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QUESTÕES 
 

1.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 

 

2. 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 u retrógrado? Justifique. 

c) Qual a função horária do movimento 

3. 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) 1m/s 
b) 2,5m/s 
c) 3 m/s    

d) 9 m/s    
e) 27 m/s    
 

 

4. A tabela a seguir ilustra o deslocamento de um corpo que descreve um movimento 

uniforme.  
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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?  
 
 

5. 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. 
 
6. 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. Um estudante irá realizar um experimento de física e precisará de 500 g de água a 0 °C.  
Acontece que ele tem disponível somente um bloco de gelo de massa igual a 500 g e terá que 

transformá-lo em água. Considerando o sistema isolado, a quantidade de calor, em cal, 
necessária para que o gelo derreta será:  

Dados: calor de fusão do gelo  80 cal/g  

a) 40 b) 400 c) 4.000 d) 40.000 
 

8. Colocam-se 50 g de gelo a 0°C em 100 g de água. Após certo tempo, verifica-se que 
existem 30 g de gelo boiando na água. Qual a quantidade de energia recebida pelo gelo? 

Dados: calor de fusão do gelo  80 cal/g  

 
Texto para as questões 9, 10 e 11 
 

Um fogareiro, usado para ferver água, queima álcool à razão de 252 gramas por hora e há 
sobre um ele um recipiente com água a 100°C, fervendo à razão de 7 gramas por minuto.  

Dados: calor de ebulição da água  540 cal/g  
 
9. Quanta energia é necessária para ferver 420 gramas de água? 

 
10. Quanta energia a água recebe de cada grama de álcool queimado? 

 
11. Ao queimar um grama de álcool liberam-se aproximadamente 7200 cal. Qual é o 
percentual de energia desperdiçada nesse aquecimento? 

 
12. Deseja-se ferver completamente 500 g de água, inicialmente a 20 °C. Quanta energia 

deve-se fornecer a essa amostra para que ocorra o desejado? 

Dados: calor específico da água = 1 cal/g.°C e calor de ebulição da água  540 cal/g 


