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QUESTÕES 
 

01.  No instante de tempo t0, um corpo encontra-se na posição 3 m com relação a um 

sistema de referência, movendo-se com uma velocidade de 10 m/s. A alternativa que 
representa corretamente a função horária da posição desse móvel é: 

a) S = 3 + 10t 

b) S =10 + 3t 

c) S = 3t + 5t² 

d) S = 10t + 3t² 

 

 

 

02. Um móvel em movimento uniforme varia sua posição como mostra a tabela abaixo: 
 

 

a) Qual a posição inicial e a velocidade do móvel? 

b) O movimento é progressivo ou retrógrado? Justifique. 

c) Qual a função horária do movimento 

03. A tabela registra dados do deslocamento x em função do tempo t, referentes ao 
movimento retilíneo uniforme de um móvel. Qual é a velocidade desse móvel? 

 
a) 1 m/s 
b) 2,5  m/s 

c) 3 m/s    
d) 9 m/s    

e) 27 m/s    
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04. A tabela a seguir ilustra o deslocamento de um corpo que descreve um movimento 

uniforme.  
 

 
a) Calcule a velocidade desse corpo e escreva a função horária do movimento.  

b) Classifique o movimento, justificando sua escolha.  
c) Qual é a posição ocupada pelo corpo no instante t = 8s?  

 
 

 

05.  A posição de uma partícula em função do tempo está representado a seguir, a partir 
da análise responda os itens a seguir. 
 

𝑆 = 15 + 20. 𝑡 
 
a) Determine a velocidade desse corpo e a posição inicial da partícula.  
b) Classifique o movimento, justificando sua escolha.  

c) Qual é a posição ocupada pelo corpo no instante t = 15s?  
d) Calcule em que instante a partícula passa pela posição 155 m. 

 
 
 

06. É dado o movimento S = 100 + 8t, no (S.I) Determine:  
a) o espaço inicial e a velocidade escalar;  

b) o espaço quando t = 5s;  
c) o instante em que o móvel se encontra a 500m da origem dos espaços;  
d) se o movimento é progressivo ou retrógrado. 

 
 

 
 
07. O campo elétrico gerado em P, por uma carga puntiforme positiva de valor +Q a uma 

distância d, tem valor absoluto E. Determinar o valor absoluto do campo gerado em P por 
uma outra carga pontual positiva de valor +2Q a uma distância 3d, em função de E. 

A) E'=2E/9 
B) E'=3E/9 
C) E'=4E/8 

D) E'=3E/2 
 

08. A figura representa duas cargas elétricas fixas, positivas, sendo q1 > q2. Os vetores 
campo elétrico, devido às duas cargas, no ponto médio M da distância entre elas, estão 

mais bem representados em: 

 

 



 
09.  O campo elétrico de uma carga puntiforme em repouso tem, nos pontos A e B, as 

direções e sentidos indicados pelas flechas na figura a seguir. O módulo do campo elétrico 

no ponto B vale 24 N/C. 

 

Julgue os itens que se seguem. 
1. A carga elétrica geradora desse campo é positiva. 

2. O módulo do campo elétrico no ponto P da figura vale 6,0 N/C. 
3. O módulo do campo elétrico no ponto A da figura vale 3,0 N/C. 

4. O campo elétrico no ponto P da figura possui direção perpendicular ao campo elétrico no 
ponto B da figura. 

 

 

10. O campo elétrico �⃗� , de uma carga puntiforme q, a uma distância d, tem intensidade x. O 

campo elétrico �⃗� 1 de uma carga 4q, a uma distância 2d, tem intensidade: 
A) x/4; 
B) x/2; 

C) x; 
D) 2x; 

E) 4x. 
 
11. O diagrama representa a intensidade do campo elétrico, originado por uma carga Q, fixa, 

no vácuo  K0 = 9,0109 N.m2/C2, em função da distância à carga. 

 

Determine: 
a) o valor da carga Q, que origina o campo; 

b) o valor do campo elétrico situado num ponto P, a 0,30 m da carga Q. 
 
 

 
12. Uma partícula de carga q = 3,0 μC está em determinado ponto A do espaço.  

a) Qual é o módulo, direção e sentido do vetor campo elétrico EB gerado por essa 
partícula no ponto B, a 30 cm de A?  

b) A que distância de A está o ponto C, cujo vetor campo elétrico Ec vale em módulo 27 . 
105 N/C? 


