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Gráficos do MUV 1ª SÉRIE – FÍSICA - GOMIDES 

 
Lista 03 

 
01. O gráfico representa a velocidade escalar de um nadador em função do tempo, durante um ciclo 

completo de braçadas em uma prova disputada no estilo nado de peito, em uma piscina. 
 

 
 
Considerando que, em um trecho de comprimento 36 m,  o nadador repetiu esse ciclo de braçadas e 
manteve o ritmo de seu nado constante, o número de braçadas completas dadas por ele foi em torno 
de  
a) 20.     
b) 35.     
c) 15.     
d) 30.     
e) 25.     

 
02. 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 d 20 m  do ponto de início da faixa de 
pedestres, caminhando a uma velocidade inicial 0v 0,5 m s.  Sabendo que ela inicia a travessia da 
avenida com velocidade v 1,5 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 0v 0,4 m s  e chegando ao outro lado com velocidade final 
v 1,2 m s.  O pedestre realiza todo o percurso com aceleração constante em um intervalo de tempo 
de t 15 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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03.    

 
 
Uma pessoa realiza uma viagem de carro em uma estrada retilínea, parando para um lanche, de 
acordo com gráfico acima. A velocidade média nas primeiras 5  horas deste movimento é  
a) 10 km h.     
b) 12 km h.     
c) 15 km h.     
d) 30 km h.     
e) 60 km h.     

 
04. Um carro se desloca ao longo de uma reta. Sua velocidade varia de acordo com o tempo, conforme 

indicado no gráfico. 
 

 
 
A função que indica o deslocamento do carro em relação ao tempo t  é:  
a) 25 t 0,55 t      

b) 25 t 0,625 t      

c) 220 t 1,25 t      

d) 220 t 2,5 t      
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05. Numa experiência realizada em laboratório, a posição x  de um objeto, cuja massa é constante, foi 
medida em função do tempo t.  Com isso, construiu-se o gráfico a seguir. Sabe-se que o referencial 
adotado para realizar as medidas é inercial e que o objeto move-se ao longo de uma linha reta. 

 

 
 
Com base no gráfico, considere as seguintes afirmativas: 
1. A energia cinética do objeto é constante entre os instantes t 20  e t 30 s.   
2. A força resultante sobre o objeto em t 15 s  é nula.  
3. O deslocamento total do objeto desde t 0  até t 40 s  é nulo. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
06. Numa competição envolvendo carrinhos de controle remoto, a velocidade de dois desses carrinhos foi 

medida em função do tempo por um observador situado num referencial inercial, sendo feito um 
gráfico da velocidade v  em função do tempo t  para ambos os carrinhos. Sabe-se que eles se moveram 
sobre a mesma linha reta, partiram ao mesmo tempo da mesma posição inicial, são iguais e têm 
massa constante de valor m 2 kg.  O gráfico obtido para os carrinhos A  (linha cheia) e B  (linha 
tracejada) é mostrado a seguir. 

 

 
 
Com base nos dados apresentados, responda:  
a) Após 40 s  de movimento, qual é a distância entre os dois carrinhos? 
b) Quanto vale o trabalho total realizado sobre o carrinho A  entre os instantes t 0 s  e t 10 s?   
c) Qual o módulo da força resultante sobre o carrinho B  entre os instantes t 20 s  e t 40 s?   
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07. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax 
e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do 
seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em cinco modelos diferentes de cinto. Os 
testes simularam uma colisão de 0,30  segundo de duração, e os bonecos que representavam os 
ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração 
do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e 
velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado 
final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. 

 

 
 

Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista?  
a) 1    
b) 2    
c) 3    
d) 4    
e) 5    

 
08.    

 
 
Um móvel varia sua velocidade escalar de acordo com o diagrama acima. A velocidade escalar média 
e a aceleração escalar média nos 10,0 s  iniciais são, respectivamente, 

a) 3,8 m s  e 20,20 m s     

b) 3,4 m s  e 20,40 m s     

c) 3,0 m s  e 22,0 m s     

d) 3,4 m s  e 22,0 m s     

e) 4,0 m s  e 20,60 m s     
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 
Se necessário, utilizar os valores fornecidos abaixo:  
 

aceleração da gravidade 210 m s   
calor latente de fusão do gelo (pressão de 1atm) 80 cal g   
calor específico da água 1cal g C    
1cal 4 J  

3,14π    
massa específica da água 31g cm  

constante eletrostática 9 2 2
0(k ) 9 10 N m C     

resistividade elétrica do tungstênio em 820 C 5,6 10 m      

coeficiente de temperatura do tungstênio 3 14,5 10 C     (considerado constante).  
 
09. Uma partícula se movimenta horizontalmente em linha reta e sua posição inicial é 10 m.  O gráfico da 

velocidade em função do tempo é mostrado na figura abaixo. Assinale o que for correto.  
 

 
 
01) O movimento é uniformemente acelerado e progressivo.  
02) A velocidade inicial da partícula é 5 m s.   
04) O deslocamento da partícula ao final de 10 s  será 150 m.   
08) A velocidade média da partícula, entre os instantes t 2 s  e t 7 s,  é 14 m s.   

16) O valor da aceleração da partícula é 22,5 m s .  
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10. Pedro e Paulo diariamente usam bicicletas para ir ao colégio. O gráfico abaixo mostra como ambos 
percorreram as distâncias até o colégio, em função do tempo, em certo dia. 

 

 
 
Com base no gráfico, considere as seguintes afirmações. 
I. A velocidade média desenvolvida por Pedro foi maior do que a desenvolvida por Paulo. 
II. A máxima velocidade foi desenvolvida por Paulo. 
III. Ambos estiveram parados pelo mesmo intervalo de tempo, durante seus percursos. 
 
Quais estão corretas?  
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e III. 

 


