada região 
cuja insolação — potência solar incidente na 
superfície da Terra — seja de 2800 watts / m .  
Uma usina termo solar utiliza concentradores 
solares parabólicos que chegam a dezenas de 
quilômetros de extensão. Nesses coletores solares 
parabólicos, a luz refletida pela superfície 
parabólica espelhada é focalizada em um receptor 
em forma de cano e aquece o óleo contido em 
seu interior a 400 ºC.  O calor desse óleo é 
transferido para a água, vaporizando-a em uma 
caldeira. O vapor em alta pressão movimenta uma 
turbina acoplada a um gerador de energia elétrica. 

 

 
 

Considerando que a distância entre a borda 
inferior e a borda superior da superfície refletora 
tenha 6 m  de largura e que focaliza no receptor 

os 2800 watts / m  de radiação provenientes do 
Sol, e que o calor específico da água é 
1 cal / g ºC 4200J/ kg ºC,=  então o comprimento 
linear do refletor parabólico necessário para 
elevar a temperatura de 31 m  (equivalente a 1 t)  
de água de 20 ºC  para 100 ºC,  em uma hora, 
estará entre  
(A) 15 m e 21 m.  
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(B)  22 m e 30 m.  
(C)  105 m e 125 m.  
(D)  680 m e 710 m.  
(E)  6700 m e 7150 m.  

 
29.  (ENEM 2009) A invenção da geladeira 

proporcionou uma revolução no aproveitamento 
dos alimentos, ao permitir que fossem 
armazenados e transportados por longos 
períodos. A figura apresentada ilustra o processo 
cíclico de funcionamento de uma geladeira, em 
que um gás no interior de uma tubulação é 
forçado a circular entre o congelador e a parte 
externa da geladeira. É por meio dos processos de 
compressão, que ocorre na parte externa, e de 
expansão, que ocorre na parte interna, que o gás 
proporciona a troca de calor entre o interior e o 
exterior da geladeira. 

 

 
Disponível em: http://home.howstuffworks.com. 

Acesso em: 19 out. 2008 (adaptado). 
 

Nos processos de transformação de energia 
envolvidos no funcionamento da geladeira,  
(A)  a expansão do gás é um processo que cede a 

energia necessária ao resfriamento da parte 
interna da geladeira. 

(B)  o calor flui de forma não espontânea da parte 
mais fria, no interior, para a mais quente, no 
exterior da geladeira. 

(C)  a quantidade de calor cedida ao meio externo é 
igual ao calor retirado da geladeira. 

(D)  a eficiência é tanto maior quanto menos 
isolado termicamente do ambiente externo 
for o seu compartimento interno. 

(E)  a energia retirada do interior pode ser 
devolvida à geladeira abrindo-se a sua porta, 
o que reduz seu consumo de energia. 

 
30.  (ENEM 2007) O uso mais popular de energia solar 

está associado ao fornecimento de água quente 
para fins domésticos. Na figura a seguir, é 
ilustrado um aquecedor de água constituído de 
dois tanques pretos dentro de uma caixa 

termicamente isolada e com cobertura de vidro, 
os quais absorvem energia solar. 

 
 

Nesse sistema de aquecimento,   
(A)  os tanques, por serem de cor preta, são maus 

absorvedores de calor e reduzem as perdas 
de energia.  

(B)  a cobertura de vidro deixa passar a energia 
luminosa e reduz a perda de energia térmica 
utilizada para o aquecimento. 

(C)  a água circula devido à variação de energia 
luminosa existente entre os pontos X e Y. 

(D)  a camada refletiva tem como função 
armazenar energia luminosa. 

(E)  o vidro, por ser bom condutor de calor, 
permite que se mantenha constante a 
temperatura no interior da caixa. 

 
31.  (ENEM 2002) Numa área de praia, a brisa 

marítima é uma consequência da diferença no 
tempo de aquecimento do solo e da água, apesar 
de ambos estarem submetidos às mesmas 
condições de irradiação solar. No local (solo) que 
se aquece mais rapidamente, o ar fica mais 
quente e sobe, deixando uma área de baixa 
pressão, provocando o deslocamento do ar da 
superfície que está mais fria (mar). 

 
À noite, ocorre um processo inverso ao que se 
verifica durante o dia. 
 

 
 
 

http://home.howstuffworks.com/
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Como a água leva mais tempo para esquentar (de 
di(A), mas também leva mais tempo para esfriar 
(à noit(E), o fenômeno noturno (brisa terrestr(E) 
pode ser explicado da seguinte maneira:  
(A)  O ar que está sobre a água se aquece mais; 

ao subir, deixa uma área de baixa pressão, 
causando um deslocamento de ar do 
continente para o mar. 

(B)  O ar mais quente desce e se desloca do 
continente para a água, a qual não conseguiu 
reter calor durante o dia. 

(C)  O ar que está sobre o mar se esfria e 
dissolve-se na água; forma-se, assim, um 
centro de baixa pressão, que atrai o ar quente 
do continente. 

(D)  O ar que está sobre a água se esfria, criando 
um centro de alta pressão que atrai massas 
de ar continental. 

(E)  O ar sobre o solo, mais quente, é deslocado 
para o mar, equilibrando a baixa temperatura 
do ar que está sobre o mar. 

 
32.  (ENEM 2008) O diagrama a seguir representa, de 

forma esquemática e simplificada, a distribuição 
da energia proveniente do Sol sobre a atmosfera 
e a superfície terrestre. Na área delimitada pela 
linha tracejada, são destacados alguns processos 
envolvidos no fluxo de energia na atmosfera. 

 

 
 

Com base no diagrama acima, conclui-se que 
(A)  a maior parte da radiação incidente sobre o 

planeta fica retida na atmosfera. 
(B)  a quantidade de energia refletida pelo ar, 

pelas nuvens e pelo solo é superior à 
absorvida pela superfície. 

(C)  a atmosfera absorve 70% da radiação solar 
incidente sobre a Terra. 

(D)  mais da metade da radiação solar que é 
absorvida diretamente pelo solo é devolvida 
para a atmosfera. 

(E)  a quantidade de radiação emitida para o 
espaço pela atmosfera é menor que a 
irradiada para o espaço pela superfície. 

 
 
 
 

33.  (ENEM 2001) A padronização insuficiente e a 
ausência de controle na fabricação de 
refrigeradores podem também resultar em perdas 
significativas de energia através das paredes da 
geladeira. Essas perdas, em função da espessura 
das paredes, para geladeiras e condições de uso 
típicas, são apresentadas na tabela. 

 
Espessura das 
paredes (cm) 

Perda térmica 
mensal (kWh) 

2 65 
4 35 
6 25 
10 15 

 
Considerando uma família típica, com consumo 
médio mensal de 200 kWh,  a perda térmica pelas 
paredes de uma geladeira com 4 cm de 
espessura, relativamente a outra de 10 cm,  
corresponde a uma porcentagem do consumo 
total de eletricidade da ordem de  
(A)  30%. 
(B)  20%. 
(C)  10%. 
(D)  5%. 
(E)  1%. 

 
34.  (ENEM 2013) Em um experimento foram utilizadas 

duas garrafas PET, uma pintada de branco e a 
outra de preto, acopladas cada uma a um 
termômetro. No ponto médio da distância entre as 
garrafas, foi mantida acesa, durante alguns 
minutos, uma lâmpada incandescente. Em 
seguida a lâmpada foi desligada. Durante o 
experimento, foram monitoradas as temperaturas 
das garrafas: (A) enquanto a lâmpada 
permaneceu acesa e (B) após a lâmpada ser 
desligada e atingirem equilíbrio térmico com o 
ambiente. 

 

 
 

A taxa de variação da temperatura da garrafa 
preta, em comparação à da branca, durante todo 
experimento, foi  
(A)  igual no aquecimento e igual no resfriamento. 
(B)  maior no aquecimento e igual no resfriamento. 
(C)  menor no aquecimento e igual no resfriamento. 
(D)  maior no aquecimento e menor no resfriamento. 
(E)  maior no aquecimento e maior no resfriamento. 
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35.  (ENEM 2000) O resultado da conversão direta de 

energia solar é uma das várias formas de energia 
alternativa de que se dispõe. O aquecimento solar 
é obtido por uma placa escura coberta por vidro, 
pela qual passa um tubo contendo água. A água 
circula, conforme mostra o esquema a seguir. 

 
Fonte: Adaptado de PALZ, Wolfgang, Energia solar e fontes 

alternativas. Hemus, 1981. 
 

São feitas as seguintes afirmações quanto aos 
materiais utilizados no aquecedor solar:  
I.  o reservatório de água quente deve ser 

metálico para conduzir melhor o calor. 
II.  a cobertura de vidro tem como função reter 

melhor o calor, de forma semelhante ao que 
ocorre em uma estufa. 

III.  a placa utilizada é escura para absorver 
melhor a energia radiante do Sol, aquecendo 
a água com maior eficiência. 

 
Dentre as afirmações acima, pode-se dizer que, 
apenas está(ão) correta(s):   
(A)  I. 
(B)  I e II. 
(C)  II. 
(D)  I e III. 
(E)  II e III. 

 
36.  (ENEM 2000) Uma garrafa de vidro e uma lata de 

alumínio, cada uma contendo 330 mL de 
refrigerante, são mantidas em um refrigerador 
pelo mesmo longo período de tempo. Ao retirá-las 
do refrigerador com as mãos desprotegidas, tem-se 
a sensação de que a lata está mais fria que a garrafa. 
É correto afirmar que: 
(A)  a lata está realmente mais fria, pois a cidade 

calorífica da garrafa é maior que a da lata. 
(B)  a lata está de fato menos fria que a garrafa, 

pois o vidro possui condutividade menor que 
o alumínio. 

(C)  a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, 
possuem a mesma condutividade térmica, e a 
sensação deve-se à diferença nos calores 
específicos. 

(D)  a garrafa e a lata estão à mesma 
temperatura, e a sensação é devida ao fato 
de a condutividade térmica do alumínio ser 
maior que a do vidro. 

(E)  a garrafa e a lata estão à mesma 
temperatura, e a sensação é devida ao fato 
de a condutividade térmica do vidro ser maior 
que a do alumínio. 

   
37. Por que o deserto do Atacama é tão seco? 
 

A região situada no norte do Chile, onde se 
localiza o deserto do Atacama, é seca por 
natureza. Ela sofre a influência do Anticiclone 
Subtropical do Pacífico Sul (ASPS) e da cordilheira 
dos Andes. O ASPS, região de alta pressão na 
atmosfera, atua como uma “tampa”, que inibe os 
mecanismos de levantamento do ar necessários 
para a formação de nuvens e/ou chuva. Nessa 
área, há umidade perto da costa, mas não há 
mecanismo de levantamento. Por isso não chove. 
A falta de nuvens na região torna mais intensa a 
incidência de ondas eletromagnéticas vindas do 
Sol, aquecendo a superfície e elevando a 
temperatura máxima. De noite, a Terra perde calor 
mais rapidamente, devido à falta de nuvens e à 
pouca umidade da atmosfera, o que torna mais 
baixas as temperaturas mínimas. Essa grande 
amplitude térmica é uma característica dos 
desertos. 

Ciência Hoje, novembro de 2012 (adaptado). 
 
Baseando-se na leitura do texto e dos seus 
conhecimentos de processos de condução de 
calor, é correto afirmar que o ASPS ______________ 
e a escassez de nuvens na região do Atacama 
______________. 
 
As lacunas são, correta e respectivamente, 
preenchidas por  
(A)  favorece a convecção – favorece a irradiação 

de calor. 
(B)  favorece a convecção – dificulta a irradiação 

de calor. 
(C)  dificulta a convecção – favorece a irradiação 

de calor. 
(D)  permite a propagação de calor por condução 

– intensifica o efeito estufa. 
(E)  dificulta a convecção – dificulta a irradiação 

de calor. 
 
38.  O cooler, encontrado em computadores e em 

aparelhos eletroeletrônicos, é responsável pelo 
resfriamento do microprocessador e de outros 
componentes. Ele contém um ventilador que faz 
circular ar entre placas difusoras de calor. No 
caso de computadores, as placas difusoras ficam 
em contato direto com o processador, conforme a 
figura a seguir. 
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Sobre o processo de resfriamento desse 
processador, assinale a alternativa correta.  
(A)  O calor é transmitido das placas difusoras 

para o processador e para o ar através do 
fenômeno de radiação. 

(B)  O calor é transmitido do ar para as placas 
difusoras e das placas para o processador 
através do fenômeno de convecção. 

(C)  O calor é transmitido do processador para as 
placas difusoras através do fenômeno de 
condução. 

(D)  O frio é transmitido do processador para as 
placas difusoras e das placas para o ar 
através do fenômeno de radiação. 

(E)  O frio é transmitido das placas difusoras para 
o ar através do fenômeno de radiação. 

 
39.  Calor é energia em trânsito, devido a uma 

diferença de temperatura. No momento em que 
não existe mais esta diferença de temperatura, o 
calor deixa de existir. O calor não pode ser 
armazenado ou contido por um corpo. Em uma 
situação na qual existe uma diferença de 
temperatura, o calor surge e, dependendo do meio 
em que isto ocorre, o calor vai apresentar formas 
distintas de se propagar. 
Em relação às formas de propagação do calor, 
assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
01)  Na ausência de matéria, o calor se propaga 

por radiação, ondas eletromagnéticas em que 
a frequência do calor está na faixa do 
ultravioleta. 

02)  O calor também pode se propagar na faixa da 
radiação de micro-ondas, a mesma usada 
nos fornos de micro-ondas para aquecer e 
cozinhar alimentos. 

04)  O fluxo de calor através de um sólido 
depende da sua geometria e do material do 
qual é com posto. 

08)  O calor se propaga por três processos: na 
condução a energia é transferida pela 
interação dos átomos ou moléculas; na 
convecção a energia é transferida pelo 
transporte direto de matéria e na radiação a 
energia é transferida por meio de ondas 
eletromagnéticas.    

16)  A garrafa térmica, ou frasco de Dewar, pode 
ser considerada um recipiente de paredes 
adiabáticas, pois seu objetivo é evitar 
qualquer tipo de propagação de calor. 

32)  O processo de aquecimento de um fluido se 
dá por convecção, por isso a fonte de calor 
deve estar preferencialmente localizada na 
região superior desse fluido. 

 
40.  A elevação de temperatura da água através da 

energia transportada pelas ondas 
eletromagnéticas que vêm do Sol é uma forma de 
economizar energia elétrica ou queima de 
combustíveis. Esse aumento de temperatura pode 
ser realizado da(s) seguinte(s) maneira(s): 
I.  Usa-se espelho parabólico em que as ondas 

eletromagnéticas são refletidas e passam pelo 
foco desse espelho onde existe um cano 
metálico em que circula água. 

II.  Usam-se chapas metálicas pretas expostas 
às ondas eletromagnéticas em que a energia 
é absorvida e transferida para a água que 
circula em canos metálicos soldados a essas 
placas. 

III.  Usam-se dispositivos mecânicos que agitam 
as moléculas de água com pás para 
ganharem velocidade. 

 
Está(ão) correta(s)  
(A)  apenas I. 
(B)  apenas I e II. 
(C)  apenas III. 
(D)  apenas II e III. 
(E)  I, II e III. 

 
Gabarito (Transmissão de energia térmica e calor 
sensível): 
01.  Resposta: Item E. 
02.  Resposta: Item D. 
03.  Resposta: Item D. 
04.  Resposta: 4 kcal.  
05.  Resposta: Item E. 
06.  Resposta: Devido ao baixo calor específico 

da areia, propiciando variações bruscas de 
temperatura. 

07.  Resposta: Item D. 
08.  Resposta: 312 cal.  
09.  Resposta: Item D. 
10.  Resposta: (A) ⋅ 41,83 10 cal  ou ⋅ 47,32 10 J. ; 
                        (B) 732 s.  
11.  Resposta: Item D. 
12.  Resposta: Item C. 
13.  Resposta: Item A. 
14.  Resposta: (A) 2160 kcal;  
                        (B) 90 kcal.  
15.  Resposta: Item B. 
16.  Resposta: ⋅ 223 10 J.  
17.  Resposta: Item C. 
18.  Resposta: Item B. 
19.  Resposta: Item C. 
20.  Resposta: (A) 20 kcalou 80 kJ.  
                        (B) 1/9. 
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21.  Resposta: 60 ºC.  
22.  Resposta: Item C. 
23.  Resposta: Item B. 
24.  Resposta: (A) 50 L;  
                         (B) 250 s.  
25.  Resposta: Deve-se pegar 1L de água a 

80 ºC  e 9 L  de água a 20 ºC.  
26.  Resposta: Item B. 
27.  Resposta: Item B. 
28.  Resposta: Item A. 
29.  Resposta: Item B. 
30.  Resposta: Item B. 
31.  Resposta: Item A. 
32.  Resposta: Item D. 
33.  Resposta: Item C. 
34.  Resposta: Item E. 
35.  Resposta: Item E. 
36.  Resposta: Item D. 
37.  Resposta: Item C. 
38.  Resposta: Item C. 
39.  Resposta: 28. 
40.  Resposta: Item B. 
 
Calor sensível e calor latente 
 
01.  Ao derramarmos éter sobre a pele, sentimos uma 

sensação de resfriamento em consequência de:  
(A)  a pele fornecer ao éter a energia responsável 

por sua mudança de fase. 
(B)  o éter penetrar nos poros, congelando 

imediatamente os vasos sanguíneos. 
(C)  o éter, por ser líquido, encontrar-se a uma 

temperatura inferior à da pele. 
(D)  o éter limpar a pele, permitindo maior troca 

de calor com o ambiente. 
(E)  o éter contrair os pelos, proporcionando a 

sensação de resfriamento. 
 
02.  Quando passamos éter sobre a pele sentimos o 

local mais frio. Isto acontece por que o éter:  
(A)  está a uma temperatura mais baixa que a pele. 
(B)  está a uma temperatura mais baixa que o ar. 
(C)  é muito volátil. 
(D)  absorve calor para se vaporizar. 
(E)  é um isolante térmico. 

 
03  Complete a figura a seguir com o nome das 

mudanças de estado indicadas pelas setas. 
 

 
 
 

04.  Passagem do estado sólido da água para o 
estado líquido é denominada:  
(A)  fusão. 
(B)  solidificação. 
(C)  evaporação. 
(D)  sublimação. 
(E)  condensação. 

 
05.  Para derreter um grama de gelo é necessário 

fornecer 80 cal.  Qual a quantidade de calor 
necessária para derreter 1 kg  de gelo em fusão?  

 
06.  A energia consumida por uma pessoa adulta em 

um dia é igual a 2400 kcal.  
Determine a massa de gelo a 0 ºC  que pode ser 
totalmente liquefeita pela quantidade de energia 
consumida em um dia por um adulto. Em seguida, 
calcule a energia necessária para elevar a 
temperatura dessa massa de água até 30 ºC.  

 
07.  Qual o valor do calor liberado quando 10 g  de 

vapor d'água a 100 ºC  condensam para formar 
água líquida a 10 ºC?  

Dados:  
calor latente de vaporização da água: 540 cal / g  
calor específico da água: 1 cal / g ºC  
 
08.  Quantas calorias são necessárias para vaporizar 

1 L  de água, se a sua temperatura é, inicialmente, 
igual a 10 ºC?  

  
09.  Considere uma certa massa de gelo a 0 ºC.  Para 

fazer com que esta massa atinja a temperatura 
de 100 ºC  no estado líquido, é necessário 
fornecer-lhe 1Q  calorias. 
Para transformar esta mesma massa de água a 
100 ºC em vapor de água a 100 ºC,  é necessária 
uma quantidade de calor igual a 2Q .  
Sabendo que o valor do calor latente da fusão da 
água é 800 cal / g  e que o valor do calor latente 
de vaporização da água é 540 cal / g,  calcule o 
valor da razão 2 1Q / Q .  

 
10.  Uma amostra de certa substância sólida está 

contida em um recipiente e recebe calor de uma 
fonte térmica, a uma taxa constante em relação 
ao tempo. O gráfico representa, de forma 
qualitativa, a variação da temperatura (T) da 
amostra em função do tempo (t), entre os 
instantes at  e ft .  
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Em qual dos intervalos assinalados no gráfico a 
amostra passa gradativamente do estado sólido 
para o estado líquido?  
(A)  →a bt t  
(B)  →b ct t  
(C)  →c dt t  
(D)  →d et t  
(E)  →e ft t  

 
11.  Para ter um padrão de comparação, um 

estudante verificou que certa chama de um bico 
de Bunsen eleva de 10 ºC  a temperatura de 
200 g  de água em 4,0 minutos. 
Depois, usando a mesma chama, obteve dados 
para a construção da curva de aquecimento de 
500 g  de pequenas esferas de chumbo.  

 
O calor latente de fusão do chumbo em cal/g, é 
igual a  
(A)  5,0. 
(B)  7,0. 
(C)  9,0. 
(D)  11. 
(E)  13. 

 
12.  O gráfico a seguir mostra a variação da 

temperatura de certa massa de água (calor 
específico 1 cal / g ºC=  e calor latente de 
vaporização 540 cal / g),= contida em um 
calorímetro ideal, a partir do instante em que uma 
fonte térmica começa a lhe fornecer calor à razão 
constante de 2160 cal / min.  A massa de água 
líquida contida no calorímetro, 25 minutos  após o 
início de seu aquecimento, é de: 

 
(A)  135 g.  
(B)  80 g.  
(C)  55 g.  
(D)  40 g.  
(E)  25 g.  

 
13.  Uma fonte térmica, de potência constante e igual 

a 20 cal / s,  fornece calor a um corpo sólido de 
massa 100 g.  A variação de temperatura θ do 
corpo em função do tempo t é dada pelo gráfico a 
seguir.  
Com relação à substância que constitui o corpo, o 
calor latente de fusão, em cal / g, vale 

 
(A)  2,0. 
(B)  4,0. 
(C)  8,0. 
(D)  20. 
(E)  40. 

 
14.  Utilizando-se uma fonte de fornecimento contínuo 

de calor, aquece-se, à pressão constante de 1 
atmosfera, 100 g  de gelo, que são transformados 
em vapor superaquecido. A figura seguinte ilustra 
a variação da temperatura do sistema com o 
tempo. 

 
(A)  Em que intervalo de tempo ocorre a fusão? 
(B)  Em que intervalo de tempo ocorre a 

vaporização? 
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(C)  Considerando o calor específico do gelo igual 
a 0,55 cal / g ºC  e o calor latente de fusão 
igual a 80 cal / g,  qual é a quantidade de 
calor absorvida pelo sistema, do instante 
inicial ao instante 2t ?   

 
15.  Uma fonte térmica fornece calor a um cubo de 

100 g  de certa substância, inicialmente no estado 
sólido, com uma potência constante de 
450 cal / min.  O gráfico da temperatura da 
substância, em função do tempo em contato com 
a fonte, está representado a seguir. 

 
 

Analise as afirmações seguintes relativas a essa 
situação.  
( ) ( ) A temperatura de solidificação 
da substância é 80 ºC.  
( ) ( ) O calor específico da substância 
no estado líquido vale 0,60 cal / g ºC.  
( ) ( ) A capacidade térmica do cubo 
vale 80 cal/ºC.  
( ) ( ) O calor latente de fusão da 
substância vale 18 cal / g.  
( ) ( ) O calor necessário para 
aquecer o corpo de 20 ºC  a 80 ºC foi de 2700 cal.  

 
16.  (UFPI 2000) Uma amostra de 20 g  de uma 

substância sólida é aquecida até tornar-se 
totalmente líquida. O gráfico a seguir mostra a 
variação da temperatura da amostra, em função 
da quantidade de calor, Q, absorvida por ela. O 
calor latente de fusão da substância, em J / g,  
vale:  

 
(A)  10. 
(B)  20. 
(C)  50. 
(D)  100. 
(E)  200. 

17.  Ao se retirar calor Q de uma substância líquida 
pura de massa 5,0 g,  sua temperatura cai de 
acordo com o gráfico a seguir.  

 

 
O calor latente de fusão da substância, em 
cal / g, é  
(A)  30. 
(B)  60. 
(C)  80. 
(D)  100. 
(E)  140. 

 
18.  Um pesquisador estuda a troca de calor entre um 

bloco de ferro e certa quantidade de uma 
substância desconhecida, dentro de um 
calorímetro de capacidade térmica desprezível 
(ver Figura 1). Em sucessivas experiências, ele 
coloca no calorímetro a substância desconhecida, 
sempre no estado sólido à temperatura 

0T 20 ºC,=  e o bloco de ferro, a várias 
temperaturas iniciais T, medindo em cada caso a 
temperatura final de equilíbrio térmico eT .  O 
gráfico da Figura 2 representa o resultado das 
experiências. A razão das massas do bloco de 
ferro e da substância desconhecida é 

f sm / m 0,8.= Considere o valor do calor específico 
do ferro igual a 0, 1 cal/ g ºC.  A partir dessas 
informações, determine para a substância 
desconhecida: 

 

 
 

(A)  a temperatura de fusão, fusãoT .  
(B)  o calor específico, sc ,  na fase sólida. 
(C)  o calor latente de fusão L. 
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19.  Num copo com 200 mL de água a 20 ºC, são 
introduzidos 20 g  de gelo a 20 ºC;−  desprezadas 
as perdas e a capacidade térmica do copo, após o 
equilíbrio térmico, a temperatura da água será de: 

 
Dados: 
calor específico da água 1,0 cal/ g ºC.=  
calor específico do gelo 0,5 cal/ g ºC.=  
calor latente de fusão do gelo 80 cal/ g.=  

massa específica da água 31,0 g / cm .=  
 

(A)  0 ºC.  
(B)  10 ºC.  
(C)  10,9 ºC.  
(D)  11 ºC.  
(E)  12 ºC.  

 
Gabarito (Calor sensível e calor latent(E): 
01.  Resposta: Item A. 
02.  Resposta: Item C. 
03.  Resposta: Fusão – Vaporização – 

Solidificação – Condensação. 
04.  Resposta: Item A. 
05.  Resposta: 80 kcal.  
06.  Resposta: 30 kg  e 900 kcal.  
07.  Resposta: − 6300 cal.  
08.  Resposta: − 630 kcal.  
09.  Resposta: 3. 
10.  Resposta: Item B. 
11.  Resposta: Item B. 
12.  Resposta: Item C. 
13.  Resposta: Item C. 
14.  Resposta: (A) de 1t  até 2t ;  
                        (B) de 3t  até 4t ;  
                        (C) 10,2 kcal.  
15.  Resposta: De cima para baixo: F – V – F – V – 

F 
16.  Resposta: Item D. 
17.  Resposta: Item B. 
18.  Resposta: (A) 60 ºC;  
                        (B) 0,28 cal/ g ºC;  
                        (C) 20 cal/ g.  
19.  Resposta: 10 ºC.  
 
Gases perfeitos 
 
01.  Uma amostra de gás perfeito ocupa um recipiente 

de 10,0 litros à pressão de 1,5 atm.  Essa amostra 
foi transferida para outro recipiente de 15,0 litros,  
mantendo a mesma temperatura. Qual a nova 
pressão dessa amostra de gás? 

 
 

02.  Um recipiente contém certa massa de gás ideal que, 
na temperatura de 27 ºC,  ocupa um volume de 
15 litros.  Ao sofrer uma transformação isobárica, o 
volume ocupado pela massa gasosa passa a ser de 
20 litros. Nessas condições, qual foi a variação de 
temperatura sofrida pelo gás? 

 
03.  Uma das atrações de um parque de diversões é a 

barraca de tiro ao alvo, onde espingardas de ar 
comprimido lançam rolhas contra alvos, que 
podem ser derrubados. 

 
Ao carregar uma dessas espingardas, um êmbolo 
comprime 120 mL de ar atmosférico sob pressão de 
1 atm, reduzindo seu volume para 15 mL.  A pressão 
do ar após a compressão será, em atm,  
Admita que o ar se comporte como um gás ideal e 
que o processo seja isotérmico.   
(A)  0,2.    
(B)  0,4.    
(C)  4,0.    
(D)  6,0.    
(E)  8,0.    

 
04.  Um submarino, a uma profundidade de 50 metros 

abaixo do nível do mar, libera uma bolha de ar por 
meio do seu sistema de escape com volume igual a 

30, 1 m .  A bolha sobe até a superfície, onde a 
pressão é igual a 1 atm  (pressão atmosféric(A). 
Considere que a temperatura da bolha permanece 
constante e que a pressão aumenta 1 atm a cada 
10 m  de profundidade. Nesse caso, sendo o ar um 
gás ideal, o valor do volume da bolha na superfície é:  
(A)  30,05 m .  

(B)  30,01 m .  

(C)  31,0 m .  

(D)  30,6 m .  

(E)  31,5 m .  
 
05.  No alto de uma montanha a 8 ºC,  um cilindro 

munido de um êmbolo móvel de peso desprezível 
possui 1 litro de ar no seu interior. Ao levá-lo ao pé 
da montanha, cuja pressão é de 1 atmosfera, o 
volume do cilindro se reduz a 3900 cm  e sua 
temperatura se eleva em 6 ºC.  A pressão no alto 
da montanha é aproximadamente, em atm, de  
(A)  0,66. 
(B)  0,77. 
(C)  0,88. 
(D)  0,99. 
(E)  1,08. 
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06.  Um processo acontece com um gás ideal que 
está dentro de um balão extremamente flexível 
em contato com a atmosfera. Se a temperatura 
do gás dobra ao final do processo, podemos dizer 
que:  
(A)  a pressão do gás dobra, e seu volume cai 

pela metade. 
(B)  a pressão do gás fica constante, e seu 

volume cai pela metade. 
(C)  a pressão do gás dobra, e seu volume dobra. 
(D)  a pressão do gás cai pela metade, e seu 

volume dobra. 
(E)  a pressão do gás fica constante, e seu 

volume dobra. 
 
07.  Exploração e Produção do Pré-sal. 

“As reservas de gás do campo de Tupi podem 
chegar a 1,6 bilhão de barris, de acordo com a 
Petrobras.” 
Gazeta Mercantil 

 
Embora a notícia acima seja alvissareira, ela não é 
clara do ponto de vista termodinâmico. Isto porque 
não são fornecidos os valores da pressão e da 
temperatura, para os quais é calculado o volume do 
gás. Admita que um volume desse gás é coletado 
no pré-sal a uma temperatura de 57 ºC  e a uma 
pressão de 275 atm e que esta quantidade de gás é 
liberada ao nível do mar a uma temperatura de 
27 ºC.  Pode-se afirmar que, para calcular o volume 
de gás liberado ao nível do mar, deve-se multiplicar 
o volume inicial de gás coletado, pelo fator  
(A)  625. 
(B)  500. 
(C)  375. 
(D)  250. 
(E)  125. 

 
08.  Sabe-se que a pressão que um gás exerce sobre 

um recipiente é decorrente dos choques de suas 
moléculas contra as paredes do recipiente. 
Diminuindo em 50% o volume do recipiente que 
contém um gás ideal, sem alterar sua 
temperatura, estabeleça a razão entre a pressão 
final e a pressão inicial.  

 
09.  No gráfico estão representadas duas isotermas e 

três transformações sucessivas 
1 2, 2 3 e 3 4.→ → → A sequência das 
transformações é, respectivamente: 

 
(A)  isométrica, adiabática, isotérmica. 
(B)  isotérmica, isométrica, adiabática. 
(C)  adiabática, isotérmica, isobárica. 

(D)  isométrica, isotérmica, isobárica. 
(E)  isobárica, isotérmica, isométrica. 

 
10.  Considere a compressão isobárica AB sofrida por 

uma amostra de gás perfeito e representada no 
diagrama pressão x volume, mostrado abaixo. 

 

 
 

Admita que no estado A, a temperatura do gás 
perfeito seja igual a 127 ºC.  A temperatura 
atingida pelo gás ao atingir o estado B vale:  
(A)  473 K.  
(B)  400 ºC.  
(C)  200 ºF.  
(D)  73 ºC.−  

 
11.  Uma massa m de um gás perfeito, inicialmente no 

estado (1), sofre uma expansão até atingir o 
estado (2), como ilustra o diagrama a seguir. 
Determine o volume do gás no estado (2). 

 

 
 
12.  Os pontos A, B e C do gráfico (PV) da figura 

representam três estados de determinada massa 
de um gás perfeito. 

 

 
 

Sendo A B CT , T e T  as temperaturas absolutas 
correspondentes, podemos afirmar que: 
(A)  C B AT T T .> >  
(B)  C B AT T T .= >  
(C)  C B AT T T .= =  
(D)  C B AT T T .< =  
(E)  C B AT T T .> =  
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13.  O diagrama abaixo representa uma 
transformação ABC de um gás ideal. A 
temperatura do gás no estado A é igual a 27 ºC.  

 

 
 

Calcule a temperatura do gás no estado B e no 
estado C, em ºC.  

 
14. Uma massa de certo gás ideal está confinada em 

um reservatório, cuja dilatação térmica é 
desprezível no intervalo de temperatura 
considerado. Esse reservatório possui, na parte 
superior, um êmbolo que pode se deslocar 
livremente, conforme ilustra a figura. Observando-
se o gráfico a seguir, destaca-se que, no estado 
A, o volume ocupado pelo gás é V e a sua pressão 
é P. Em seguida, esse gás passa por duas 
transformações sucessivas e “chega” ao estado 
C, com temperatura e pressão, respectivamente 
iguais a: 

 

 
(A)  450 K e 3P/2. 
(B)  450 K e 4P/3. 
(C)  600 K e 3P/2. 
(D)  600 K e 4P/3. 
(E)  600 K e 5P/3. 

 
15.  Num recipiente rígido de 41 L  de capacidade, são 

colocados 10 mols  de um gás perfeito, à 
temperatura de 177 ºC.  Qual o valor da pressão 
exercida por esse gás nas paredes internas do 
recipiente? 
Dado: constante universal dos gases perfeitos 
R 0,082 atm L / mol K.= ⋅ ⋅  

 
16.  Que volume devem ocupar 6,0 mols de um gás 

perfeito, a 227 ºC,  para exercer nas paredes do 
recipiente uma pressão de 12 atm?  
Dado: constante universal dos gases perfeitos 
R 0,082 atm L / mol K.= ⋅ ⋅  

17.  A que temperatura (em graus Celsius) devem-se 
encontrar 5,0 mols de um gás perfeito para que, 
colocados em um recipiente de volume igual a 
20,5 L, exerçam uma pressão de 4,0 atm?  
Dado: constante universal dos gases perfeitos 
R 0,082 atm L / mol K.= ⋅ ⋅  

 
18.  Num recipiente de paredes rígidas e capacidade 

igual a 10 L, são colocados 8,0 gde hidrogênio à 
temperatura de 23 ºC.− Qual a pressão exercida 
pelo gás, supondo-se que ele se comporte como 
um gás perfeito? 
Dado: constante universal dos gases perfeitos 
R 0,082 atm L / mol K.= ⋅ ⋅  

 
19.  Um botijão de gás de cozinha contém 13 kg  de 

gás liquefeito, à alta pressão. Um mol desse gás 
tem massa de, aproximadamente, 52 g.  Se todo o 
conteúdo do botijão fosse utilizado para encher 
um balão, à pressão atmosférica e à temperatura 
de 300 K,  quanto vale aproximadamente o volume 
final do balão? 

 
 
20.  Uma sala tem 6 m  de largura, 10 m de 

comprimento e 4 m de altura. Deseja-se refrigerar 
o ar dentro da sala. Considere o calor específico 
do ar como sendo 30 J/ mol K⋅  e use 
R 8 J/ mol K.= ⋅  
(A)  Considerando o ar dentro da sala como um gás 

ideal à pressão ambiente ( 5 2P 10 N/ m= ), 
quantos moles de gás existem dentro da sala a 
27 ºC?  

(B)  Qual é a quantidade de calor que o 
refrigerador deve retirar da massa de ar do 
item ((A) para resfriá-Ia até 17 ºC?  

 
21.  Certo gás, considerado ideal, com massa 34 g,  

está contido em um recipiente de 12,3 L,sob 
pressão de 4 atm a 27 ºC.  Qual a massa atômica 
deste gás? 
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22.  Quatro recipientes metálicos, de capacidades 
diferentes, contêm oxigênio. Um manômetro 
acoplado a cada recipiente indica a pressão do 
gás. O conjunto está em equilíbrio térmico com o 
meio ambiente.  
Considere os valores das pressões e dos volumes 
indicados na ilustração e admita que o oxigênio se 
comporta como um gás ideal. Pode-se concluir 
que o recipiente que contém maior número de 
moléculas de oxigênio é o da figura:  
 

 
(A)  I. 
(B)  II. 
(C)  III. 
(D)  IV. 

 
Gabarito (Gases perfeitos) 
01.  Resposta: 1 atm.  
02.  Resposta: 100 ºC.  
03.  Resposta: Item E. 
04.  Resposta: Item D. 
05.  Resposta: Item C. 
06.  Resposta: Item E. 
07.  Resposta: Item D. 
08.  Resposta: 2. 
09.  Resposta: Item D. 
10.  Resposta: Item D. 
11.  Resposta: 7,5 L.  
12.  Resposta: Item B. 
13.  Resposta: − 173 ºC.  
14.  Resposta: Item D. 
15.  Resposta: 9 atm.  
16.  Resposta: 20,5 L.  
17.  Resposta: − 73 ºC.  
18.  Resposta: 8,2 atm.  

19.  Resposta: 36,15 m .  
20.  Resposta: (A) 10,5 mols;  
                        (B) 3150 J.  
21.  Resposta: 16 g.  
22.  Resposta: Item B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÍSICA 2 
 

TD – 01 
 

01. (FMP 2016) Um professor de Física do ensino 
médio propôs um experimento para determinar a 
velocidade do som. Para isso, enrolou um tubo 
flexível de 5,0 m (uma mangueira de jardim) e 
colocou as duas extremidades próximas a um 
microfone, como ilustra a figura abaixo. 

 

 
 

O microfone foi conectado à placa de som de um 
computador. Um som foi produzido próximo a uma 
das extremidades do tubo – no caso, estourou-se 
um pequeno balão de festas – e o som foi 
analisado com um programa que permite medir o 
intervalo de tempo entre os dois pulsos que eram 
captados pelo microcomputador: o pulso 
provocado pelo som do estouro do balão, que 
entra no tubo, e o pulso provocado pelo som que 
sai do tubo. Essa diferença de tempo foi 
determinada como sendo de 14, 2 ms. 

 A velocidade do som, em m/s, medida nesse  
 experimento vale  
(A) 704.    
(B) 352.    
(C) 0,35.    
(D) 70.    

 (E) 14.     
 
02. (UERJ 2015)  Em uma pista de competição, quatro 

carrinhos elétricos, numerados de I a IV, são 
movimentados de acordo com o gráfico v t×  a 
seguir. 

 

 
 
 

O carrinho que percorreu a maior distância em 4 
segundos tem a seguinte numeração:  
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(A) I.    
(B)  II.    
(C)  III.    
(D)  IV.    

   
03. (G1 - cps 2015)  Alguns meios de transporte são 

realmente especiais como o veículo chamado 
Fênix 2, uma cápsula de aço criada para resgatar, 
um a um, 33 mineiros chilenos que ficaram presos 
a 700 metros abaixo da superfície. 
Primeiramente foi perfurado um túnel até a 
câmara onde se encontravam os mineiros. Em 
seguida, a Fênix 2 foi levada até essa câmara. Lá 
embaixo, a partir do instante em que um mineiro 
já estava posicionado dentro da cápsula, a subida 
da Fênix 2 pelo túnel demorava 16  minutos. 

 
 É correto afirmar que, durante a subida da 

cápsula 
da câmara até a superfície, a velocidade média da  
Fênix 2 foi, aproximadamente,  
(A) 0,7 km/h.    
(B) 2,6 km/h.   
(C) 3,4 km/h.  
(D) 3,6 km/h.  
(E) 4,4 km/h. 

   
04. (PUCRJ 2015)  Uma lebre e uma tartaruga 

decidem apostar uma corrida de 32 m. 
Exatamente às 12h, é dada a largada. A lebre 
dispara na frente, com velocidade constante de 
5,0 m/s. A tartaruga “corre’’ com velocidade 
constante de 4,0 m/min, sem parar até o fim do 
percurso. A lebre, percebendo quão lenta se movia 
a tartaruga, decide descansar após percorrer 
metade da distância total, e então adormece por  
7 min e 55 s. Quando acorda, sai correndo com a 
mesma velocidade inicial, para tentar ganhar a 
corrida. O fim da história é conhecido. Qual é a 
vantagem de tempo da tartaruga sobre a lebre, na 
chegada, em segundos?  
(A) 1,4 
(B) 1,8 
(C) 3,2  
(D)  5,0    
(E)  6,4    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05. (G1 - CPS 2015)   
 

 
 

Se hoje um filme pode ser armazenado na forma 
de um arquivo digital, no passado, ele só podia 
existir na forma de rolos, contendo uma grande 
quantidade de fotogramas, conforme figura. Para 
causar a impressão de continuidade, esses 
fotogramas eram projetados um por um, a uma 
velocidade de 24 fotogramas por segundo. 

 Se a cada 30 mm da fita de um filme existe um  
único fotograma, em uma animação de 3 minutos  
de duração, a fita terá um comprimento  
aproximado, em metros, de  
(A) 70.    
(B)  90.    
(C)  130.    
(D)  150.   
(E)  220.    

   
06. (PUCRS 2015) Considere o gráfico abaixo, que 

representa a velocidade de um corpo em 
movimento retilíneo em função do tempo, e as 
afirmativas que seguem. 

 

 
 

I. A aceleração do móvel é de 1,0 m/s2;  
II.  A distância percorrida nos 10 s é de 50 m; 
III.  A velocidade varia uniformemente, e o móvel  

percorre 10 m a cada segundo. 
IV.  A aceleração é constante, e a velocidade  

aumenta 10 m/s a cada segundo. 
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São verdadeiras apenas as afirmativas  
(A) I e II.    
(B)  I e III.    
(C)  II e IV.    
(D)  I, III e IV.    
(E)  II, III e IV.    

   
07. (UFPR 2015)  Um veículo está se movendo ao 

longo de uma estrada plana e retilínea. Sua 
velocidade em função do tempo, para um trecho 
do percurso, foi registrada e está mostrada no 
gráfico abaixo. Considerando que, em t = 0, a 
posição do veículo s é igual a zero, assinale a 
alternativa correta para a sua posição ao final dos 
45 s.  

 

  
(A) 330 m  
(B) 480 m  
(C) 700 m  
(D) 715 m  
(E)  804 m 

   
08. (IMED 2015)  Considere um carro que se 

movimenta ao longo de uma pista retilínea. O 
gráfico abaixo descreve a velocidade do carro em 
função do tempo, segundo um observador em 
repouso sobre a calçada. 

 

 
 
Em relação a essa situação, assinale a alternativa 

correta.  
(A) O movimento é uniformemente variado.    
(B) O carro realiza um movimento retilíneo uniforme.    
(C) Ao final do movimento (t = 8 s), o carro retorna à 

sua posição de origem (t = 0).    
(D) O carro está freando no intervalo 4s < t < 8s.   
(E) Em t = 4, o carro inverte o sentido do seu 

movimento.    
 
 
 

09. (Unesp 2014)  Os dois primeiros colocados de uma 
prova de 100 m rasos de um campeonato de 
atletismo foram, respectivamente, os corredores 
A e B. O gráfico representa as velocidades 
escalares desses dois corredores em função do 
tempo, desde o instante da largada (t = 0) até os 
instantes em que eles cruzaram a linha de 
chegada. 

 
Analisando as informações do gráfico, é correto 
afirmar que, no instante em que o corredor A 
cruzou a linha de chegada, faltava ainda, para o 
corredor B completar a prova, uma distância, em 
metros, igual a  
(A) 5.    
(B) 25.    
(C) 15.    
(D) 20.    
(E) 10.    

   
10. (UPE 2014) O deslocamento x∆  de uma partícula  

em função do tempo t é ilustrado no gráfico a  
seguir:  

 

 
 

Com relação ao movimento mostrado no gráfico, 
assinale a alternativa correta.   
(A) A partícula inicia seu movimento com 

velocidade, constante; na sequência, o 
movimento é acelerado e, finalmente, a 
partícula se move com outra velocidade, 
também constante.     

(B) A velocidade da partícula é constante.     
(C) A aceleração da partícula é constante.     
(D) Esse gráfico ilustra o movimento de queda 

livre de um objeto nas proximidades da 
superfície terrestre, onde a resistência do ar 
foi desprezada.     

(E) A partícula inicia seu movimento com uma 
velocidade não nula, mas o movimento é 
retardado, e ela finalmente atinge o repouso.   
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11. (UERJ 2014)  O cérebro humano demora cerca de 
0,36 segundos para responder a um estímulo. Por 
exemplo, se um motorista decide parar o carro, 
levará no mínimo esse tempo de resposta para 
acionar o freio. 

 Determine a distância que um carro a 100 km/h  
percorre durante o tempo de resposta do  
motorista e  calcule a aceleração média 
imposta  
ao carro se ele para totalmente em 5 segundos.  

   
12.  (UEA 2014) Com aproximadamente 6 500 km  de 

comprimento, o rio Amazonas disputa com o rio 
Nilo o título de rio mais extenso do planeta. 
Suponha que uma gota de água que percorra o rio 
Amazonas possua velocidade igual a 18 km/h  e 
que essa velocidade se mantenha constante 
durante todo o percurso. Nessas condições, o 
tempo aproximado, em dias, que essa gota levaria 
para percorrer toda a extensão do rio é  
(A) 20.    
(B)  35.    
(C)  25.    
(D)  30.    
(E)  15.    

   
13.  (Mackenzie 2014) Certo piloto de kart é avaliado 

durante uma prova, ao longo de um trecho 
retilíneo de 200 m de comprimento. O tempo 
gasto nesse deslocamento foi 20,0 s e a 
velocidade escalar do veículo variou segundo o 
diagrama abaixo.  

 

 
 

Nesse caso, a medida de v, no instante em que o 
kart concluiu o trecho foi  
(A) 90,0 km/h.    
(B)  60,0 km/h.  
(C)  50,0 km/h.    
(D)  30,0 km/h.    
(E)  25,0 km/h.    

   
14. (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.    
 
15. (Acafe 2014) Filas de trânsito são comuns nas 

grandes cidades, e duas de suas consequências 
são: o aumento no tempo da viagem e a irritação 
dos motoristas. Imagine que você está em uma 
pista dupla e enfrenta uma fila. Pensa em mudar 
para a fila da pista ao lado, pois percebe que, em 
determinado trecho, a velocidade da fila ao lado é 
de 3 carros/min, enquanto que a velocidade da 
sua fila é de 2 carros /min. 

 Considere o comprimento de cada automóvel 
igual  a 3 m. 

 

 
 

Assinale a alternativa correta que mostra o 
tempo, em min, necessário para que um 
automóvel da fila ao lado que está a 15 m atrás do 
seu possa alcançá-lo.  
(A) 2    
(B)  3    
(C)  5    
(D)  4    

   
16.  (UPF 2014) Dois móveis A e B deslocam-se em 

uma trajetória retilínea, com acelerações 
constantes e positivas. Considerando que a 
velocidade inicial de A é menor do que a de B 

A B(v v )<  e que a aceleração de A é maior do que 
a de B A B(a a ),>  analise os gráficos a seguir.  
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O gráfico que melhor representa as 
características mencionadas é o   
(A) A.     
(B)  B.     
(C)  C.     
(D)  D.     
(E)  E.     

   
17. (Cefet MG 2014)  Um objeto tem a sua posição (x) 

em função do tempo (t) descrito pela parábola, 
conforme o gráfico. 

 

 
 

Analisando-se esse movimento, o módulo de sua 
velocidade inicial, em m/s, e de sua aceleração, 
em m/s2, são respectivamente iguais a  
(A) 10 e 20.    
(B)  10 e 30.    
(C)  20 e 10.    
(D)  20 e 30.    
(E)  30 e 10.    

 
18. (Udesc 2014) Uma pessoa do alto de um prédio 

solta uma bola e mede o módulo da posição da 
bola em função do tempo. A figura abaixo mostra 
o esboço do gráfico da posição em relação ao 
tempo. 

 

 
 

Assinale a alternativa que representa o esboço 
dos gráficos em relação à velocidade ×  tempo e à 
aceleração ×  tempo, respectivamente.  
(A)    (B)   

   

   
 
 

(C)       (D) 
  

        
   

    
  
(E) 

 
    
19. (G1 - IFSP 2014) Com a intenção de se preparar 

para uma maratona, Brancadeneve e Encantado 
começaram um treino diário de corrida e pediram 
ajuda para a experiente maratonista 
Fadamadrinha. A instrutora, então, com a ajuda de 
um dispositivo eletrônico de última geração 
conhecido como radar, plotou gráficos da 
velocidade de cada um pelo tempo em que ficava 
observando. 
Certo dia, apresentou os gráficos aos dois, 
utilizando para isso a mesma escala nos eixos, 
sendo VE a  velocidade de Encantado e VB a 
velocidade de Brancadeneve. 

 

 
 

Baseando-se nos gráficos apresentados, durante 
o intervalo de tempo T observado, podemos 
concluir corretamente que  
(A) a aceleração impressa no início por 

Encantado foi maior do que a de 
Brancadeneve.    

(B)  a velocidade máxima atingida por 
Brancadeneve foi maior do que a de 
Encantado.    

(C)  Encantado foi mais longe que Brancadeneve.    
(D)  Brancadeneve percorreu uma distância maior 

do que Encantado.    
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(E)  a velocidade média de Brancadeneve é menor 
do que a de Encantado.    

 
20. (ENEM PPL 2014) Um pesquisador avaliou o efeito 

da temperatura do motor (em velocidade 
constante) e da velocidade média de um veículo 
(com temperatura do motor constante) sobre a 
emissão de monóxido de carbono (CO) em dois 
tipos de percurso, aclive e declive, com iguais 
distâncias percorridas em linha reta. Os 
resultados são apresentados nas duas figuras.  

 

 
 

A partir dos resultados, a situação em que ocorre 
maior emissão de poluentes é aquela na qual o 
percurso é feito com o motor  
(A) aquecido, em menores velocidades médias e 

em pista em declive.    
(B) aquecido, em maiores velocidades médias e 

em pista em aclive.    
(C) frio, em menores velocidades médias e em 

pista em declive.    
(D)  frio, em menores velocidades médias e em 

pista em aclive.    
(E)  frio, em maiores velocidades médias e em 

pista em aclive.    
   
21. (UFRGS 2014)  Cada um dos gráficos abaixo 

representa a posição em função do tempo para 
um movimento unidimensional (as partes curvas 
devem ser consideradas como segmentos de 
parábolas). 

 

 
 

No conjunto de gráficos a seguir, está 
representada a velocidade em função do tempo 
para seis situações distintas. 

 

 
 

Considerando que as divisões nos eixos dos 
tempos são iguais em todos os gráficos, assinale 
a alternativa  que combina corretamente os 
gráficos que descrevem, por pares, o mesmo 
movimento.  
(A) 1(c) – 2(d) – 3(b)    
(B)  1(e) – 2(f) – 3(a)   
(C)  1(a) – 2(d) – 3(e)    
(D)  1(c) – 2(f) – 3(d)    
(E)  1(e) – 2(d) – 3(b)    

   
22.  (UFPR 2013) Em uma caminhada por um parque, 

uma pessoa, após percorrer 1 km a partir de um 
ponto inicial de uma pista e mantendo uma 
velocidade constante de 5 km/h, cruza com outra 
pessoa que segue em sentido contrário e com 
velocidade constante de 4 km/h. A pista forma um 
trajeto fechado com percurso total de 3 km. 
Calcule quanto tempo levará para as duas 
pessoas se encontrarem na próxima vez.  

   
23.  (UERN 2013) O gráfico abaixo representa a 

variação da velocidade de um móvel em função 
do tempo.  

 

 
 

Se o deslocamento efetuado pelo móvel nos 10 s 
do movimento é igual a 40 m, então a velocidade 
inicial V0 é igual a  
(A) 4 m/s.    
(B)  5 m/s.    
(C)  6 m/s.    
(D)  7 m/s.    

  
24. (Espcex (AMAN) 2016) Um móvel descreve um 

movimento retilíneo uniformemente acelerado. Ele 
parte dainicial igual a 40 m com uma velocidade 
de 30 m/s no sentido contrário à orientação 
positiva da trajetória, e a sua aceleração é de 10 
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m/s2 no sentido positivo da trajetória. A posição 
do móvel no instante 4 s é  
(A) 0 m.    
(B) 40 m.    
(C) 80 m.    
(D) 100 m.    
(E) 240 m.    

   
25. (UNICAMP 2016) A demanda por trens de alta 

velocidade tem crescido em todo o mundo. Uma 
preocupação importante no projeto desses trens 
é o conforto dos passageiros durante a 
aceleração. Sendo assim, considere que, em uma 
viagem de 
trem de alta velocidade, a aceleração 
experimentada pelos passageiros foi limitada a 

maxa 0,09g,=  onde 2g 10 m / s=  é a aceleração da 
gravidade. Se o trem acelera a partir do repouso 
com aceleração constante igual a maxa ,  a 
distância mínima percorrida pelo trem para atingir 
uma velocidade de 1 080 km / h  corresponde a  
(A) 10 km.    
(B) 20 km.    
(C) 50 km.   
(E) 100 km.    

   
26. (UFRGS 2015) Trens MAGLEV, que têm como 

princípio de funcionamento a suspensão 
eletromagnética, entrarão em operação comercial 
no Japão, nos próximos anos. Eles podem atingir 
velocidades superiores a 550 km/h. Considere que 
um trem, partindo do repouso e movendo-se 
sobre um trilho retilíneo, é uniformemente 
acelerado durante 2,5 minutos até atingir 540 
km/h. 

 Nessas condições, a aceleração do trem, em m/s2, 
é  
(A) 0,1.    
(B) 1.    
(C) 60.    
(D) 150.    
(E) 216.    

   
27. (UECE 2015)  Um carro, partindo do repouso, 

desloca-se em um trecho A de modo que sua 
velocidade aumente linearmente com o tempo até 
atingir 60 km/h. Após algum tempo, em um trecho 
B, o motorista aciona o freio, de modo que a 
velocidade decresça também linearmente com o 
tempo. Considere que a trajetória do automóvel é 
retilínea nos dois trechos e que ambos sejam 
estradas sem aclives ou declives. Assim, pode-se 
afirmar corretamente que o vetor aceleração nos 
dois trechos tem  
(A) mesma direção e mesmo sentido.    
(B)  mesma direção e sentido contrário.    
(C)  mesmo módulo e mesmo sentido.    
(D)  direções perpendiculares e mesmo módulo.    

   

28. (UFPR 2015)  Um paraquedista salta de um avião 
e cai livremente por uma distância vertical de 80 
m, antes de abrir o paraquedas. Quando este se 
abre, ele passa a sofrer uma desaceleração 
vertical de 4m/s2, chegando ao solo com uma 
velocidade vertical de módulo 2 m/s. Supondo que, 
ao saltar do avião, a velocidade inicial do 
paraquedista na vertical era igual a zero e 
considerando g = 10/s2, determine: 

 
(A) O tempo total que o paraquedista 

permaneceu no ar, desde o salto até atingir o 
solo. 

(B)  A distância vertical total percorrida pelo 
paraquedista.  

 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 
Para responder à(s) questão(ões), considere as 
afirmativas referentes à figura e ao texto abaixo. 
 

 
 
Na figura acima, está representada uma pista sem 
atrito, em um local onde a aceleração da gravidade é 
constante. Os trechos T1, T2 e T3 são retilíneos. A 
inclinação de T1 é maior do que a inclinação de T3,  e o 
trecho T2 é horizontal. Um corpo é abandonado do 
repouso, a partir da posição A.  
 
29. (PUC-RS 2015)  Com base nessas informações, 

afirma-se:  
 

I. O movimento do corpo, no trecho T1, é 
uniforme;  

II.  No trecho T3, o corpo está em movimento 
com aceleração diferente de zero;  

III. No trecho T2, a velocidade e a aceleração do 
corpo têm a mesma direção e o mesmo 
sentido.  

 
Está/Estão correta(s) a(s) afirmativa(s)  
(A) I, apenas.    
(B)  II, apenas.    
(C)  I e III, apenas.    
(D)  II e III, apenas.    
(E)  I, II e III.    

   
30. (G1 - IFPE 2014)  Um trem bala, viajando a 396 

km/h, tem a sua frente emparelhada com o início 
de um túnel de 80 m de comprimento (ver figura). 
Nesse exato momento, o trem desacelera a uma 
taxa de 5 m/s2. Sabendo-se que o trem mantém 
essa desaceleração por todo o tempo em que 
atravessa completamente o túnel o qual possui 
130 m de comprimento, é correto dizer que o trem 
irá gastar, para ultrapassá-lo totalmente, um 
tempo, em segundos, igual a 
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(A) 3,6.    
(B) 2,0.    
(C) 6,0.    
(D) 1,8.    
(E) 2,4.    

  
31. (UEL 2014)  O desrespeito às leis de trânsito, 

principalmente àquelas relacionadas à velocidade 
permitida nas vias públicas, levou os órgãos 
regulamentares a utilizarem meios eletrônicos de 
fiscalização: os radares capazes de aferir a 
velocidade de um veículo e capturar sua imagem, 
comprovando a infração ao Código de Trânsito 
Brasileiro. 
Suponha que um motorista trafegue com seu 
carro à velocidade constante de 30 m/s em uma 
avenida cuja velocidade regulamentar seja de 60 
km/h. A uma distância de 50 m, o motorista 
percebe a existência de um radar fotográfico e, 
bruscamente, inicia a frenagem com uma 
desaceleração de 5 m/s2. 

 
Sobre a ação do condutor, é correto afirmar que o 
veículo  
(A) não terá sua imagem capturada, pois passa 

pelo radar com velocidade de 50 km/h.    
(B) não terá sua imagem capturada, pois passa 

pelo radar com velocidade de 60 km/h.    
(C) terá sua imagem capturada, pois passa pelo 

radar com velocidade de 64 km/h.    
(D)  terá sua imagem capturada, pois passa pelo 

radar com velocidade de 66 km/h.     
(E) terá sua imagem capturada, pois passa pelo 

radar com velocidade de 72 km/h.    
   
32. (G1 – CFT-MG 2014)  A situação em que o módulo 

da aceleração média será maior está descrita em:  
(A) “Na Terra, uma pedra arremessada para cima 

encontra-se no ponto mais alto de sua 
trajetória.”    

(B) “Um corredor velocista realiza a prova dos 
100 m rasos alcançando a partir do repouso a 
velocidade de 11 m/s em 5 s.”    

(C) “Um automóvel em movimento tem sua 
velocidade de 16 m/s reduzida a zero em 4 s 
diante de um sinal vermelho.”    

(D) “Um avião, ao pousar, toca a pista de 
aterrissagem com uma velocidade inicial de 
70 m/s, levando 14 s para alcançar o 
repouso.”    

  
 
 
 

33. (ENEM PPL 2012)  Em apresentações musicais 
realizadas em espaços onde o público fica longe 
do palco, é necessária a instalação de alto-
falantes adicionais a grandes distâncias, além 
daqueles localizados no palco. Como a velocidade 
com que o som se propaga no ar        
( 2

somv 3,4 10 m / s= × ) é muito menor do que a 
velocidade com que o sinal elétrico se propaga 
nos cabos ( 8

sinalv 2,6 10 m / s= × ), é necessário 
atrasar o sinal elétrico de modo que este chegue 
pelo cabo ao alto-falante no mesmo instante em 
que o som vindo do palco chega pelo ar. Para 
tentar contornar esse problema, um técnico de 
som pensou em simplesmente instalar um cabo 
elétrico com comprimento suficiente para o sinal 
elétrico chegar ao mesmo tempo que o som, em 

 um alto-falante que está a uma distância de 680 
metros do palco.  

 A solução é inviável, pois seria necessário um 
cabo elétrico de comprimento mais próximo de   
(A) 31, 1 10 km.×     
(B) 48,9 10 km.×     
(C) 51,3 10 km.×     
(D) 55,2 10 km.×     
(E) 136,0 10 km.×     

   
34. (Enem 2012) Para melhorar a mobilidade urbana 

na rede metroviária, é necessário minimizar o 
tempo entre estações. Para isso a administração 
do metrô de uma grande cidade adotou o 
seguinte procedimento entre duas estações: a 
locomotiva parte do repouso em aceleração 
constante por um terço do tempo de percurso, 
mantém a velocidade constante por outro terço e 
reduz sua velocidade com desaceleração 
constante no trecho final, até parar. 

 Qual é o gráfico de posição (eixo vertical) em 
função do tempo (eixo horizontal) que representa 
o movimento desse trem?  
(A) 

     
(B)  
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(C) 

     
(D) 

     
 
(E) 

     
   
35. (ENEM 2ª aplicação 2010)   
 

Rua da Passagem 
 
Os automóveis atrapalham o trânsito 
Gentileza é fundamental 
Não adianta esquentar a cabeça 
Menos peso do pé no pedal 

 
 O trecho da música, de Lenine e Arnaldo Antunes 

(1999), ilustra a preocupação com o trânsito nas 
cidades, motivo de uma campanha publicitária de 
uma seguradora brasileira. Considere dois 
automóveis, A e B, respectivamente conduzidos 
por um motorista imprudente e por um motorista 
consciente e adepto da campanha citada. Ambos 
se encontram lado a lado no instante inicial t = 0 
s, quando avistam um semáforo amarelo (que 
indica atenção, parada obrigatória ao se tornar 
vermelho). O movimento de A e B pode ser 
analisado por meio do gráfico, que representa a 
velocidade de cada automóvel em função do 
tempo. 

 

 
 

 As velocidades dos veículos variam com o tempo 
em dois intervalos: (I) entre os instantes 10s e 
20s; (II) entre os instantes 30s e 40s. De acordo 
com o gráfico, quais são os módulos das taxas de 
variação da velocidade do veículo conduzido pelo 
motorista imprudente, em m/s2, nos intervalos (I) 
e (II), respectivamente?  
(A) 1,0 e 3,0    
(B)  2,0 e 1,0    
(C)  2,0 e 1,5    
(D)  2,0 e 3,0    
(E)  10,0 e 30,0    

 
36. (ENEM 2008)  O gráfico a seguir modela a 

distância percorrida, em km, por uma pessoa em 
certo período de tempo. A escala de tempo a ser 
adotada para o eixo das abscissas depende da 
maneira como essa pessoa se desloca. 

 
 Qual é a opção que apresenta a melhor 

associação entre meio ou forma de locomoção e 
unidade de tempo, quando são percorridos 10 km?   
(A) carroça - semana    
(B)  carro - dia    
(C)  caminhada - hora    
(D)  bicicleta - minuto    
(E)  avião - segundo    

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  

 Em uma prova de 100 m rasos, o desempenho 
típico de um corredor padrão é representado pelo 
gráfico a seguir:  

 

 
 
37. (ENEM 1998)  Baseado no gráfico, em que 

intervalo de tempo a VELOCIDADE do corredor é 
aproximadamente constante?   
(A) Entre 0 e 1 segundo    
(B)  Entre 1 e 5 segundos    
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(C)  Entre 5 e 8 segundos    
(D)  Entre 8 e 11 segundos    
(E)  Entre 12 e 15 segundos    

   
38. (ENEM 1998)  Em que intervalo de tempo o 

corredor apresenta ACELERAÇÃO máxima?   
(A) Entre 0 e 1 segundo     
(B)  Entre 1 e 5 segundos     
(C)  Entre 5 e 8 segundos     
(D)  Entre 8 e 11 segundos     
(E)  Entre 9 e 15 segundos    

 
 
 
39. (ENEM PPL 2013)  O trem de passageiros da 

Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM), que 
circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na 
Grande Vitória, e a capital mineira Belo Horizonte, 
está utilizando uma nova tecnologia de frenagem 
eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso 
iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da 
estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 
metros, o que proporciona redução no tempo de 
viagem. 

 Considerando uma velocidade de 72 km/h, qual é 
o módulo da diferença entre as acelerações de 
frenagem depois e antes da adoção dessa 
tecnologia?  
(A) 0,08 m/s2    
(B)  0,30 m/s2    
(C)  1,10 m/s2    
(D)  1,60 m/s2    
(E)  3,90 m/s2    

 
TD – 02 

 
01. A respeito das grandezas físicas escalares e 

vetoriais, analise as proposições a seguir: 
 

(01) As escalares ficam perfeitamente definidas, 
mediante um valor numérico acompanhado 
da respectiva unidade de medida. 

(02) As vetoriais, além de exigirem na sua 
definição um valor numérico, denominado 
módulo ou intensidade, acompanhado da 
respectiva unidade de medida, requerem, 
ainda, uma direção e um sentido. 

(04) Comprimento, área, volume, tempo e massa 
são grandezas escalares. 

(08) Deslocamento, velocidade, aceleração e força 
são grandezas vetoriais. 

 
Dê como resposta a soma dos números 
associados às proposições corretas. 

 
02. As grandezas físicas podem ser escalares ou 

vetoriais. As vetoriais são aquelas que possuem 
caráter direcional. Das alternativas abaixo, 
assinale aquela que tem apenas grandezas 
vetoriais: 
(A)  força, massa e tempo. 

(B)  tempo, temperatura e velocidade. 
(C)  potência, temperatura e densidade. 
(D)  deslocamento, massa e trabalho. 
(E)  velocidade, força e deslocamento. 

 
03. Numa competição de arco-e-

flecha, o que faz a flecha 
atingir altas velocidades é a 
ação da força resultante R, 
obtida por meio da soma 
vetorial entre as forças F1 e F2 
exercidas pelo fio impulsor. A 
figura que melhor representa a 
resultante R é: 

   
04. Das afirmativas: 

I.  As grandezas vetoriais sempre podem ser 
somadas. 

II.  Uma grandeza vetorial pode ser somada com 
uma grandeza escalar. 

III.  Pode-se multiplicar uma grandeza vetorial por 
uma escalar. 

IV.  Apenas as grandezas escalares têm 
unidades. 

 
Está(ão) correta(s) somente: 
(A)  I e II    
(B)  I     
(C)  IV 
(D)  I e IV 
(E)  III 

 
05. Um sistema é constituído por duas forças de 

direções perpendiculares entre si e de 
intensidades 60N e 80N. A força resultante dessas 
duas forças forma com a força de intensidade 80 
N um ângulo cujo seno vale? 
(A)  0,50   
(B)  0,60   
(C)  0,75 
(D)  0,80 
(E)  1,00 

 
06.  Determine o módulo do vetor soma de a



 (a = 60 
u) com b



 (b = 80 u) em cada caso: 
 

(A) 
 
 
(B) 
 
(C) 
 
 
 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 
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07. Considere dois vetores, u e v, de módulos 
respectivamente iguais a 10 unidades e 15 
unidades. Qual o intervalo de valores admissíveis 
para o módulo do vetor s, soma de u com v? 

 
08. A soma de dois vetores de módulos 12 N e 18 N 

tem certamente o módulo compreendido entre: 
(A)  6 N e 18 N  (D)  12 N e 30 N 
(B)  6 N e 30 N  (E)  29 N e 31 N 
(C)  12 N e 18 N 

 
09. A intensidade da resultante entre duas forças 

concorrentes, perpendiculares entre si, é de 75 N. 
Sendo a intensidade de uma das forças igual a 60 
N, calcule a intensidade da outra. 

 
10. Determine o vetor soma S  em cada caso a seguir, 

calculando o seu módulo e o ângulo formado com 
a horizontal: 
(A) 
 
 
 
 
 
 
(B) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Nos esquemas de I a IV, é representada uma 

partícula e todas as forças que agem sobre ela. 
As forças têm a mesma intensidade F e estão 
contidas em um mesmo plano. Em que caso (ou 
casos) a força resultante na partícula é nula? 

 

 

 
 
12. Os esquemas seguintes mostram um barco sendo 

retirado de um rio por dois homens. Em (A), são 
usadas cordas que transmitem ao barco forças 
paralelas de intensidades F1 e F2. Em (B), são 
usadas cordas inclinadas de 90° que transmitem 
ao barco forças de intensidades iguais às 
anteriores. 
(A)  

 
(B) 

 
 

Sabe-se que, no caso (A), a força resultante 
transmitida ao barco tem valor 700 N e, no caso 
(B), 500 N. Nessas condições, calcule F1 e F2. 

 
13. Submetida à ação de três forças constantes, uma 

partícula se move em linha reta com movimento 
uniforme. A figura abaixo representa duas dessas 
forças: 

 

 
A terceira força tem módulo: 
(A)  5.   (D) 13.    
(B)  7.    (E)  17. 
(C) 12.    
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14. Um corpúsculo desloca-se em movimento 
retilíneo e acelerado de modo que, num instante t, 
sua velocidade é v. Sendo F e a, respectivamente, 
a força resultante e a aceleração no instante 
referido, aponte a alternativa que traz um possível 
esquema para os vetores v, F e a 

 

 
15. Uma espaçonave de massa 8,0 · 102 kg em 

movimento retilíneo e uniforme num local de 
influências gravitacionais desprezíveis tem 
ativados simultaneamente dois propulsores que a 
deixam sob a ação de duas forças F1 e F2 de 
mesma direção e sentidos opostos. Sendo as 
intensidades de F1 e F2 respectivamente iguais a 
4,0 kN e 1,6 kN, determine o módulo, da resultante 
adquirida pela espaçonave. 

 
16. Considere um helicóptero movimentando-se no ar 

em três situações diferentes: 
I.  subindo verticalmente com velocidade escalar 

constante; 
II.  descendo verticalmente com velocidade 

escalar constante; 
III.  deslocando-se horizontalmente para a direita, 

em linha reta, com velocidade escalar 
constante. 

 
A resultante das forças exercidas pelo ar sobre o 
helicóptero, em cada uma dessas situações, é 
corretamente representada por: 

 
 
17. Um pedaço de giz é lançado horizontalmente de 

uma altura H. Desprezando-se a influência do ar, a 
figura que melhor representa a(s) força(s) que 
age(m) sobre o giz é: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TD – 03 
 

CINEMÁTICA 
VELOCIDADE MÉDIA 

 
A cinemática é a parte da mecânica que estuda os 

movimentos sem levar em conta suas causas. 
É importante relembrar alguns conceitos essenciais 

para o nosso estudo. São eles: 
 
1. Trajetória - conjunto de posições ocupadas por 

um corpo no decorrer de seu movimento. Depende 
do referencial adotado.  

2. Origem dos espaços - ponto a partir do qual são 
 medidas todas as posições na estrada, 
 referencial. 

3. Instante (t) - posição definida no tempo. Exato 
momento. 

4. Intervalo de tempo (∆t) – diferença entre dois 
instantes. 

5. Posição ou espaço (s) – distância em relação à 
origem. 

6. Variação de espaço (∆s) - distância entre a 
posição final e a inicial. 

 
 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

(A) (C) (E) 

(B) (D) 
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VELOCIDADE ESCALAR MÉDIA 
 
É a razão entre a variação de espaço e o tempo gasto.  
 
                         

  V =  s
t

∆
∆

                                           

 
 
Unidades: SI - m/s 
   CGS - cm/s 
   Usual - km/h 
 
                
                          
                         
                  
 
 
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO                                          
 
01. Um móvel percorre a distância de 1200 m em 4 

min. Qual é sua velocidade média? 
 
02. Uma partícula percorreu 90 m com uma velocidade 

de 36 km/h. Em quanto tempo ela fez o percurso? 
  
03. Um carro viaja de São Paulo a Campinas, que dista 

90 km, parando durante 30 min em um posto à 
beira do caminho, para refeição e abastecimento. 
De São Paulo até o posto gastara 1 hora e 30 
minutos, fazendo o percurso do posto a Campinas 
em mais 30 minutos. Calcule a velocidade média 
do carro na viagem em questão. 

 
04. Um carro com uma velocidade de 80 km/h passa 

pelo km 240 de uma rodovia às 7h30min. A que 
horas esse carro chegará à próxima cidade, 
sabendo que ela está situada no km 300 dessa 
mesma rodovia? 

 
05. Você em um automóvel faz determinado percurso 

em 2 h, desenvolvendo uma velocidade média de 
75 km/h. Se fizesse o mesmo percurso a uma 
velocidade média de 100 km/h, quanto tempo 
ganharia? 
 

06. A velocidade escalar média de um automóvel até a 
metade de seu percurso é de 90 km/h e na outra 
metade restante é de 60 km/h. Determine a 
velocidade escalar média em todo o percurso. 

 
07. Uma patrulha rodoviária mede o tempo que cada 

veículo leva para percorrer um trecho de 400 m de 
estrada. Um automóvel percorre a primeira metade 
do trecho com velocidade de 140 km/h. Sendo 80 
km/h a máxima permitida, qual deve ser a maior 
velocidade média do carro na segunda metade do 
trecho para evitar ser multado? 

 
 
 

Anotações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOVIMENTO UNIFORME                                          
FUNÇÃO HORÁRIA DO ESPAÇO 
 
Quando um móvel desloca-se sobre uma trajetória 

orientada, o seu espaço varia em função do 
tempo, podendo ser relacionado com este por 
uma equação: a função horária do espaço. 

 
Para o MU: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logo: 
 
 
 
Observe que é uma função do _____ grau na variável t. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTOS 
• Se V > 0, o móvel desloca-se no sentido da 

trajetória e seu movimento é progressivo. 
 
• Se V < 0, o móvel desloca-se contra a trajetória e 

seu movimento é regressivo. 
 
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 
 
01. Em cada uma das funções abaixo, dê o espaço 

inicial e a velocidade e classifique em 
progressivos ou retrógrados os movimentos 
correspondentes. 
(A) s = 10 + 5t  
(B)  s = 10 - 4t    
(C)  s = -10 + 3t  

 
 

1 m/s = 100 cm/s = 3,6 km/h 

÷ 3,6 

x 3,6 
km/h m/s 
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02. É dado o movimento s = 60 - 12t, onde s é medido 
em quilômetros e t em horas. Determine: 
(A) o espaço inicial e a velocidade escalar; 
(B) o espaço quando t = 3 h; 
(C) o instante em que o móvel passa pela origem 

dos espaços; 
(D) se o movimento é progressivo ou retrógrado. 

 
03. Dois móveis percorrem a mesma trajetória e seus 

espaços estão medidos a partir do marco 
escolhido na trajetória. Suas funções são:           sA 
= 30 - 80t e sB = 10 + 20t, onde t é o tempo em 
horas e s é o espaço em quilômetros. Determine o 
instante e a posição do encontro. 

 
 
04. Dois móveis percorrem a mesma trajetória e, no 

instante em que dispara o cronômetro (t = 0), 
suas posições são indicadas na seguinte figura: 

 
 
 
                                                                
 
Os sentidos dos movimentos estão indicados na figura 

e suas velocidades são, respectivamente, iguais a 
20 m/s e 10 m/s (em valor absoluto). Determine o 
instante e a posição do encontro. 

 
05. Dois carros, A e B, se movem em uma estrada, na 

mesma direção e no mesmo sentido, com 
velocidades de 40 km/h e 70 km/h. Em t = 0, 
passam por um mesmo ponto O. Calcule a 
distância entre os dois após 30 min. 

 
06. Dois carros estão na mesma estrada, em sentidos 

opostos e distam entre si 10 km. Um tem 
velocidade de 60 km/h e o outro de 90 km/h. 
Determine após quanto tempo os dois estarão 
emparelhados. 

 
07. Dois carros se deslocam em uma pista retilínea, 

ambos no mesmo sentido e com velocidades 
constantes. O carro que está na frente desenvolve 
20 m/s e o que está atrás desenvolve 35 m/s. Em 
certo instante, a distância entre eles é de 225 m. 
A partir desse instante, que distância o carro que 
está atrás deve percorrer para alcançar o que 
está na frente? 

 
“Sempre fica um pouco de perfume nas mãos de 

quem oferece flores.” 
                                               

Provérbio Chinês 
 
 
 
 

 
 
 

TD – 04 
 

MOVIMENTO UNIFORMEMENTE VARIADO 
 
ACELERAÇÃO ESCALAR - É a taxa segundo a qual a 

velocidade varia no decorrer do tempo. 
Matematicamente: 

 
Unidade (SI): m/s2 
 
 
MOVIMENTO UNIFORMEMENTE VARIADO (MUV) - É 

aquele que ocorre com aceleração constante e 
diferente de zero. Pode ser: 

 
 
 
 
 

• Acelerado - quando a aceleração e a velocidade 
têm o mesmo sentido (mesmo sinal). A velocidade 
aumenta com o passar do tempo. 

                                            
• Retardado ou desacelerado - quando a 

aceleração e a velocidade têm sentidos opostos 
(sinais contrários). A velocidade diminui com o 
passar do tempo.  

 
FUNÇÃO HORÁRIA DA VELOCIDADE (MUV) 
  
É a equação que fornece a velocidade escalar do 

móvel em qualquer instante de seu movimento. 
Para o MUV: 

 
 
 
 
EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM 
 
01. Partindo do repouso, um avião atinge a velocidade 

de 360 km/h em 20s. Qual a aceleração média 
desenvolvida pelo avião? 

 
02.  É dado um movimento cuja velocidade escalar 

obedece à função: 
                           v = 4 - 2t (SI) 

Determine: 
(A)  A velocidade inicial; 
(B)  A aceleração; 
(C)  A velocidade no instante 3s; 
(D)  O instante em que o móvel muda de sentido. 

 
03.  É dada a função: v = 10 - 4t (SI). Determine: 

(A)  A velocidade escalar; 
(B)  A aceleração; 
(C)  A posição no instante 2s; 
(D)  O instante em que o móvel muda de sentido. 

 
 
 
 
 

0 

P1 

15 

s(m) P2 

45 

va = 
t

∆
∆

 

 v = v0 + at 
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04.  Uma aceleração de 4m/s2 significa que 
(A)  a velocidade do móvel é de 4m/s 
(B)  a velocidade do móvel aumenta 4m/s a cada 

hora. 
(C)  a velocidade do móvel aumenta 4m/s a cada 

segundo. 
(D)  a cada 4s a velocidade aumenta 1m/s. 
(E)  a cada segundo o móvel se desloca 4m. 

 
05.  Um automóvel deslocava-se a 108 km/h quando 

acionou os freios e parou em 15s. Qual é o valor 
da aceleração escalar do móvel durante a freada? 

 
06.  Em um movimento uniformemente variado, 

(A)  a aceleração é nula. 
(B)  a velocidade é nula. 
(C)  a velocidade é constante. 
(D)  a aceleração é constante. 
(E)  a velocidade é positiva. 

 
07.  Um móvel tem sua velocidade variando de acordo 

com a função v = 6 - 3t (SI). O movimento é 
retardado no intervalo 
(A)  0 ≤ t ≤ 3s.  (D)  t ≥ 6s. 
(B)  0 ≤ t ≤ 6s.  (E)  t ≥ 2s. 
(C)  0 ≤ t < 2s. 

 
08.   De acordo com a função v = 4 + 4t (SI) , o 

movimento será 
(A)  sempre retardado. 
(B)  acelerado a partir de t = 1s. 
(C)  retardado a partir de t = 1s. 
(D)  sempre acelerado. 
(E)  n.d.a. 

 
09. Um carro arranca com aceleração constante de 

4m/s2. Em quanto tempo ele atingirá a velocidade 
de 108 km/h? 

 
10.  A respeito de um movimento cuja função horária 

da velocidade é V = 4 - 2t, responda: 
(A)  O movimento é inicialmente progressivo ou 

retrógrado? 
(B)  O movimento é inicialmente acelerado ou 

retardado? 
(C)  Em que instante o móvel inverte o sentido de 

seu movimento? 
(D)  Qual é a velocidade do móvel no instante 5s? 

 
FUNÇÃO HORÁRIA DO ESPAÇO (MUV)  
 
- É a equação que informa a posição do móvel em 

qualquer instante. No MUV ela tem a forma: 
 
 
 

Ex.: 
s = 3 + 3t + 2t2 

s = 4 - 5t  -  t2 
s = 3t + 3t2 
 

ÉXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 
 
01.  É dado o movimento: s = -6 +5t - t2 

Determine: 
(A)  A posição inicial; 
(B)  A velocidade inicial; 
(C)  A aceleração; 
(D)  A função horária da velocidade; 
(E)  O instante em que o móvel muda de sentido; 
(F)  O instante em que o móvel passa pela origem 

das posições. 
 
02.  No movimento: s = 5 +4t - t2, determine: 

(A)  A posição inicial; 
(B)  A velocidade inicial; 
(C)  A aceleração; 
(D)  A função horária da velocidade; 
(E)  O instante em que o móvel muda de sentido; 
(F)  O instante em que o móvel passa pela origem 

das posições. 
 
03.  No movimento: s = -28 - 10t + 2t2, determine: 

(A)  A posição inicial; 
(B)  A velocidade inicial; 
(C)  A aceleração; 
(D)  A função horária da velocidade; 
(E)  O instante em que o móvel muda de sentido; 
(F)  O instante em que o móvel passa pela origem 

das posições. 
 
04. A velocidade de um ponto material que partiu da 

posição s = 24 m, obedece à expressão: v = 5 - 2t (SI). 
Determine: 
(A)  O instante em que ele muda de sentido; 
(B)  A posição onde ele inverteu o sentido; 
(C)  O instante em que ele passa pela origem das 

posições. 
 
05. A velocidade de um móvel vale 10 m/s quando é 

acelerado de 1,5 m/s2, na mesma direção e 
sentido da velocidade durante 10s. Determinar: 
(A)  A velocidade após 10s; 
(B)  O espaço que percorre nos 10s; 
(C)  A velocidade média. 

 
06.  A velocidade de um móvel passa uniformemente 

de 20m/s para 40 m/s em 5s. Determine: 
(A)  A aceleração; 
(B)  O deslocamento; 
(C)  A velocidade média. 

 
07. Um automóvel parte do repouso e é submetido a 

uma aceleração média de 5m/s2 durante 4s. Qual é 
a  desaceleração que ele deve sofrer, a partir desse 
instante, para voltar ao repouso a 140 m da 
posição inicial?  

 
08.  Um caminhão passa por um carro da polícia 

rodoviária a 72 km/h em um trecho onde a 
máxima permitida é de 60 km/h. O policial liga o 
carro e parte no seu encalço com uma 

s = s0 + v0t + ½ at2 
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desvantagem de 2 m, porém com uma aceleração 
constante de 4 m/s2. Em quanto tempo o policial 
emparelhará com o caminhão? Qual será a 
distância percorrida pelo policial até o 
emparelhamento? 

 
EQUAÇÃO DE TORRICELLI 
 
Até agora conhecemos duas funções horárias do MUV: 
 
 
 
A desvantagem destas equações é que para usá-las 

dependemos do conhecimento do tempo, e nem 
sempre isso é possível. Então, para relacionarmos 
a velocidade com o espaço sem passar pelo 
tempo, temos a equação de Torricelli: 

 
                       
 
 

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 
 
01. Um móvel inicialmente em repouso é sujeito à 

aceleração constante de 5 m/s2. Determine a 
distância percorrida pelo móvel até atingir a 
velocidade de 10 m/s. 

 
02. Um automóvel desloca-se com a velocidade de  

20 m/s. A partir do instante t = 0, seu motorista 
aplica os freios até o carro parar. Admitindo que a 
aceleração tem módulo igual a 4 m/s2 e é 
constante, determine a distância percorrida pelo 
carro desde a aplicação dos freios até sua parada. 

 
03. Um corpo tem velocidade inicial de 4 m/s, 

variando uniformemente para 10 m/s após um 
percurso de 7 m. Determine a aceleração aplicada 
ao corpo. 

 
04. Um motorista de automóvel viaja a 72 km/h. À 

distância de 500 m ele vê um obstáculo. 
Determine a aceleração que deve ser aplicada no 
carro para que este pare a tempo de não chocar 
com o obstáculo. 

 
05. A velocidade de um móvel passa, uniformemente, 

de 8 m/s para 12 m/s, em um percurso de 10 m. 
Qual o tempo gasto? 

 
06.  Um caminhão inicia a descida de um trecho de 

estrada em declive com velocidade de 54 km/h. 
Admitindo que o caminhão adquira uma 
aceleração de 2 m/s2 e que a distância percorrida 

tenha sido de 100 m, determine a velocidade ao 
final do trecho. 

 
07.  Um carro possui a velocidade de 108 km/h ao 

passar por um ponto A e, após 125 m, passa por 
um ponto B a 72 km/h. Qual é a distância 
percorrida após B até o carro parar? 

 
08.  A velocidade escalar de um trem se reduz 

uniformemente de 12 m/s para 6 m/s numa 
distância de 100 m. Qual é o módulo de sua 
desaceleração? 

 
09.  Um trem de 120 m de comprimento se desloca 

com velocidade escalar de 20 m/s. Esse trem, ao 
iniciar a travessia de uma ponte, freia 
uniformemente, saindo completamente da mesma 
10s após com velocidade escalar de 10 m/s. Qual é 
o comprimento do trem?  

 
10.  Um móvel percorre uma trajetória retilínea, em 

relação a um dado sistema de referência, com 
movimento uniformemente acelerado. Ao passar 
pelo ponto A, sua velocidade é de 2 m/s e, no 
ponto B, sua velocidade é de 6 m/s. Sabendo-se 
que a distância BC é o dobro de A, calcule a 
velocidade no ponto C. 

 

GRÁFICOS NO MU E MUV 
 

* GRÁFICO v x t 
 

Mov. Uniforme ⇒ v = constante 
                                                              
                                                                      
                    
                                                                                                            
 
 
                                                                                        
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 s = s0 + v0t +1/2 at2 

         v = v0 + at 
 

v2 = v0
2 + 2a∆s 

 t 

v 

v > 0 

t 

v 

v < 0 
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Mov. Uniformemente variado ⇒ a = constante função: 
v = v0 + at 

        
 
  
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                      
                      
 
 
 
 
 
PROPRIEDADES: 
 

I - A área sob a curva dá o valor do ∆s; 
II - A aceleração pode ser calculada por a = ∆v / ∆t. 
 
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 
 

01.  Um carro viaja 5h a uma velocidade que varia 
conforme o gráfico. Determine a velocidade média 
do veículo durante a viagem. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
02.  O gráfico representa o movimento de um carro 

durante certo percurso. Determine a velocidade 
média do carro nesse percurso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

03.  Considerando o gráfico a seguir, determine: 
(A)  a aceleração do movimento; 
(B)  a função horária da velocidade para esse 

movimento. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

04.   É fornecido o gráfico da velocidade em função do 
tempo num MUV. Com base nele: 
(A)  Escreva a função da velocidade em função do 

tempo; 
(B)  Determine o instante em que o móvel muda 

de sentido. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
05.  No gráfico abaixo, classifique cada trecho como: 

(A) Progressivo ou retrógrado; 
(B) Acelerado, retardado ou uniforme. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

06.  No gráfico a seguir, determine: 
(A)  A aceleração; 
(B)  A função horária da velocidade; 
(C)  A velocidade no instante 3s 
(D)  A variação de espaço entre os instantes 0 e 

5s. 
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80 

40 
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v 
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v 
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07.  O gráfico define a velocidade de um móvel em 
função do tempo. A posição inicial da partícula é 
dada pelo espaço s0 = 50 m. 
(A)  Qual o espaço do móvel no instante 10s? 
(B)  Qual é a aceleração do movimento? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
08.  A velocidade do móvel varia com o tempo, 

segundo o gráfico anexo. Determine: 
(A)  A velocidade do móvel no instante t = 0,5s; 
(B)  A variação de espaço ocorrida no intervalo 

entre 0 e 2s. 
 
 
        
 
 
        
 
 
 
 

 
 
 
09.  O gráfico representado mostra a variação de 

velocidade de um móvel em função do tempo. 
Admitindo que em t = 0 o móvel ocupava a 
posição 80 m, determine a posição em que o 
móvel muda de sentido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.   Durante uma viagem, a velocidade de um 
automóvel varia conforme o gráfico anexo. 
Responda: 
(A)  Que distância percorreu o carro nas primeiras 

duas horas? 
(B)  Qual foi a distância percorrida durante as oito 

horas de viagem? 
(C)  Qual foi a velocidade média em todo o 

percurso? 
 

 
 
             
 
        
 
 
 
 
 
 
GRÁFICOS NO MU E MUV 
 
* GRÁFICOS s x t 
 
M. Uniforme: s = s0 + vt 
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M. Uniformemente Variado :  s = s0 + v0t + ½ at2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 
 
01.  Dois carros A e B deslocam-se em uma estrada 

retilínea, como mostra o gráfico abaixo, em que x 
representa a distância percorrida durante o tempo t. 

 
                       
                                            
 
 
 
 
                                             
 

Podemos afirmar que a velocidade do carro B 
(A)  é menor que a do carro A. 
(B)  é maior que a do carro A. 
(C)  é igual à do carro A. 
(D)  cresce com o tempo. 
(E)  decresce com o tempo. 

 
02. A figura representa o diagrama espaço-tempo 

para um móvel que se desloca com velocidade 
constante entre dois pontos quaisquer. Determine 
a velocidade do móvel. 

 
    
       
 
      
         
 
                   
 

03.  No gráfico abaixo, determine as funções horárias 
para as posições de A e B. 

 
  
 
       
 
       
 
                                          
 
 
04. Um objeto desloca-se em movimento retilíneo e 

uniforme durante 30s. A figura representa o 
gráfico do espaço em função do tempo. 
Determine o espaço do objeto no instante 30s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.  Associe aos gráficos seguintes, I, II, III e IV, uma 

das alternativas abaixo: 
(A)  O móvel não passa pela origem. 
(B)  O móvel muda de sentido após t = 0. 
(C)  A aceleração é negativa. 
(D)  A velocidade inicial é nula. 
(E)  O móvel passa pela origem em t = 0. 

 

 
 

 
06. No gráfico abaixo, determine: 

(A)  A função horária do espaço; 
(B)  A função horária da velocidade; 
(C)  O instante e a posição em que o móvel muda 

de sentido. 
 

A 

B 
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t 
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07. Os movimentos de dois móveis, A e B, são 

descritos pelos gráficos abaixo: 
 
 
  
  
 
 
          
  
        
       
 

Determine o instante e a posição do encontro. 
 
08. Para os móveis dos gráficos abaixo, determine o 

instante e o posição do encontro. 
 
     
        
          
 
         
                                  
 
 
        
09. Com base no gráfico abaixo, julgue as afirmações. 

 
 

I.  a > 0 ; v0 > 0 ; s0 > 0. 
II.  De 0 a t1 o movimento é retrógrado e 

desacelerado.  
III.  Em t2 a velocidade é nula. 
IV.  Para t > t2 o movimento é acelerado. 
V.  A velocidade em t4 é menor que em t3. 
VI.  O módulo de V é igual em t1 e t3. 
VII.  Ele passa duas vezes pela origem. 

 
TD – 05 
 
01.  Considere as seguintes afirmações: 

I. A resultante das forças que atuam num 
corpo que descreve movimento uniforme é 
nula. 

II. Dois corpos submetidos a forças resultantes 
iguais sofrem a mesma aceleração somente 
se possuírem mesma massa. 

III. O efeito final da força de ação exercida por 
um agente externo a um corpo é anulado pela 
reação do corpo e esse agente externo. 

 
Dentre essas afirmações, somente: 
(A)  I é correta   (D)  I e II são 

corretas 
(B)  II é correta   (E)  I e III são 

corretas 
(C)  III é correta 

 
02.  Dadas as afirmações: 

I. Um corpo pode permanecer em repouso 
quando solicitado por forças externas. 

II. As forças de ação e reação têm resultante 
nula, provocando sempre o equilíbrio do corpo 
em que atuam. 

III. A força aplicada sobre um corpo, pela 
Segunda Lei de Newton, é o produto de sua 
massa pela aceleração que o corpo possui. 

 
É(são) correta(s): 
(A)  I e II    (D)  I 
(B)  I e III    (E)  todas 
(C)  II e III 

 
03. Os princípios básicos da mecânica foram 

estabelecidos por Newton e publicados em 1686, 
sob o título “Princípios Matemática da Filosofia 
Natural”. Com base nestes princípios, assinale V 
para verdadeiro e F para falso. 
I. A aceleração de um corpo em queda livre 

depende da massa desse corpo. (      ) 
II. As forças de ação e reação são forças de 

mesmo módulo e estão aplicadas em um 
mesmo corpo. (      )  

III. A massa de um corpo é uma propriedade 
intrínseca desse corpo. (      ) 

IV. As leis de Newton são válidas somente 
para referenciais inerciais. (      )  

V. Quanto maior for a massa de um corpo, 
maior será a sua inércia. (      ) 

VI. A Lei de Inércia, que é uma síntese das 
ideias de Galileu sobre a inércia, afirma 
que, para manter um corpo em 
movimento retilíneo uniforme, é 
necessária a ação de uma força. (      ) 

 
04. Um livro está num plano horizontal. Atuam sobre 

ele as forças peso e normal, como indicado na 
figura. 

 Analisando-se as afirmações abaixo: 
I. A força de reação à força peso está aplicada 

no centro da Terra. 
II. A força de reação à força normal está 

aplicada sobre o plano horizontal. 

A 

B 
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III. O livro está em repouso e, portanto, normal e 
peso são forças de mesma intensidade e 
direção, porém de sentidos contrários. 

IV. A força normal é reação à força peso. 

 
 

Pode-se dizer que: 
(A) todas as afirmações são verdadeiras. 
(B) apenas I e II são verdadeiras. 
(C) apenas I, II e III são verdadeiras. 
(D) apenas II e III são verdadeiras. 
(E) apenas III é verdadeira. 

 
05.  Uma mola está sustentando um corpo de peso P, 

conforme a figura abaixo. Sobre essa situação, 
considere as seguintes proposições: 
I. A mola apresenta um alongamento porque a 

Terra exerce uma força no extremo inferior da 
mola. 

II. Pela Lei da Ação e Reação, a mola atrai a 
Terra com força. 

III. A mola apresenta deformação dupla da que 
apresentaria se só estivesse presa ao corpo e 
não ao teto. 

 
 
 Analisando as situações e as proposições, 

podemos afirmar que: 
(A) apenas I é verdadeira. 
(B) apenas II é verdadeira. 
(C) apenas III é verdadeira. 
(D) I, II e III são verdadeiras. 
(E) I, II e III são falsas. 

 
06.  Em seu livro Viagem ao Céu, Monteiro Lobato, 

pela boca de uma personagem, faz a seguinte 
afirmação: “Quando jogamos uma laranja para 
cima, ela sobe enquanto a força que produziu o 
movimento é maior do que a força da gravidade. 
Quando esta se torna maior, a laranja cai”. 

 (Despreza-se a resistência do ar.) 
(A) A afirmação é correta pois, de F = m.a, temos 

que a = 0 quando F = 0, indicando que as 
duas forças se equilibraram no ponto mais 
alto da trajetória. 

(B) A afirmação está errada porque a força 
exercida para elevar a laranja, sendo 

constante, nunca será menor que a da 
gravidade. 

(C) A afirmação está errada, porque, após ser 
abandonada no espaço, a única força que 
age sobre a laranja é a da gravidade. 

(D) A afirmação está errada, porque, após ser 
abandonada no espaço, a única força que 
age sobre a laranja é a da gravidade. 

(E) A afirmação está correta porque está de 
acordo com o Princípio da Ação e Reação. 

 
07.  Um corpo se encontra em equilíbrio sobre o prato 

de uma balança, em repouso no laboratório 
(Figura 1). Na figura 2, estão representadas as 
forças que atuam sobre o corpo ( )PeN

 

, bem 

como a força exercida pelo corpo sobre o prato 

( )F


. 

  
08.  Um dinamômetro possui suas duas extremidades 

presas a duas cordas. Duas pessoas puxam as 
cordas na mesma direção e sentidos opostos, 
com força de mesma intensidade F = 100 N. 
Quanto marcará o dinamômetro? 

 
 

(A)  200 N   (D)  50 N 
(B)  0   (E)  400 N 

 (C)  100 N 
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09. Um fazendeiro possui dois cavalos igualmente 
fortes. Ao prender qualquer um dos cavalos com 
uma corda a um muro (figura 1), observa que o 
animal, por mais que se esforce, não consegue 
arrebenta-la. Ele prende, em seguida, um cavalo 
ao outro, com a mesma corda. A partir de então, 
os dois cavalos passam a puxar a corda (figura 2) 
tão esforçadamente quanto antes. 

 
 A respeito da situação ilustrada pela figura 2, é 

correto afirmar que: 
(A) a corda arrebenta, pois não é tão resistente 

para segurar dois cavalos. 
(B) a corda pode arrebentar, pois os dois cavalos 

podem gerar, nessa corda, tensões até duas 
vezes maiores que as da situação da figura 1. 

(C) a corda não arrebenta, pois a resultante das 
forças exercidas pelos cavalos sobre ela é 
nula. 

(D) a corda não arrebenta, pois não está 
submetida a tensões maiores que na 
situação da figura 1. 

(E) não se pode saber se a corda arrebenta ou 
não, pois nada se disse sobre sua resistência. 

 
10.  Um pára-quedista, alguns minutos após saltar do 

avião, abre seu pára-quedas. As forças que atuam 
sobre o conjunto pára-quedista – equipamentos 
são, então o seu peso e a força de resistência do 
ar. Essa força é proporcional à velocidade. 

 Desprezando-se qualquer interferência de ventos, 
pode-se afirmar que: 
(A) a partir de um certo momento, o pára-

quedista descerá com velocidade constante. 
(B) antes de chegar ao chão, o pára-quedista 

poderá atingir velocidade nula. 
(C) durante toda a queda, a força resultante 

sobre o conjunto será vertical para baixo. 
(D) durante toda a queda, o peso do conjunto é 

menor do que a força de resistência do ar. 
 
 
 
 
 

11.  Um corpo de massa 200 g é submetido à ação 
das forças 1 2 3F , F e F

  

, coplanares, de módulos            
F1 = 5,0 N, F2 = 4,0 N e F3 = 2,0 N, conforme a 
figura a seguir. 

 
A aceleração do corpo vale, em m/s2: 
(A)  0,025   (D)  25 
(B)  0,25   (E)  250 
(C)  2,5 

 
12.  Dois blocos, A e B, de massas mA = 2,0 kg e mB = 

3,0 kg estão sobre uma superfície perfeitamente 
lisa, conforme a figura a seguir. O atrito entre os 
blocos e a superfície é desprezível. Sobre o corpo 
A é aplicada uma força F , horizontal e constante, 
de intensidade igual a 15,0 N. 

 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) A aceleração do bloco B é igual à aceleração 

do bloco A, porque as forças resultantes 
sobre o blocos A e B são de mesma 
intensidade. 

(B) A aceleração do conjunto é igual a 5,0 m/s2. 
(C) A força exercida pelo bloco B sobre o bloco A 

tem intensidade igual a 9,0 N. 
(D) A força exercida pelo bloco A sobre o bloco B 

tem intensidade igual a 15,0 N. 
(E) A força exercida pelo bloco A sobre o bloco B 

e a força exercida pelo bloco B sobre o bloco 
A têm intensidade diferentes. 

 
13.  Dois blocos A e B, com massas mA = 5 kg e            

mB = 10 kg, são colocados sobre uma superfície 
plana horizontal (o atrito entre os blocos e a 
superfície é nulo) e ligados por um fio inextensível 
e com massa desprezível (conforme a figura a 
seguir). O bloco B é puxado para a direita por uma 
força horizontal F



 de intensidade 30 N. 

 
 
 Nessa situação, a aceleração do sistema e a 

tração no fio valem, respectivamente: 
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(A)  2 m/s2 e 30 N (D)  3 m/s2 e 10 N 
(B)  2 m/s2 e 20 N (E)  2 m/s2 e 10 N 
(C)  3 m/s2 e 5 N 

 
14.  Dois blocos idênticos, unidos por um fio de massa 

desprezível, jazem sobre uma mesa lisa e 
horizontal conforme mostra a figura a seguir. A 
força máxima a que esse fio pode resistir é 20 N. 

 Qual o valor máximo da força F que se poderá 
aplicar a um dos blocos, na mesma direção do fio, 
sem romper o fio? 

 
 
 
15.  Dois blocos de massa igual a 4 kg e 2 kg, 

respectivamente, estão presos entre si por um fio 
inextensível e de massa desprezível. Deseja-se 
puxar o conjunto por meio de uma força F



 cujo 
módulo é igual a 3 N sobre uma mesa horizontal e 
sem atrito. O fio é fraco e corre o risco de romper-
se. 

 
 Qual o melhor modo de puxar o conjunto sem que 

o fio se rompa, pela massa maior ou pela menor?  
 
16.  Três corpos A, B e C, de massas mA = 2kg,                 

mB = 6kg e mC = 12 kg, estão apoiados em uma 
superfície plana, horizontal e idealmente lisa. Ao 
bloco A é aplicada a força horizontal F = 10 N. A 
força que B exerce sobre C vale, em newtons: 

 
(A)  2    (B) 4 
(B)  6    (D) 10 

 
17.  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: 

 Adote g = 10 m/s2. 

 

(A)  0N   (D)  40 N 
(B)  5 N   (E)  50 N 
(C)  10 N 

 
18. Dois blocos estão suspensos em um campo 

gravitacional de intensidade g (10m/s2) por duas 
cordas, A e B, de massas desprezíveis, como 
indica a figura. O bloco superior tem massa igual a 
2,0 kg e o inferior, 4,0 kg. Determine as trações em 
cada corda nos seguintes casos: 
(A) os corpos são mantidos em repouso; 
(B) os corpos possuem uma aceleração de 2,0 

m/s2 vertical para cima; 
(C) os corpos estão em queda livre. 

 
 
19.  Uma pessoa está dentro de uma elevador em 

repouso, sobre uma balança que acusa uma 
leitura igual a P. Se o elevador subir com 
aceleração igual a duas vezes a aceleração da 
gravidade, a nova leitura será: 
(A)  P    (D)  4P 
(B) 2P    (E)  5P 
(C)  3P 

 
20.  Um elevador sobe com aceleração constante 1,5 

m/s2. Uma pessoa de massa 60 kg no interior do 
elevador fica sujeita a uma força resultante de 
intensidade, em newtons, igual a 
(A) 40    (D)  690 
(B)  90    (E)  900 
(C)  600 

 
21.  Uma “balança” mede o peso de um homem, de 70 

kg de massa, no interior de um elevador, cuja 
velocidade diminui 4m/s a cada 2s. Considerando 
que o elevador está subindo e a aceleração da 
gravidade é igual a 10m/s2, o peso, em newtons, 
medido pela “balança”, é: 
(A)  560   (D)  770 
(B)  630   (E)  840 
(C)  700 
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22.  Na máquina de Atwood a seguir, os fios e a polia 
são ideais e D é um dinamômetro de massa 
desprezível. Adote g = 10 m/s2. Estando o sistema 
em equilíbrio, D assinala: 

 
(A)  5,0 N   (D)  50 N 
(B)  10 N   (E)  150 N 
(C)  15 N 

 
23. No sistema representado abaixo, o atrito e a 

resistência do ar são desprezíveis e a polia e o fio 
podem ser considerados ideais. 

 
 Sabe-se que a intensidade da força F



 vale 60 N, 
que a massa do corpo M é de 4,0 kg, que a 
aceleração da gravidade é 10 m/s2 e que o corpo 
N está subindo com velocidade escalar constante. 
Nessas condições, a massa de N, em kg, vale: 
(A)  2,0   (D)  5,0 
(B)  3,0   (E)  6,0 
(C)  4,0 

 
24.  Um corpo A de massa mA = 1,6 kg está unido por 

um fio a um outro B de massa mB = 0,40 kg. 
 No instante inicial, o corpo A tinha uma velocidade 

de módulo 5,0 m/s e se movia para a direita, 
conforme sugere a figura. 

 Adote g = 10 m/s2 

 
 Desprezando-se os atritos, após 5,0 s, qual o 

módulo e o sentido da velocidade do corpo A? 
 
 
25.  Um bloco permanece em repouso sobre um plano 

inclinado, muito embora lhe apliquemos uma força 
F


, horizontal, conforme ilustra a figura adiante. 
 Assim, a resultante de todas as forças que agem 

sobre esse bloco, excetuando-se F


, será 
corretamente representada pelo vetor: 

  
 
 
26.  Uma bolinha pendurada na extremidade de uma 

mola vertical executa um movimento oscilatório. 
Na situação da figura, a mola encontra-se 
comprida e a bolinha está subindo com velocidade 
v


. Indicando por F


 a força da mola e por P


 
(vetorial) a força peso aplicadas na bolinha, o 
único esquema que pode representar tais forças 
na situação descrita anteriormente é: 

  
27.  Uma mola helicoidal de comprimento natural 20 

cm pende verticalmente quando é presa pela 
extremidade superior. Suspendendo-se um corpo 
de massa 200 g pela extremidade inferior, seu 
comprimento passa a ser 25 cm. A constante 
elástica da mola é: 

 Dado: g = 10 m/s2. 
(A)  4 N/m   (D)  400 N/m 
(B)  80 N/m   (E)  500 N/m 
(C)  40 N/m 
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28.  Um trem está se deslocando para a direita sobre 
trilhos retilíneos e horizontais, com movimento 
uniformemente variado em relação à Terra. 

 Uma esfera metálica, que está apoiada no piso 
horizontal de um dos vagões, é mantida em 
repouso em relação ao vagão por uma mola 
colocada entre ela e a parede frontal, como ilustra 
a figura. A mola encontra-se comprimida. 

 
 Suponha desprezível o atrito entre a esfera e o 

piso do vagão. 
(A) Determine a direção e o sentido da 

aceleração do trem em relação à Terra. 
(B) Verifique se o trem está se deslocando em 

relação à Terra com movimento 
uniformemente acelerado ou retardado, 
justificando sua resposta. 

 
29.  Nas figuras aparecem corpos ligados a 

dinamômetros calibrados em newtons. Admitindo 
que os dinamômetros não têm massa, os atritos 
são desprezíveis e g = 10 m/s2, das leituras de 
cada dinamômetro indicadas nas alternativas a 
seguir, a errada é: 

 
 
30. Para a verificação experimental das leis da 

Dinâmica foi montado o sistema a seguir. Nele, o 
atrito é desprezado, o fio e a polia são ideais. Os 
corpos A e B encontram-se em equilíbrio quando 
a mola “ultraleve” M está distendida de 5,0 cm. A 
constante elástica desta mola é: 

 Adote g = 10 m/s2. 

 

(A)  3,0.102 N/m  (D)  1,0.102 N/m 
(B)  2,0.102 N/m  (E)  5,0.103 N/m 
(C)  1,5.102 N/m 

 
31.  Um conjunto de duas bolas de massas m1 e m2, 

ligadas através de uma mola ideal de constante 
elástica k, está em repouso, preso ao teto, 
conforme indica a figura. No instante t = 0, é 
cortado o fio que prende a bola (1) ao teto 
(portanto, a tensão no fio se anula). 

 
 

Determine: 
(A) a aceleração da bola (1) no instante t = 0; 
(B) a aceleração da bola (2) no instante t = 0. 

 
32.  O bloco da figura, de massa m = 4,0 kg, desloca-

se sob a ação de uma força horizontal constante 
de intensidade F. A mola ideal, ligada ao bloco, 
tem comprimento natural (isto é, sem 
deformação) λ0 = 14 cm e constante elástica             
k = 160 N/m. 

 
 Desprezando-se as forças de atrito e sabendo-se 

que as velocidades escalares do móvel em A e B 
são respectivamente iguais a 4 m/s e 6 m/s, qual 
é, em cm, o comprimento da mola durante o 
movimento? 

 
33.  Para erguer um bloco de peso 1800 N é utilizado 

um sistema de polias e fios conforme o esquema. 
Considerando-se o sistema ideal: 

  
(A) Que força mínima F se deve aplicar na 

extremidade A do fio para que o corpo 
comece a ser erguido? 

(B) Seria possível a uma pessoa de peso 500 N 
erguer o bloco puxando o fio verticalmente 
pelo ponto A? Explique. 

 Adote g = 10 m/s2. 
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34.  Um corpo de peso P encontra-se em equilíbrio, 
devido à ação da força F



 como indica a figura 
abaixo. Os pontos A, B e C são os pontos de 
contato entre os fios e a superfície. Determine a 
força que a superfície exerce sobre os fios nos 
pontos A, B e C, respectivamente, nos seguintes 
casos: 

  
(A) as polias não têm massa; 
(B) o peso de cada polia vale P. 

 
35.  O sistema de roldanas da figura a seguir 

apresenta propriedades “multiplicadoras” de 
força. Desprezando as massas das roldanas e das 
cordas (considere g = 10 m/s2), calcule: 

  
(A) o valor de f (em newtons) para m subir com 

aceleração constante de 1 m/s2; 
(B) o valor de f (em newtons) para M descer com 

aceleração constante de 1 m/s2; 
(C) a distância que a corda (onde f atua) desce 

quando o bloco M sobe 10 cm. 
 
TD – 06 
 
01. Sobre a Primeira Lei de Newton, assinale a 

correta. 
(A) Um corpo, por si só, pode alterar seu estado 

de movimento ou repouso. 
(B) E esse princípio que explica o fato de sermos 

“jogados para fora” em uma curva. 
(C) Ao andarmos, empurramos o chão para trás 

e este nos empurra para frente; isso é uma 
conclusão lógica da 1a Lei de Newton. 

(D) O fato de sermos “empurrados” contra o 
banco de um automóvel durante uma 
arrancada, não é consequência da 1a Lei de 
Newton. 

 

02. De acordo com o princípio da ação e reação, 
assinale a opção correta. 
(A) Forças de ação e reação são diretamente 

opostas. 
(B) Forças de ação e reação podem ter módulos 

diferentes. 
(C) O peso ( )P



 e a reação normal ( )N


 constituem 

o principal exemplo de um par de ação e 
reação. 

(D) A reação ao peso é um vetor aplicado ao 
centro da Terra e tem e mesma direção e 
sentido do peso. 

(E) A ação e a reação podem estar aplicadas no 
mesmo corpo. 

 
03. Acerca da 2a lei de Newton, marque a correta. 

(A) A Segunda Lei de Newton não se aplica a 
corpos em equilíbrio. 

(B) O peso ( )P


 e a reação normal ( )N


 aplicadas 

ao mesmo corpo, sempre terão o mesmo 
módulo, por isso sempre se anulam. 

(C) A aceleração adquirida por um corpo nem 
sempre tem a mesma direção e sentido da 
resultante aplicada a  esse corpo.  

(D) A aceleração adquirida por um corpo é 
diretamente proporcional à resultante nele 
aplicada e inversamente proporcional à sua 
massa. 

(E) Um corpo sob a ação de uma única força não 
nula pode estar em equilíbrio. 

 
04. Sobre os princípios da dinâmica, é correto afirmar 

que 
(A) Se um corpo está em MRU, é porque não 

existe nenhuma força atuando nele. 
(B) Se as forças de ação e reação têm o mesmo 

módulo, deveriam se anular. 
(C) Se tentarmos empurrar um bloco para a 

frente e este não se mover, é porque a força 
que o bloco faz é maior que aquela que 
fazemos nele. 

(D) Ao soltarmos um corpo de uma certa altura 
ele, por inércia, tenderá a cair. 

(E) Forças iguais aplicadas em corpos diferentes 
podem produzir acelerações diferentes. 

 

05. Se a resultante das forças que agem sobre um 
corpo é nula, então o corpo 
(A) está em repouso. 
(B) está em MRU. 
(C) está acelerado. 
(D) pode estar em MRU. 
(E) nada podemos afirmar. 

 

06. O Prof. Ulisses, num acesso de fúria incontrolável, 
esmurra a parede. A respeito da força de contato 
trocada entre a mão e a parede, é incorreto dizer 
que elas 
(A) têm a mesma direção. 
(B)  têm a mesma intensidade. 
(C)  têm sentidos opostos. 
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(D)  estão aplicadas na mão do professor. 
(E)  formam um par de ação e reação. 

 

07. Quando uma arma de fogo é disparada, a força 
que o projétil recebe e a força que a arma recebe 
(A) não podem ser iguais e a do projétil é maior. 
(B) podem ser iguais, dependendo da arma. 
(C)  podem ser iguais dependendo do projétil. 
(D) são iguais, pois formam um par de ação e 

reação. 
(E) não permitem afirmar nada com certeza. 

 
08. Uma sonda espacial move-se no espaço exterior 

sem necessitar da propulsão própria (motor). Isso 
se deve ao fato de 
(A) a força que a impulsionou a continuar agindo. 
(B) ela ser atraída por outros planetas. 
(C) a resultante sobre ela ser nula. 
(D) ao princípio da ação e reação. 
(E) não ser possível de acontecer, na realidade. 

 
09. Um corpo de massa 0,5 kg está sob a ação de 

duas forças colineares indicadas na figura. De 
acordo com a 2a Lei de Newton, a aceleração 
resultante é, em m/s2,  
(A) 0. 
(B) 10. 
(C) 30. 
(D) 40.                                     
(E) 70. 

 
 
10. A velocidade de um móvel de massa 15 kg varia 

conforme o gráfico a seguir. Calcule a intensidade 
da força resultante que age sobre ele. 

 
 
 
      
 
       
 
                                   
 
11. Uma força F imprime a uma massa m1 uma 

aceleração de 3 m/s2 e a uma massa m2 uma 
aceleração de 6 m/s2. Qual é a aceleração, em 
m/s2, que ele imprimiria às duas juntas? 
(A) 1   
(B)  2   
(C)  3   
(D)  4   
(E)  5 

 
12. Na figura abaixo, não há atrito entre os blocos e a 

superfície, mA = 3 kg e mB = 7 kg. A força F


 vale 
40N. Determine a aceleração dos blocos e a força 
que A exerce em B. 

 
 
 

 13. No sistema abaixo, as massas de A, B e C valem 5 
kg, 3 kg e 2 kg, respectivamente. A força 
resultante tem módulo 60N. Determine 
(A) a aceleração; 
(B)  a força de contato entre A e B; 
(C)  a força que C exerce em B. 

 

 
 
 
 
14. No sistema abaixo as massas de A, B e C valem 5 

kg, 3 kg e 2 kg, respectivamente. A força 
resultante tem módulo 20N. Determine 
(A) a aceleração; 
(B)  a tração no fio 1; 
(C)  a tração no fio 2. 

 

                                                                         
  
 
 
 

15. Uma pessoa de 80 kg está sobre uma balança 
dentro de um elevador que sobe acelerado de       
2 m/s2. Determine o peso indicado pela balança, 
em newtons. (g = 10 m/s2) 

 

16. Os blocos A e B do sistema têm massas 
respectivamente iguais a 4 kg e 6 kg. 
Desprezando os atritos e considerando g = 10 
m/s2, determine a aceleração do sistema e a 
tração no fio. 

 

 
 
                 
 
 
  
                                                  
17. Na figura do problema, as massas dos blocos A, B 

e C valem respectivamente 5 kg, 2 kg e 3 kg. 
Desprezando todos os atritos, bem como as 
massas dos fios e das polias, determine as 
indicações nos dinamômetros D1 e D2 . 

 
  
                                      
 
  
  
 
 

 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 

A C 

B  
D1 D2 

m 

F1 = 20N F2 = 15N 

120 

30 

10 t(s) 

v(m/s) 

F


 A B 



F A B C 

F


 
A B C 

1 2 

A 

B 

A 
B 
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18. Dois corpos de massas m1 = 2,1 kg e m2 = 2 kg, 
estão ligados por um fio que passa por uma 
roldana. Os corpos, inicialmente em repouso, são 
abandonados de uma mesma altura. Despreze os 
atritos e as massas do fio e da roldana. Determine 
a tração no fio. (g = 10 m/s2 ) 

 
 
 
 
 
 
19. No sistema visto na figura, todos os atritos são 

desprezíveis, bem como as massas das cordas e 
das roldanas. Cada bloco tem massa 6 kg e o 
valor de g é 10 m/s2. Determine, em Newtons, o 
valor da tração na corda que liga os blocos 1 e 2. 

 
                              
 
 
 
 
 
 

TD – 01 
1. B 
2. B 
3. B 
4. A 
5. C 
6. A 
7. D 
8. D 
9. D 
10. E 

11. ∆S =10m 
12. am = 5,54 

m/s² 
13. E 
14. A 
15. C 
16. C 
17. D 
18. C 
19. A 
20. D 

21. A 
22. ∆t = 20 min 
23. B 
24. A 
25. C 
26. B 
27. B 
28. A) t = 13,5 s 
B) ∆s = 279,5 m 
29.  B 
30.  B 

31.  
E 

32.  
A 

33.  
D 

34.  
C 

35.  
D 

36.  
C 

37.  
C 

38. A 
39. D 
 

 
TD – 02 

 
TD – 03 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TD – 04 

EXERCÍCIO DE APRENDIZAGEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. SOMA = 15 
2. E 
3. B 
4. E 
5. B 
6. A) 140 u 
7. B) 20 u 
8. C) 100 u 
9. 5u > |S| > 25u 
10. B 
11. |b| = 45 N 
12. A) |R| = 8 u 

θ = 44,70° 
b) |R| = 24 N θ = 0° 

 

13. I, IV 
14. F1 = 300 N 

F2 = 400 N 
15. D 
16. C 
17. A = 3 m/s² 
18. C 
19. E 
 

1. 5 m/s 
2. 9 s 
3. Vm = 36 km/h 
4. 8h 15 min 
5. 1h 30 min 
6. 72 km/h 
7. 56 km/h 

1. A) So = 60; v = 5; Progressivo 
B) So = 10; v = -4; Retrógrado 
C) So = -10; v = 3; Progressivo 
2. A) S = 60 km 
B) S = 24 km 
C) t = 5h 
D) Retrógrado 
3. t = 0,2 h = 12 min 
4. t = 1s; ∆S = 35 m  
5. ∆S = 15 km 
6. ∆t = 4 min 
7. ∆S = 525 m 

1. am = 18 m/s² 
2. A) v = 4 m/s 

B) am = - 2 m/s² 
C)  S = - 2 m  

D) t = 2 s 
3. A) v = 10 m/s 

B) am = - 4 m/s² 
C)  v = 2 m/s 

D) t = 2,5 s 
4. C 
5. a = - 2 m/s² 
6. D 
7. C 
8. C 
9. T = 7,5 s 
10. A) Progressivo 

B) Retardado 
C) t = 2 s 

D) v = - 6 m/s 

m1 m2 

1 2 

3 
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EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A) So = – 6 
B) Vo = 5 
C) a = - 2 
D) v = 5 – 2t 
E) t = 2,5 
F) t’ = 2 e t” = 3 
 
2. A) So = 5 
B) Vo = 4 
C) a = - 2 
D) v = 4 – 2t 
E) t = 2,0  
F) t’ = 5 
 
3. A) So = - 28 
B) Vo = - 10 
C) a = - 4 
D) v = - 10 + 4t 
E) t = 2,5  
F) t’ = 7 
 
4. A) t = 5,0 s 
B) S = 30,25 m 
C) t = 8 s 
 
5. A) v = 25 m/s 
B) ∆S = 175 m 
C) Vm = 17,5 m/s 
 
6. A) v = 4 m/s 
B) ∆S = 150 m 
C) Vm = 30 m/s 
7. a = - 2m/s 
8. t ≈ 10,1 s 
∆S ≈ 204 m 

1. ∆S = 7,5 m 
2. ∆S = 50 m 
3. a = 6 m/s² 
4. a = 0,4 m/s² 
5. t = 1 s 
6. v = 25 m/s 
7. ∆S = 100 m 
8. A = - 0,54 m/s² 
9. Ponte = 30 m  
10. Vc = 10 m/s 

1. Vm = 32 km/h 
2. Vm = 64 km/h 
3. A) a = - 6 m/s² 

B) v = 30 – 6t 
 
4. A) v = - 16 + 4t 

B) t = 4 s 
 
5. 0 – 1 (Progressivo) 

1 – 2 (Progressivo) 
2 – 3 (Progressivo) 

3 – 4 (Retrógrado) 
4 – 5 (Retrógrado)   

6. A) a = 2 m/s² 
B) v = 5 + 2t 
C) v = 11 m/s 
D) ∆S = 50 m 

 
7. A) S = 150 m 
B) a = - 2 m/s² 
8. A) v = 6,75 m/s² 

B) a = - 2m/s² 
 
9. S = 160 m 
 
10. A) 60 km 

B) 360 km 
C) 45 km/h 

1. C 
2. V = 50 km/h 
3. A)  

B) Sb = 90 + 10t 
4. S = 35 m 
5. A – IV 

B – III 
C – I 

6. A)  
B) 
C) 

7. t = 14 s; S = 40 m 
8. t = 12 s; S = 2 m  
9. I 
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TD – 05 
1. D 
2. E 
3. I - F, II – F, III – V, IV – V, V – V, VI – F 
4. C 
5. E 
6. C 
7. B 
8. C 
9. C 
10. C 
11. D 
12. C 
13. E 
14. F = 40 N 
15. Pela menor; T1 < T2 
16. B 
17. D 
18. A) Ta = 60 N; Tb = 40 N 

B) Ta = 72 N; Tb = 48 N 
C) Ta = Tb = 0 N 

19. C 
20. B 
21. A 
22. D 
23. E 
24. V = - 5 m/s 
25. C 
26. A 
27. C 
28. a) Esquerda, paralelo ao trem. 

b) Retardado, mola comprimida 
29. C 
30. B 
31. A) a = g * ( 1 + (m2/m1)) 

B) a = 0 
32. ∆x = 16,5 cm 
33. A) 600 N 

B) Não; Pmin = 600 N 
34. A) A = P/8; B = P/4; C = P/2 

B) A = B = C = P 
35. A) T = ( m * ( 1 + g )) / 8 

B) T = - ( m * ( 1 + g )) / 8 
C) d = 80 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TD – 06 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. B 
2. A 
3. D 
4. E 
5. B 
6. D 
7. D 
8. C 
9. B 
10. F = 135 N 
11. B 
12. A = 4 m/s² 
13. A) a = 6 m/s² 

B) Fab = 30 N 
C) Fcb = 18 N 

14. A) a = 2 m/s² 
B) T1 = 10 N 
C) T2 = 16 N 

15. N = 960 N 
16. A = 6 m/s² 
17. D1 = 50 N; D2 = 30 N 
18. T ≈ 20,50 N 
19. T = 20 N 


