
 

 

Tarefa 06 – Professora Erika 
 
01. Uma pessoa passeia durante 30 minutos. Nesse 

tempo ela anda, corre e também pára por alguns 
instantes. O gráfico representa a distância (x) 
percorrida por essa pessoa em função do tempo 
de passeio (t). 
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Pelo gráfico, pode-se afirmar que, na sequência 
do passeio da pessoa, ela: 
a) andou (1), correu (2), parou (3) e andou (4). 
b) andou (1), parou (2), correu (3) e andou (4). 
c) correu (1), andou (2), parou (3) e correu (4). 
d) correu (1), parou (2), andou (3) e correu (4) 

 
02. Este gráfico mostra como varia a posição em 

função do tempo para um carro que se desloca 
em linha reta. 
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No tempo t = 60s, a velocidade do carro é: 
a) 5,0 m/s    
b) 7,0 m/s 
c) 10 m/s     
d) 12 m/s 

 
03. Um carro está se deslocando em uma linha reta, 

ao longo do "retão" de uma pista de corrida. A 
sua velocidade varia com o tempo de acordo com 
a tabela. 

 
t(s) v(km/h) 
0 150 
1 180 
2 200 
3 220 
4 220 
5 220 

Com base nos dados da tabela, pode-se afirmar 
que a aceleração do carro: 
a) foi constante no intervalo de tempo entre 0s 

e 2s. 
b) foi maior, em média, no intervalo de tempo 

entre 0 s e 1s do que entre 1s e 2s. 
c) foi maior, em média, no intervalo de tempo 

entre 2 s e 3s do que entre 1s e 2s. 
d) foi maior no intervalo de tempo entre 3s e 

5s. 
 
04. (UFMG) Um aluno, sentado na carteira da sala, 

observa os colegas, também sentados nas 
respectivas carteiras, bem como um mosquito 
que voa perseguindo o professor que fiscaliza a 
prova da turma. Das alternativas abaixo, a única 
que retrata uma análise CORRETA do aluno é: 
a) A velocidade de todos os meus colegas é 

nula para todo observador na superfície da 
Terra. 

b) Eu estou em repouso em relação aos meus 
colegas, mas nós estamos em movimento 
em relação a todo observador na superfície 
da Terra. 

c) Como não há repouso absoluto, não há 
nenhum referencial em relação ao qual nós, 
estudantes, estejamos em repouso. 

d) A velocidade do mosquito é a mesma, tanto 
em relação aos meus colegas, quanto em 
relação ao professor. 

e) Mesmo para o professor, que não pára de 
andar pela sala, seria possível achar um 
referencial em relação ao qual ele estivesse 
em repouso. 

 
05. (PUC) O gráfico mostra a variação da posição de 

uma partícula em função do tempo. 

 
 

Analisando o gráfico, é correto afirmar: 
a) É nulo o deslocamento da partícula de 0 a 15 s. 
b) A velocidade da partícula é negativa entre 0 

e 10 segundos. 
c) A aceleração da partícula vale 20 m/s2. 
d) A velocidade da partícula é nula no instante 

10 s. 
e) A velocidade da partícula é constante e vale 

20 m/s. 
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06. Um caminhão com velocidade de 36km/h é 
freado e pára em 10s. Qual o módulo da 
aceleração média do caminhão durante a freada? 
a) 0,5 m/s2 

b) 1,0 m/s2 

c) 1,5 m/s2 

d) 3,6 m/s2 

e) 7,2 m/s2 
 
07. Um caminhão, a 72 km/h, percorre 50m até 

parar, mantendo a aceleração constante. O 
tempo de frenagem, em segundos, é igual a 
a) 1,4 
b) 2,5 
c) 3,6 
d) 5,0 
e) 10,0 

 
08. Ao iniciar a travessia de um túnel retilíneo de 

200 metros de comprimento, um automóvel de 
dimensões desprezíveis movimenta-se com 
velocidade de 25m/s. Durante a travessia, 
desacelera uniformemente, saindo do túnel com 
velocidade de 5m/s. 

 
 

O módulo de sua aceleração escalar, nesse 
percurso, foi de 
a) 0,5 m/s2 

b) 1,0 m/s2 

c) 1,5 m/s2 

d) 2,0m/s2 

e) 2,5 m/s2 
 
09. Marcelo Negrão, numa partida de vôlei, deu uma 

cortada na qual a bola partiu com uma 
velocidade de 126 km/h (35m/s). Sua mão 
golpeou a bola a 3,0m de altura, sobre a rede, e 
ela tocou o chão do adversário a 4,0m da base 
da rede, como mostra a figura. Nessa situação 
pode-se considerar, com boa aproximação, que o 
movimento da bola é retilíneo e uniforme. 
Considerando essa aproximação, pode-se afirmar 
que o tempo decorrido entre o golpe do jogador 
e o toque da bola no chão é de: 

 
 
a) 1/7 s 
b) 2/63 s 
c) 3/35 s 
d) 4/35  

 
 
 
 

10. Um ponto material executa um movimento 
acelerado, de modo que a sua velocidade passa a 
ser de 30 m/s após partir do repouso, em um 
intervalo de tempo de 5s. Assinale a alternativa 
que indica corretamente a aceleração média 
desenvolvida por ele. 
a) 2,5 m/s² 
b) 0,5 m/s² 
c) 5 m/s² 
d) 10 m/s² 
e) 6 m/s² 


