
 

 

Tarefa 12 professora Anna 
 

Frente B 
Módulo B05 

 

01. (Mackenzie – SP) Um corpo é atirado 
verticalmente para cima a partir do solo com 
velocidade inicial de módulo 50 m/s. O módulo 
de sua velocidade vetorial média entre o instante 

de lançamento e o instante em que retorna ao 
solo é: 
a) 50 m/s   b) 25 m/s 

c) 5,0 m/s   d) 2,5 m/s 
e) zero 

 

02. (PUC-SP) Se a velocidade vetorial de um ponto 
material é constante e não nula, sua trajetória: 
a) é uma parábola. 
b) pode ser retilínea, mas não necessariamente. 

c) deve ser retilínea. 
d) é uma circunferência. 
e) pode ser uma curva qualquer. 

 
03. Um carteiro desloca-se entre os pontos A e B de 

certo bairro. Sabendo que cada quarteirão é 

aproximadamente quadrado e apresenta 10 m de 
lado, assinale a alternativa que apresenta 
corretamente o módulo do deslocamento vetorial 
do carteiro. 

 
a) 10√3 m 

b) 10 m 
c) 50 m 
d) 1300 m 
e) 10√13 m 

 
04. Um carteiro desloca-se entre os pontos A e B de 

certo bairro. Sabendo que cada quarteirão é 

aproximadamente quadrado e apresenta 10 m de 
lado, assinale a alternativa que apresenta 

corretamente o espaço percorrido pelo carteiro. 

a) 10√3 m 
b) 50 m 
c) 5,0 m 
d) 100 m 

e) 10√13 m 

 
 

05. Supondo que o carteiro dos exercícios 3 e 4 
tenha levado 30 segundos para deslocar-se entre 
os pontos A e B, assinale a alternativa que 

apresenta sua velocidade vetorial média e sua 
velocidade escalar média, respectivamente, em 
m/s: 

 
a) 10 m/s e √13 m/s 

b) 1,66 m/s e 1,20 m/s 
c) 1,20 m/s e 1,66 m/s 
d) 100 m/s 1,20 m/s 
e) √13 m/s e 10 m/s 

 
06. Toda vez que o vetor velocidade sofre alguma 

variação, significa que existe uma aceleração 

atuando. Existem a aceleração tangencial ou 
linear e a aceleração centrípeta. Assinale a 
alternativa correta que caracteriza cada uma 

dessas duas acelerações. 
a) Aceleração tangencial é consequência da 

variação no módulo do vetor velocidade; 
aceleração centrípeta é consequência da 

variação na direção do vetor velocidade. 
b) Aceleração tangencial é consequência da 

variação na direção do vetor velocidade; 

aceleração centrípeta é consequência da 
variação no módulo do vetor velocidade. 

c) Aceleração tangencial só aparece no MRUV; 

aceleração centrípeta só aparece no MCU. 
d) Aceleração tangencial tem sempre a mesma 

direção e sentido do vetor velocidade; 
aceleração centrípeta é sempre 

perpendicular ao vetor velocidade. 
e) Aceleração centrípeta tem sempre a mesma 

direção e sentido do vetor velocidade; 

aceleração tangencial é sempre 
perpendicular ao vetor velocidade. 

 

07. (Ufrgs 2012) A figura a seguir apresenta, em 

dois instantes, as velocidades v1 e v2 de um 
automóvel que, em um plano horizontal, se 
desloca numa pista circular. 
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Com base nos dados da figura, e sabendo-se que 
os módulos dessas velocidades são tais que 

 

a) a componente centrípeta da aceleração é 

diferente de zero. 
b) a componente tangencial da aceleração 

apresenta a mesma direção e o mesmo 

sentido da velocidade. 
c) o movimento do automóvel é circular 

uniforme. 

d) o movimento do automóvel é uniformemente 
acelerado. 

e) os vetores velocidade e aceleração são 
perpendiculares entre si. 

 
08. (Pucpr 2004) Um ônibus percorre em 30 minutos 

as ruas de um bairro, de A até B, como mostra a 

figura: 

 
Considerando a distância entre duas ruas 

paralelas consecutivas igual a 100 m, 
a) a velocidade vetorial média nesse percurso 

tem módulo 2 km/h. 

b) o ônibus percorre 1500 m entre os pontos A 
e B. 

c) o módulo do vetor deslocamento é 500 m. 

d) a velocidade vetorial média do ônibus entre 
A e B tem módulo 3 km/h. 

e) a velocidade escalar média é de 10 km/h. 
 

09. Um ciclista treina em uma pista circular, 
executando um movimento circular e uniforme, 
com velocidade igual a 20 m/s. Sendo o raio da 

pista igual a 80 m, determine o valor da 
aceleração centrípeta. 

 

10. (UFSM) A figura representa dois atletas numa 
corrida, percorrendo uma curva circular, cada um 
em uma raia. Eles desenvolvem velocidades 
lineares com módulos iguais e constantes, num 

referencial fixo no solo. Atendendo à informação 
dada, assinale a resposta correta. 

 

a) Em módulo, a aceleração centrípeta de A é 
maior do que a aceleração centrípeta de B. 

b) Em módulo, as velocidades angulares de A e 
B são iguais. 

c) A poderia acompanhar B se a velocidade 
angular de A fosse maior do que a de B, em 

módulo. 
d) Se as massas dos corredores são iguais, a 

força centrípeta sobre B é maior do que a 

força centrípeta sobre A, em módulo. 
e) Se A e B estivessem correndo na mesma 

raia, as forças centrípetas teriam módulos 

iguais, independentemente das massas. 
 


