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01. (Insper 2019) Existem cidades no mundo cujo traçado visto de cima assemelha-se a um tabuleiro de 

xadrez. Considere um ciclista trafegando por uma dessas cidades, percorrendo, inicialmente,  no 

sentido leste, seguindo por mais  no sentido norte. A seguir, ele passa a se movimentar no sentido 

leste, percorrendo, novamente,  e finalizando com mais  no sentido norte. Todo esse 

percurso é realizado em  minutos. A relação percentual entre o módulo da velocidade vetorial média 

desenvolvida pelo ciclista e a respectiva velocidade escalar média deve ter sido mais próxima de  
a)  72%   
b)  74%   

c)  77%   
d)  76%    
e)  70%    

  

02. (Eear 2019) Dois vetores  e  formam entre si um ângulo  e possuem módulos iguais a  unidades e 

 unidades, respectivamente. Se a resultante entre eles tem módulo igual a  unidades, podemos 

afirmar corretamente que o ângulo  entre os vetores  e  vale:  

a)  0º    

b)  45º   
c)  90º   
d)  180º   
  

 

03. (Uem 2018) Considere quatro vetores não nulos de mesmo módulo, sendo  vertical, cujo sentido é de 

baixo para cima,  vertical, com sentido oposto de   horizontal, com sentido contrário ao da escrita no 

Brasil, e  um vetor com ângulo de  com os sentidos positivos de  e  

 

Tomando como base esse enunciado e conhecimentos sobre vetores em geral, assinale o que for correto.  

01)  A força peso tem direção e sentido de     

02)  A aceleração é uma grandeza vetorial.    

04)      

08)  O módulo do vetor  é igual a duas vezes o módulo de     

16)      

  
04. (Uel 2018) Em uma brincadeira de caça ao tesouro, o mapa diz que para chegar ao 

local onde a arca de ouro está enterrada, deve-se, primeiramente, dar dez passos na 

direção norte, depois doze passos para a direção leste, em seguida, sete passos para 
o sul, e finalmente oito passos para oeste. 

 
A partir dessas informações, responda aos itens a seguir. 
a)  Desenhe a trajetória descrita no mapa, usando um diagrama de vetores. 
b)  Se um caçador de tesouro caminhasse em linha reta, desde o ponto de partida 

até o ponto de chegada, quantos passos ele daria? 
 
Justifique sua resposta, apresentando os cálculos envolvidos na resolução deste item.  

  

05. (Eear 2017) Sobre uma mesa sem atrito, um objeto sofre a ação de duas forças  e  

que estão dispostas de modo a formar entre si um ângulo de  A intensidade da força resultante, em 

newtons, será de  

a)      

b)      

c)      

d)      
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06.  (Fac. Pequeno Príncipe - Medici 2016) Em determinadas situações, os pilotos de aviões ficam sujeitos a 

condições desfavoráveis de vento durante o processo de aterrissagem. A fotografia mostra um avião se 
aproximando da pista de pouso enquanto tem que enfrentar um 
forte vento lateral. Para compensar o vento, o piloto tem que 
aproximar o avião da pista obliquamente em relação à direção da 
pista, de modo que o avião possa prosseguir paralelamente a ela. 
Suponha uma situação similar, na qual, durante a aproximação da 

pista de pouso, um piloto mantém um ângulo de  entre o eixo 

longitudinal do avião e a direção da pista, conforme esquematizado 

na figura. Se o módulo da velocidade do avião em relação à pista for  qual o novo módulo 

aproximado da velocidade do avião  quando este mantém um ângulo de  entre o eixo longitudinal do 

avião e a direção da pista, conforme esquematizado na figura 
 
 

a)      

b)      

c)      

d)      

e)      

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

07.  (Mackenzie 2016)Uma partícula move-se do ponto  ao  em três deslocamentos vetoriais sucessivos 

 e  Então o vetor de deslocamento  é  

a)      

b)      

c)      

d)      

e)      

  
 

08.  (Upe-ssa 1 2016) Um robô no formato de pequeno veículo autônomo foi 
montado durante as aulas de robótica, em uma escola. O objetivo do robô é 
conseguir completar a trajetória de um hexágono regular ABCDEF, saindo 
do vértice A e atingindo o vértice F, passando por todos os vértices sem 

usar a marcha ré. Para que a equipe de estudantes seja aprovada, eles 
devem responder duas perguntas do seu professor de física, e o robô deve 
utilizar as direções de movimento mostradas na figura a seguir: 

 
Suponha que você é um participante dessa equipe. As perguntas do 
professor foram as seguintes: 

I.  É possível fazer a trajetória completa sempre seguindo as direções 
indicadas? 

II.  Qual segmento identifica o deslocamento resultante desse robô? 
 
Responda às perguntas e assinale a alternativa CORRETA.  

a) I – Não; II – AF    
b)  I – Não; II – CB    

c)  I – Não; II – Nulo    
d)  I – Sim; II – FC    
e)  I – Sim; II – AF    
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09. (Ifsul 2015) Considere um relógio com mostrador circular de  de raio e cujo ponteiro dos minutos 

tem comprimento igual ao raio do mostrador. Considere esse ponteiro como um vetor de origem no centro 
do relógio e direção variável.  

 
O módulo da soma vetorial dos três vetores determinados pela posição desse ponteiro quando o relógio 

marca exatamente  horas,  horas e trinta minutos e, por fim,  horas e  minutos é, em  igual a  

a)  30    

b)      

c)  20    
d)  10    

  

10.  (Uece 2015) Um relógio de sol simplificado consiste em uma haste vertical exposta ao sol. Considere que 
ela seja fixada ao solo em algum local na linha do equador e que seja um período do ano em que ao meio 
dia o sol fique posicionado exatamente sobre a haste. O tamanho da sombra da haste pode ser relacionado 

à hora do dia. É correto afirmar que o comprimento da sombra às   e às   é tal que a 

razão  é igual a  

a)      

 

b)      

 

c)      

 

d)      


