
A impressão deste material não é obrigatória. 

ASSUNTO: Atividades 1ª série – FÍSICA – Gomides 

 
Lista 01 

 
01. 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.     

 
02. 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) 51m s  e 51m s     
b) 51m 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. 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.     
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04. Um circuito muito veloz da Fórmula 1 é o GP de Monza, onde grande parte do circuito é percorrida com velocidade 
acima de 300 km h.  O campeão em 2018 dessa corrida foi Lewis Hamilton com sua Mercedes V6 Turbo Híbrido, 

levando em tempo total de 1h 16min 54s,  para percorrer as 53  voltas do circuito que tem 5,79 km  de extensão. 
A corrida é finalizada quando uma das duas situações ocorre antes: ou o número estipulado de voltas é alcançado, 
ou a duração da corrida chega a 2  horas. Suponha que o regulamento seja alterado, e agora a corrida é finalizada 
apenas pelo tempo de prova. Considere ainda que Hamilton tenha mantido a velocidade escalar média. Quantas 
voltas a mais o piloto completará até que a prova seja finalizada pelo tempo?  
a) 29     
b) 46     
c) 55     
d) 61    
e) 70     

 
05. Existem várias versões do Caminho de Santiago, que são trajetos percorridos anualmente por milhares de 

peregrinos que se dirigem à cidade de Santiago de Compostela, na Espanha, com a finalidade de venerar o 
apóstolo Santiago Maior. Considere que uma pessoa percorreu um desses caminhos em 32  dias, andando a 
distância total de 800 km  e caminhando com velocidade média de 3,0 km h.  O tempo que essa pessoa caminhou 
por dia, em média, foi de  
a) 7  horas e 20  minutos.    
b) 8  horas e 20  minutos.    
c) 7   horas e 40  minutos.    
d) 8  horas e 40  minutos.    
e) 9  horas e 40  minutos.    

 
06. 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. 

 

 
 

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.  

 
07. O físico inglês Stephen Hawking (1942-2018), além de suas contribuições importantes para a cosmologia, a física 

teórica e sobre a origem do universo, nos últimos anos de sua vida passou a sugerir estratégias para salvar a 
raça humana de uma possível extinção, entre elas, a mudança para outro planeta. Em abril de 2018, uma empresa 
americana, em colaboração com a Nasa, lançou o satélite TESS, que analisará cerca de vinte mil planetas fora do 
sistema solar. Esses planetas orbitam estrelas situadas a menos de trezentos anos-luz da Terra, sendo que um 
ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo em um ano. Considere um ônibus espacial atual que viaja a 
uma velocidade média 4v 2,0 10 km s.   
 

O tempo que esse ônibus levaria para chegar a um planeta a uma distância de 100 anos luz  é igual a 
 

Dado: A velocidade da luz no vácuo é igual a 8c 3,0 10 m s.  Se necessário, use aceleração da gravidade 
2g 10 m s ,  aproxime 3,0π   e 51atm 10 Pa.   

a)   66  anos.   b)   100  anos.   c)   600  anos.   d)   1.500  anos. 
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08. A Estrela da Morte é uma arma ícone da série cinematográfica Star Wars. De formato esférico ela era considerada 
similar a uma Lua. Essa arma/estação espacial podia se locomover pelo espaço na velocidade da luz, ou seja, 

53,0 10 km s.  
 

Admita que a Estrela da Morte precisasse se posicionar de maneira a realizar um ataque de máxima eficiência ao 
Planeta C. Inicialmente, a estação espacial encontrava-se no ponto A e, entre ela e o Planeta C, havia um grande 
asteroide, por isso necessitou ir para o ponto B, de modo a poder visualizar perfeitamente o Planeta C, conforme 
a figura. 

 
 

Assinale a alternativa que contém o tempo que a Estrela da Morte demorou para se locomover do ponto A para o 
B.  

a) 45,0 10 s     

b) 415,0 10 s     

c) 445,0 10 s     

d) 4353 10 s     

e) 4353
10 s

3
     

 
09. A velocidade dos navios em relação ao solo é medida por uma unidade denominada nó que equivale 

aproximadamente a 1,85 km h.  
 

Considere um navio que partiu às 02 : 00 h  em direção a um porto situado a 74.000 m,  com uma velocidade de 
10  nós em relação à água. 
 

Supondo que não existam correntes marítimas e que a velocidade do navio permaneça constante, o navio chegará 
ao porto às  
a) 18 : 00 h.     
b) 09 : 40 h.     
c) 06 : 00 h.     
d) 04 : 00 h.     

 
10. A linha 1 (Azul) do metrô de São Paulo foi inaugurada em setembro de 1974 e opera hoje com uma extensão 

aproximada de 21.000  metros distribuídos por 23 estações, da estação Jabaquara à estação Tucuruvi. O tempo 
médio, para percorrer o trajeto entre as duas estações terminais citadas, é de, aproximadamente, 45  minutos. 
 
Se um passageiro entra no vagão de um trem (metrô) na estação Jabaquara e desce apenas na estação Tucuruvi, 
podemos afirmar corretamente que a sua velocidade escalar média, em km h,  é, mais próxima de  

a) 20.    b) 30.    c) 40.    d) 50.    e) 60.  


