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ASSUNTO: Grandezas Vetoriais 1ª série – Física - Wesley  

 
Lista 02 

 
01. Existem cidades no mundo cujo traçado visto de cima assemelha-se a um tabuleiro de xadrez. 

Considere um ciclista trafegando por uma dessas cidades, percorrendo, inicialmente, 2,0 km no sentido 
leste, seguindo por mais 3,0 km no sentido norte. A seguir, ele passa a se movimentar no sentido 
leste, percorrendo, novamente, 1,0 km e finalizando com mais 3,0 km no sentido norte. Todo esse 
percurso é realizado em 18 minutos. A relação percentual entre o módulo da velocidade vetorial média 
desenvolvida pelo ciclista e a respectiva velocidade escalar média deve ter sido mais próxima de 
a) 72%. 
b) 74%. 
c) 77%. 
d) 76%. 
e) 70%. 

 
02. Um motorista traça uma rota para uma viagem de carro, partindo da cidade de Curitiba com destino 

a Santa Maria, no Rio Grande do Sul, passando pela cidade de Foz do Iguaçu. Esse motorista, numa 
primeira aproximação, considera as posições que essas cidades ocupam no mapa como pontos nos 
vértices de um triângulo retângulo, sendo a hipotenusa determinada por uma reta que une as cidades 
de Curitiba e Santa Maria e um dos catetos determinado pela reta que une as cidades de Curitiba e 
Foz do Iguaçu. Considerando a distância entre Curitiba e Foz do Iguaçu de aproximadamente 600 km 
e a distância entre Foz do Iguaçu e Santa Maria de aproximadamente 600 km, é correto afirmar que: 
01. O deslocamento total do carro terá módulo aproximadamente igual a 840 km, considerando 

. 
02. A distância percorrida pelo carro na rota traçada será de aproximadamente 2040 km. 
04. Se o motorista inverter o sentido da rota, ou seja, sair de Santa Maria com destino a Curitiba, 

passando por Foz do Iguaçu, o deslocamento do carro será o mesmo. 
08. O módulo do deslocamento do carro de Foz do Iguaçu a Santa Maria e a Curitiba é de 600 km. 
16. Se, ao chegar em Santa Maria, o motorista decide retornar diretamente a Curitiba sem passar por 

Foz do Iguaçu, o deslocamento total do carro será nulo. 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 3     
 
Dados: Aceleração da gravidade: 10 m/s2  

sen(37°) = 0,60; cos(37°) = 0,80  
sen(60°) = 0,86; cos(60°) = 0,50 

 
03. Um objeto executa um movimento cuja trajetória é mostrada na figura abaixo em linha tracejada. 

Considerando o trajeto do ponto A ao D, o módulo do vetor velocidade média do objeto é 0,40 m/s. 
Calcule o intervalo de tempo para o objeto perfazer a trajetória do ponto A ao D, em segundos. 
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04. Na figura, um ciclista percorre o trecho AB com velocidade escalar média de 22,5 km/h e, em seguida, 
o trecho BC de 3,00 km de extensão. No retorno, ao passar em B, verifica ser de 20,0 km/h sua 
velocidade escalar média no percurso então percorrido, ABCB. Finalmente, ele chega em A perfazendo 
todo o percurso de ida e volta em 1,00 h, com velocidade escalar média de 24,0 km/h. Assinale o 
módulo v do vetor velocidade média referente ao percurso ABCB. 

 

 
 

a) v = 12, 0 km/h 
b) v = 12, 00 km/h 
c) v = 20, 0 km/h 
d) v = 20, 00 km/h 
e) v = 36, 0 km/h 

 
05. Um caminhão de entrega de gás percorre as ruas de um bairro, de A até B, como mostra a figura, em 

30 minutos. 

 
 

Sabendo que a distância entre duas ruas paralelas consecutivas é de 100 m, o módulo da velocidade 
vetorial média em km/h, nesse percurso, é de 
a) 2,2 
b) 2,0 
c) 1,5 
d) 1,0 
e) 0,50 

 
06. Em um determinado instante t0 = 0, um móvel está em movimento retilíneo, de sul pra norte, com 

velocidade escalar igual a 10 m/s. No instante t1 = 10s o mesmo móvel está em movimento retilíneo, 
de leste para oeste, com velocidade escalar de mesmo valor. No intervalo de tempo de t0 a t1, o 
módulo da aceleração vetorial média desse móvel, em m/s2, é igual a: 
a) zero; 
b)  
c) 10 
d)  
e) 100 

 
07. Um avião, após deslocar-se 120 km para nordeste (NE), desloca-se 160 km para sudeste (SE). Sendo 

um quarto de hora, o tempo total dessa viagem, o módulo da velocidade vetorial média do avião, 
nesse tempo, foi de 
a) 320 km/h 
b) 480 km/h 
c) 540 km/h 
d) 640 km/h 
e) 800 km/h 
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08. Um atleta em treinamento percorre os 4 km de uma alameda retilínea em 20 min, no sentido norte; 
converge para a direita, percorrendo mais 5 km por uma alameda transversal, em 30 min, no sentido 
leste. Por fim, convergindo novamente para a direita, percorre os últimos 3 km de uma terceira 
alameda retilínea em 10 min, no sentido sul. O módulo de sua velocidade vetorial média vale, 
aproximadamente, 
a) 4,0 km/h. 
b) 5,1 km/h. 
c) 12 km/h. 
d) 20 m/min. 
e) 8,5 m/min. 

 
09. Um morador do quinto andar de um prédio realiza o seguinte trajeto: desce 16m pelo elevador, 

caminha 12m até a calçada, que está praticamente no mesmo nível, e segue retamente por 35m até 
uma banca de revistas. A figura mostra um esboço de seu trajeto, cujos três deslocamentos são 
ortogonais entre si. 

 
 

Escolha, dentre as alternativas a seguir, aquela que expressa um valor mais próximo do módulo do 
vetor deslocamento que o morador realizou no trajeto total: 
a) 65m 
b) 50m 
c) 40m 
d) 30m 
e) 25m 

 
10. A figura a seguir mostra a fotografia estroboscópica do movimento de uma partícula. 
 

 
 

A aceleração da partícula, no ponto P da trajetória, é melhor representada pelo vetor: 
a) I; 
b) II; 
c) III; 
d) IV; 
e) V. 
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