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Lista 02 

 
01. Um bitrem, também chamado de treminhão, é comum nas zonas rurais do Brasil. Eles são enormes 

caminhões com três carretas e seu comprimento beira os vinte metros. Um deles, irregular, com 
22,5m  de comprimento, trafega carregado por uma rodovia e passa por um posto rodoviário com 
velocidade constante de 20 .m s  O policial, que está sobre uma motocicleta assimilável a um ponto 
material, decide abordar o treminhão quando o ponto extremo traseiro deste está a uma distância 
de 42 .m  Acelera então constantemente com módulo 21,0 .m s  Alcança o ponto extremo traseiro e 
prossegue com a mesma aceleração constante até o ponto extremo dianteiro para dar sinal ao 
motorista. Pode-se afirmar corretamente que o módulo aproximado da velocidade da motocicleta, 
em ,km h  no momento em que o policial dá sinal ao motorista vale:  
a) 100       b) 120       c) 135       d) 150       e) 155     

 
02. Um automóvel viaja por uma estrada retilínea com velocidade constante. A partir de dado instante, 

considerado como 0,t  o automóvel sofre acelerações distintas em três intervalos consecutivos de 
tempo, conforme representado no gráfico abaixo. 

 

 
 

Assinale a alternativa que contém o gráfico que melhor representa o deslocamento do automóvel, 
nos mesmos intervalos de tempo. 

 
Informação: nos gráficos, (0, 0)  representa a origem do sistema de coordenadas. 
a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 

e) 

 

 

 



A impressão deste material não é obrigatória. 

03. Sobre os conceitos físicos envolvidos na Cinemática, assinale o que for correto. 
01) Um jogador de futebol que desenvolve uma velocidade média de 8m s  em 90  minutos de jogo, 

percorrerá uma distância de 720 .m  
02) Quando um corpo qualquer se movimenta com velocidade escalar constante, sua aceleração 

escalar é nula. 
04) Se a velocidade de um carro varia de 0  a 20m s  em um intervalo de tempo de 5 ,s  pode-se 

concluir que sua aceleração escalar média é de 24 .m s  
08) O movimento é sempre relativo. Ele existe ou não, em relação a um determinado referencial. 

 
04. Um objeto move-se numa pista retilínea, descrevendo um movimento retilíneo uniformemente 

variado, quando observado por um sistema de referência inercial. A posição desse objeto é descrita 
pela equação 2( ) 5 6 3 ,  x t t t  onde x  é medido em metros e t  em segundos. Sabe-se que a massa 
do objeto é fixa e vale 600 .m g  
 

Tendo em vista essas informações, considere as seguintes afirmativas:  
1. A posição inicial do objeto vale 5 .m   
2. A força agindo sobre o objeto durante o movimento vale, em módulo, 3,6 .F N   
3. O objeto tem velocidade nula em 1 .t s   
4. No intervalo de 0t  a 3 ,t s  o objeto tem deslocamento total nulo.  
 
Assinale a alternativa correta.   
a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.     
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.     
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.     
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.     
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.     

 
05. O sistema de freios ABS (Anti-lock Braking System) aumenta a segurança dos veículos, fazendo com 

que as rodas não travem e continuem girando, evitando que os pneus derrapem. Uma caminhonete 
equipada com esse sistema de freios encontra-se acima da velocidade máxima de 110 km h  permitida 
num trecho de uma rodovia. O motorista dessa caminhonete avista um Fusca que se move no 
mesmo sentido que ele, a uma velocidade constante de módulo 108 ,v km h  num longo trecho plano 
e retilíneo da rodovia, como mostra a Figura. Ele percebe que não é possível ultrapassar o Fusca, já 
que um ônibus está vindo na outra pista. Então, ele imediatamente pisa no freio, fazendo com que a 
caminhonete diminua sua velocidade a uma razão de 14,4 km h  por segundo. Após 5 ,s  depois de 
acionar os freios, a caminhonete atinge a mesma velocidade do automóvel, evitando uma possível 
colisão. 

 

 
 

O módulo da velocidade 0v  da caminhonete no momento em que o motorista pisou no freio era de:  
a) 128 km h     
b) 135 km h     
c) 145 km h     
d) 150 km h     
e) 180 km h     
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06. Um móvel inicialmente em repouso no ponto de partida passa a ser acelerado constantemente à 
razão de 23m s  no sentido da trajetória. A velocidade do móvel após ter percorrido 24 ,m  em ,m s  foi  
a) 6.     
b) 10.     
c) 8.     
d) 12.     
e) 4.     

 
07. Automóveis cada vez mais potentes estão sempre sendo apresentados na mídia, de modo a atrair 

compradores. O desempenho de um novo modelo é registrado no gráfico abaixo: 
 

 
 

Se esse automóvel continuar se deslocando com a mesma aceleração dos 4  primeiros segundos de 
contagem do tempo, ele atingirá, aos 10  segundos, uma velocidade de:  
a) 108 km h     
b) 198 km h     
c) 216 km h     
d) 230 km h     
e) 243 km h     

 
08. Nos cruzamentos de avenidas das grandes cidades é comum encontrarmos, além dos semáforos 

tradicionais de controle de tráfego de carros, semáforos de fluxo de pedestres, com cronômetros 
digitais que marcam o tempo para a travessia na faixa de pedestres. 
a) No instante em que o semáforo de pedestres se torna verde e o cronômetro inicia a contagem 

regressiva, uma pessoa encontra-se a uma distância 20d m  do ponto de início da faixa de 
pedestres, caminhando a uma velocidade inicial 0 0,5 .v m s  Sabendo que ela inicia a travessia da 
avenida com velocidade 1,5 ,v m s  calcule a sua aceleração constante no seu deslocamento em 
linha reta até o início da faixa. 

b) Considere agora uma pessoa que atravessa a avenida na faixa de pedestres, partindo de um 
lado da avenida com velocidade inicial 0 0,4v m s  e chegando ao outro lado com velocidade final 

1,2 .v m s  O pedestre realiza todo o percurso com aceleração constante em um intervalo de 
tempo de 15 .t s  Construa o gráfico da velocidade do pedestre em função do tempo e, a partir 
do gráfico, calcule a largura da avenida.  
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09. Um corpo que descreve um movimento retilíneo e uniformemente variado sai do repouso e varia sua 
velocidade em 2 m s  a cada segundo. Nessas condições, podemos dizer que a velocidade do corpo e 
o seu deslocamento ao final do primeiro minuto, são, em m s  e ,m  respectivamente 

 

 
 

a) 120  e 36.     
b) 100  e 30.     
c) 120  e 1800.     
d) 100  e 60.     
e) 120  e 3600.     

 
10. Um automóvel que se movia a uma velocidade de 3,0m s  é acelerado durante 4,0  segundos com 

uma aceleração constante de 22,0 .m s  A velocidade média, em ,m s  desenvolvida por ele, nesse 
intervalo de tempo foi de  
a) 7,0.     
b) 11,0.     
c) 15,0.     
d) 28,0.     


