
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Anderson 
 
01. (Espcex (Aman) 2020) Considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo 

uniforme durante 10 s.  O desenho abaixo representa o gráfico do espaço em função 
do tempo. 
O espaço do objeto no instante t 10 s,  em metros, é  
a) 25 m.    
b) 30 m.    
c) 33 m.    
d) 36 m.     
e) 40 m.     

 

 
02. (Fuvest 2020)  Um estímulo nervoso em um dos dedos do pé de um indivíduo demora cerca de 30 ms  

para chegar ao cérebro. Nos membros inferiores, o pulso elétrico, que conduz a informação do estímulo, é 
transmitido pelo nervo ciático, chegando à base do tronco em 20 ms. Da base do tronco ao cérebro, o 
pulso é conduzido na medula espinhal. Considerando que a altura média do brasileiro é de 1,70 m e 
supondo uma razão média de 0,6  entre o comprimento dos membros inferiores e a altura de uma pessoa, 
pode‐se concluir que as velocidades médias de propagação do pulso nervoso desde os dedos do pé até o 
cérebro e da base do tronco até o cérebro são, respectivamente:  
a) 51 m s  e 51 m s     
b) 51 m s  e 57 m s     
c) 57 m s  e 57 m s     
d) 57 m s  e 68 m s     
e) 68 m s  e 68 m s     

  
03. (Famema 2020)  De dentro do ônibus, que ainda fazia manobras para estacionar no ponto de parada, o 

rapaz, atrasado para o encontro com a namorada, a vê indo embora pela calçada. Quando finalmente o 
ônibus para e o rapaz desce, a distância que o separa da namorada é de 180 m.   
Sabendo que a namorada do rapaz se movimenta com velocidade constante de 0,5 m s  e que o rapaz 
pode correr com velocidade constante de 5 m s,  o tempo mínimo para que ele consiga alcançá-la é de  
a) 10 s.     
b) 45 s. 
c) 25 s.     
d) 50 s.     
e) 40 s.    

  
04. (Famerp 2020)  Em uma estrada, no instante em que um automóvel partiu do repouso de uma cabine de 

pedágio com cobrança manual, um ônibus passou pela cabine eletrônica com velocidade de 10 m s.  O 
gráfico mostra as variações das velocidades dos veículos, em função do tempo, a partir desse instante. 
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a) Calcule a aceleração do ônibus, em 2m s ,  entre os instantes zero e dez segundos. Considerando a 
origem das posições na cabine de pedágio, escreva a equação horária do movimento do ônibus, em 
unidades do SI, para esse mesmo intervalo de tempo. 

b) Desprezando as dimensões dos veículos, calcule a que distância das cabines de pedágio, em metros, o 
automóvel alcançou o ônibus. 

 
05. (G1 - cotuca 2019)  Um barbeiro B  segura um espelho plano 

2E ,  de espessura desprezível, paralelamente a outro espelho 
plano 1E ,  também de espessura desprezível, permitindo que 
seu cliente A  observe, no espelho 1E ,  o seu corte de cabelo 
na parte posterior da cabeça.  
Determine a menor distância entre o cliente e a imagem que 
ele observa da sua nuca no espelho 1E ,  considerando que a 
cabeça do cliente também possui dimensões desprezíveis.   
a) 1,6 m     
b) 2,0 m    
c) 2,2 m    
d) 2,6 m     
e) 3,2 m    

 

 
06. (Ufrgs 2019)  Na figura abaixo, O  representa um objeto puntual luminoso, E  representa um espelho plano 

e X  um observador. 

 
A imagem do objeto O  está corretamente posicionada no ponto  
a) 1.     
b) 2.     
c) 3.     
d) 4.     
e) 5.    

07. (Ufjf-pism 2 2017)  Uma vela de 20 cm  está posicionada próximo a um 
espelho E  plano de 30 cm,  conforme indicado na figura. Um observador 
deverá ser posicionado na mesma linha vertical da vela, ou seja, no eixo 
y,  de forma que ele veja uma imagem da vela no espelho. 
Qual o intervalo de y  em que o observador pode ser posicionado para que 
ele possa ver a imagem em toda sua extensão?  
a) 0 dm y 6 dm.      
b) 3 dm y 6 dm.      
c) 4 dm y 7 dm.      
d) 5 dm y 10 dm.      
e) 6 dm y 10 dm.      
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08. (Efomm 2016) Um espelho plano vertical reflete, 
sob um ângulo de incidência de 10 ,  o topo de 
uma árvore de altura H,  para um observador O,  
cujos olhos estão a 1,50 mde altura e distantes 
2,00 m do espelho. Se a base da árvore está 
situada 18,0 m  atrás do observador, a altura H,  
em metros, vale 
 
Dados: 
sen(10 ) 0,17; cos(10 ) 0,98; tg(10 ) 0,18       
a) 4,0     
b) 4,5     
c) 5,5     
d) 6,0     
e) 6,5     

 

 
09. (Unifesp 2020)  Uma corda elástica homogênea tem uma de suas extremidades fixa em uma parede e a 

outra é segurada por uma pessoa. A partir do repouso, com a corda esticada na horizontal, a pessoa inicia, 
com sua mão, um movimento oscilatório vertical com frequência constante, gerando pulsos que se 
propagam pela corda. Após 2 s  do início das oscilações, a configuração da corda encontra-se como mostra 
a figura. 

 

 
 

Sabendo que os pulsos gerados na corda estão se propagando para a direita com velocidade escalar 
constante: 
a) copie a figura da corda no campo de Resolução e Resposta e represente com setas para cima ( ),  para 

baixo ( ),  para direita ( )  ou para esquerda ( )  a velocidade vetorial instantânea dos pontos da 
corda P, Q, R  e S  indicados, no instante representado na figura. Caso a velocidade de algum deles 
seja nula, escreva v 0.  

b) calcule a velocidade de propagação, em m s,  da onda nessa corda.  
  
10. (Upf 2016)  Um pêndulo simples, de comprimento de 100 cm,  executa uma oscilação completa em 6 s,  

num determinado local. Para que esse mesmo pêndulo, no mesmo local, execute uma oscilação completa 
em 3 s,  seu comprimento deverá ser alterado para:  
a) 200 cm.    
b) 150 cm.     
c) 75 cm.    
d) 50 cm.    
e) 25 cm.    


