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 1. (Cesgranrio) A luz que vem do Sol demora cerca de 

10 min para alcançar a superfície da Terra. A distância 
(em km) entre o Sol e a Terra é da ordem de: 

a) 10¦; 
b) 10§; 
c) 10¨; 

d) 10©; 
e) 10ª.  
 

 2. (Faap) A velocidade de um avião é de 360km/h. Qual 
das seguintes alternativas expressa esta mesma 

velocidade em m/s? 
a) 360.000 m/s 
b) 600 m/s 

c) 1.000 m/s 
d) 6.000 m/s 

e) 100 m/s  
 
 3. (Fei) Um corredor fundista está participando de uma 

prova de 5km. Nos primeiros 3km ele mantém 
velocidade constante de 1,5m/s. No restante da prova, 
sua velocidade é de 2,0m/s. Qual será sua velocidade 

média durante a prova? 
a) 1,667 m/s 

b) 1,750 m/s 
c) 1,750 km/h 
d) 1,850 m/s 

e) 1,600 m/s  
 
 4. (Fuvest) Após chover na cidade de São Paulo, as 

águas da chuva descerão o rio Tietê até o rio Paraná, 
percorrendo cerca de 1.000km. Sendo de 4km/h a 

velocidade média das águas, o percurso mencionado 
será cumprido pelas águas da chuva em 
aproximadamente: 

a) 30 dias. 
b) 10 dias. 

c) 25 dias. 
d) 2 dias. 
e) 4 dias.  

 

 5. (Fuvest) Um barco é erguido 24m, no interior de uma 
eclusa, num intervalo de tempo de 40min. Sua 

velocidade média de ascensão é: 
a) 18m/s. 
b) 2,5 × 10−¤m/s. 

c) 5 × 10−¤m/s. 
d) 10−£m/s. 

e) 7,2 × 10−¤m/s. 
 

 
 
 

 6. Um carro de corida está a 144 km/h. Esta velocidade 
corresponde a: 
a) 20.000 cm/s 

b) 40 m/s 
c) 50.000 mm/min 
d) 20 m/s 

e) 14,4 km/min 
 

 7. (Fuvest) Os gráficos a seguir referem-se a 
movimentos unidimensionais de um corpo em três 
situações diversas, representando a posição como 

função do tempo. Nas três situações, são iguais: 
a) as velocidades médias 
b) as velocidades máximas 

c) as velocidades iniciais 
d) as velocidades finais 

e) os valores absolutos das velocidades 
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 8. (Fuvest-gv) Uma escada rolante de 6m de altura e 
8m de base, transporta uma pessoa da base até o topo 

da escada num intervalo de tempo de 20s. A velocidade 
média desta pessoa, em m/s, é: 
a) 0,3 

b) 0,5 
c) 0,7 

d) 0,8 
e) 1,0  
 

 9. Chamamos de um ano-luz a distância percorrida por 
um raio de luz em um ano. A estrela mais próxima da 
Terra é Alfa-Centauro que encontra-se a 

aproximadamente 4,5 anos-luz de nós. Admitindo-se 
que esta estrela possui planetas com vida inteligente, 

qual o tempo que se terá que esperar para poder 
receber uma resposta de um sinal de rádio enviado da 
Terra e que viaja a mesma velocidade da luz? 

a) menos que 2,25 anos; 
b) 2,25 anos; 
c) 4,5 anos; 

d) 9,0 anos; 
e) mais que 9,0 anos  

 
 10. Adote: velocidade do som no ar = 340m/s A 
velocidade de um avião é de 360km/h. Qual das  

alternativas expressa esta mesma velocidade em m/s? 
a) 360 m/s 

b) 600 m/s 
c) 1.000 m/s 
d) 6.0 m/s 

e) 100 m/s  
 
 11. Se um carro percorreu a metade de uma estrada 

viajando a 30km/h e, a outra metade da estrada a 
60km/h. Sua velocidade média no percurso total foi, em 

km/h, de 
a) 70 
b) 52 

c) 48 
d) 40 
e) 12  

 
 12. Num Shopping há uma escada rolante de 6m de 

altura e 8m de base que transporta uma pessoa entre 
dois andares consecutivos num intervalo de tempo de 
20s. A velocidade média desta pessoa, em m/s, é: 

a) 0,2 
b) 0,5 

c) 0,9 
d) 0,8 

e) 1,5  
 

 13. Um juiz de futebol, atualmente, ao apitar um jogo, 
corre, em média, 12km por partida. Considerando os 90 
minutos de jogo, assinale a alternativa que indica a 

velocidade escalar média com que um juiz de futebol se 
move no campo, em km/h, é de: 

a) 6,0 
b) 0,15 
c) 0,24 

d) 1,1 
e) 8,0  
 

 14. Um automóvel passa pelo marco quilométrico 218 
de uma estrada às dez horas e quinze minutos e pelo 

marco 236 às dez horas e meia. Assinale a alternativa 
que indica a velocidade média do automóvel entre estes 
pontos em km/h: 

a) 110 
b) 72 
c) 64 

d) 36 
e) 12  

 
 15. (Pucsp) O tanque representado a seguir, de forma 
cilíndrica de raio 60cm, contém água. Na parte inferior, 

um tubo também de forma cilíndrica de raio 10cm, serve 
para o escoamento da água, na velocidade escalar 

média de 36m/s. Nessa operação a velocidade escalar 
média do nível d'água será: 
a) 1 m/s 

b) 4 m/s 
c) 5 m/s 
d) 10 m/s 

e) 18 m/s 
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 16. (Uece) Uma menina chamada Clara vai nadando, 
ao longo de um rio, com velocidade constante de 

1,5m/s, em relação à margem, do ponto M ao ponto N, 
sendo 0,5m/s a velocidade constante da corrente (vide 
figura). 

 

 
 
Se Clara completa o percurso em 1 minuto, a distância 
MN vale: 

a) 120 m 
b) 90 m 

c) 30 m 
d) 20 m  
 

 17. (Uel) Numa estrada, um automóvel passa pelo 
marco quilométrico 218 às dez horas e quinze minutos e 
pelo marco 236 às dez horas e meia. A velocidade 

média do automóvel entre estes pontos é, em km/h de 
a) 100 

b) 72 
c) 64 
d) 36 

e) 18  
 
 18. (Uel) Um carro percorreu a metade de uma estrada 

viajando a 30km/h e, a outra metade da estrada a 
60km/h. Sua velocidade média no percurso total foi, em 

km/h, de 
a) 60 
b) 54 

c) 48 
d) 40 

e) 30  
 
 19. (Ufpe) O gordo e o magro estão patinando sobre o 

gelo. Em um dado instante, em que ambos estão 
parados, o gordo empurra o magro. Desprezando o 
atrito entre os patins e o gelo, assinale a afirmativa 

correta. 
a) Como é o gordo que empurra, este fica parado e o 

magro adquire velocidade. 
b) Os dois adquirem velocidades iguais, mas em 

sentidos opostos. 
c) O gordo, como é mais pesado, adquire velocidade 
maior que a do magro. 

d) O magro adquire velocidade maior que a do gordo. 
e) Como não há atrito, o magro continua parado e o 

gordo é  impulsionado para trás.  
 
 20. (Unesp) Há 500 anos, Cristóvão Colombo partiu de 

Gomera (Ilhas Canárias) e chegou a Guanahani (Ilhas 
Bahamas), após navegar cerca de 3000milhas 
marítimas (5556km) durante 33 dias. Considerando que 

um dia tem 86400 segundos, a velocidade média da 
travessia oceânica, no sistema Internacional (SI) de 

Unidades, foi aproximadamente 
a) 2 . 10−£ m/s. 
b) 2 . 10−¢ m/s. 

c) 2 . 10−¡ m/s. 
d) 2 . 10¢ m/s. 
e) 2 . 10£ m/s.  

 
 21. (Fatec) A tabela fornece, em vários instantes, a 

posição s de um automóvel em relação ao km zero da 
estrada em que se movimenta.A função horária que nos 
fornece a posição do automóvel, com as unidades 

fornecidas, é: 
a) s = 200 + 30t 

b) s = 200 - 30t 
c) s = 200 + 15t 
d) s = 200 - 15t 

e) s = 200 - 15t£ 
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 22. (Pucsp) Duas bolas de dimensões desprezíveis se 
aproximam uma da outra, executando movimentos 

retilíneos e uniformes (veja a figura). Sabendo-se que 
as bolas possuem velocidades de 2m/s e 3m/s e que, 
no instante t=0, a distância entre elas é de 15m, 

podemos afirmar que o instante da colisão é 
a) 1 s 

b) 2 s 
c) 3 s 
d) 4 s 

e) 5 s 
 

 
 23. (Unitau) Uma motocicleta com velocidade constante 
de 20m/s ultrapassa um trem de comprimento 100m e 

velocidade 15m/s. A duração da ultrapassagem é: 
a) 5s. 
b) 15s. 

c) 20s. 
d) 25s. 

e) 30s.  
 
 24. (Unitau) Uma motocicleta com velocidade constante 

de 20m/s ultrapassa um trem de comprimento 100m e 
velocidade 15m/s. O deslocamento da motocicleta 
durante a ultrapassagem é: 

a) 400m. 
b) 300m. 

c) 200m. 
d) 150m. 
e) 100m.  

 
 25. (Unitau) Um automóvel percorre uma estrada com 

função horária s=-40+80t, onde s é dado em km e t em 
horas. O automóvel passa pelo km zero após: 
a) 1,0h. 

b) 1,5h. 
c) 0,5h. 
d) 2,0h. 

e) 2,5h.  

 
 26. (Fei) No movimento retilíneo uniformemente 

variado, com velocidade inicial nula, a distância 
percorrida é: 
a) diretamente proporcional ao tempo de percurso 

b) inversamente proporcional ao tempo de percurso 
c) diretamente proporcional ao quadrado do tempo de 

percurso 
d) inversamente proporcional ao quadrado do tempo de 
percurso 

e) diretamente proporcional à velocidade  
 
 27. (Fei) Um móvel tem movimento com velocidade 

descrita pelo gráfico a seguir. Após 10s qual será sua 
distância do ponto de partida? 

a) 500m 
b) 20m 
c) 75m 

d) 25m 
e) 100m 
 

 
 

 
 28. (Puccamp) A função horária da posição s de um 
móvel é dada por s=20+4t-3t£, com unidades do 

Sistema Internacional. Nesse mesmo sistema, a função 
horária da velocidade do móvel é 

a) -16 - 3t 
b) -6t 
c) 4 - 6t 

d) 4 - 3t 
e) 4 - 1,5t  
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 29. (Ufmg) Este diagrama representa a velocidade de 
uma partícula que se desloca sobre uma reta em função 

do tempo. 
 

 
O deslocamento da partícula, no intervalo de 0 a 10,0 s, 
foi 

a) 20m. 
b) 10m. 
c) 0m. 

d) -10m. 
e) -20m.  

 
 30. (Ufpe) Um caminhão com velocidade de 36km/h é 
freado e pára em 10s. Qual o módulo da aceleração 

média do caminhão durante a freada? 
a) 0,5 m/s£ 
b) 1,0 m/s£ 

c) 1,5 m/s£ 
d) 3,6 m/s£ 

e) 7,2 m/s£  
 

 31. O gráfico da função horária S = v . t, do movimento 
uniforme de um móvel, é dado ao a seguir. Pode-se 

afirmar que o móvel tem velocidade constante, em m/s, 
igual a:  
a) 4 

b) 2 
c) 0,10 

d) 0,75 
e) 0,25 
 

 
 

 
 32. Duas partículas A e B movem-se numa mesma 
trajetória, e o gráfico a seguir indica suas posições (s) 

em função do tempo (t). Pelo gráfico podemos afirmar 
que as partículas: 
a) movem-se no mesmo sentido; 

b) movem-se em sentidos opostos; 
c) no instante t=0, encontram-se a 40m uma da outra; 

d) movem-se com a mesma velocidade; 
e) não se encontram. 
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 33. Um móvel em M.U.V., cuja velocidade está 
representada no diagrama a seguir, passa pela origem 

da trajetória no instante t=0. A velocidade média desse 
móvel, no intervalo de tempo de zero até 5s, é: 
a) 40 m/s 

b) 45 m/s 
c) 50 m/s 

d) 55 m/s 
e) 60 m/s 

 
 
 34. O movimento de um móvel está representado, a 

seguir, pelo gráfico das posições (s) em função do 
tempo (t). A função horária da posição desse móvel é 
dada pela expressão: 

a) S= -10 + 2t - 5t£ 
b) S= -5 + 3,5t - 0,5t£ 
c) S= -10 + 7t - t£ 

d) S= -5 + t - 3t£ 
e) S= 5 - 2,5t£ 

 

 
 

 

 35. (Unirio) O gráfico a seguir mostra a velocidade de 
um automóvel em função do tempo. 

 

 
O deslocamento sofrido pelo automóvel de 0 a 8s foi de 

(em m): 
a) 2. 

b) 4. 
c) 8. 
d) 16. 

e) 24.  
 

 36. (Faap) Uma pedra gira em torno de um apoio fixo, 
presa por uma corda. Em dado momento corta-se a 
corda ou seja, cessam de agir forças sobre a pedra. 

Pela Lei da Inércia, conclui-se que: 
a) a pedra se mantém em movimento circular 
b) a pedra sai em linha reta, segundo a direção 

perpendicular à corda no instante do corte 
c) a pedra sai em linha reta, segundo a direção da corda 

no instante do corte. 
d) a pedra párae) a pedra não tem massa.  
 

 37. (Pucmg) Se o somatório das forças externas sobre 
um sistema de partículas de massa constante é zero, é 
CORRETO afirmar ser constante a: 

a) energia potencial do sistema. 
b) energia mecânica do sistema. 

c) temperatura do sistema. 
d) quantidade de movimento do sistema. 
e) entropia do sistema.  
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 38. (Pucpr) Complete corretamente a frase a seguir, 
relativa à primeira lei de Newton: "Quando a força 

resultante, que atua numa partícula, for nula, então a 
partícula: 
a) estará em repouso ou em movimento retilíneo 

uniforme". 
b) poderá estar em movimento circular e uniforme". 

c) terá uma aceleração igual à aceleração da gravidade 
local". 
d) estará com uma velocidade que se modifica com o 

passar do tempo". 
e) poderá estar em movimento uniformemente 
retardado".  

 
 39. (Uerj) A figura abaixo representa uma escuna 

atracada ao cais. 
 

 
.Deixa-se cair uma bola de chumbo do alto do mastro - 
ponto O. Nesse caso, ele cairá ao pé do mastro - ponto 

Q. Quando a escuna estiver se afastando do cais, com 
velocidade constante, se a mesma bola for abandonada 
do mesmo ponto O, ela cairá no seguinte ponto da 

figura: 
a) P 
b) Q 

c) R 
d) S  

 
 40. (Unesp) As estatísticas indicam que o uso do cinto 
de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões 

mais graves em motoristas e passageiros no caso de 
acidentes. Fisicamente, a função do cinto está 

relacionada com a 
a) Primeiras lei de Newton. 
b) Lei de Snell. 

c) Lei e Ampére. 
d) Lei de Ohm. 
e) Primeira Lei de Kepler.  

 
 41. (Unesp) Assinale a alternativa que apresenta o 

enunciado da Lei da Inércia, também conhecida como 
Primeira Lei de Newton. 

a) Qualquer planeta gira em torno do Sol descrevendo 
uma órbita elíptica, da qual o Sol ocupa um dos focos. 
b) Dois corpos quaisquer se atraem com uma força 

proporcional ao produto de suas massas e 
inversamente proporcional ao quadrado da distância 

entre eles. 
c) Quando um corpo exerce uma força sobre outro, este 
reage sobre o primeiro com uma força de mesma 

intensidade e direção, mas de sentido contrário. 
d) A aceleração que um corpo adquire é diretamente 
proporcional à resultante das forças que nele atuam, e 

tem mesma direção e sentido dessa resultante. 
e) Todo corpo continua em seu estado de repouso ou 

de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que 
sobre ele estejam agindo forças com resultante não 
nula.  

 
 42. (Unirio)  

 
A análise seqüencial da tirinha e, especialmente, a do 
quadro final nos leva imediatamente ao (à): 

a) Princípio da conservação da Energia Mecânica. 
b) Propriedade geral da matéria denominada Inércia. 
c) Princípio da conservação da Quantidade de 

Movimento. 
d) Segunda Lei de Newton. 

e) Princípio da Independência dos Movimentos.  
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 43. (Fei) Um dinamômetro possui suas duas 
extremidades presas a duas cordas. Duas pessoas 

puxam as cordas na mesma direção e sentidos opostos, 
com força de mesma intensidade F=100N. Quanto 
marcará o dinamômetro? 

a) 200N 
b) 0 

c) 100N 
d) 50N 
e) 400N 

 
 

 44. (Faap) A terceira Lei de Newton é o princípio da 
ação e reação. Esse princípio descreve as forças que 
participam na interação entre dois corpos. Podemos 

afirmar que: 
a) duas forças iguais em módulo e de sentidos opostos 

são forças de ação e reação 
b) enquanto a ação está aplicada num dos corpos, a 
reação está aplicada no outro 

c) a ação é maior que a reação 
d) ação e reação estão aplicadas no mesmo corpo 
e) a reação em alguns casos, pode ser maior que a 

ação  
 

 45. (Puc-rio) Quando um automóvel, com tração 
dianteira, aumenta a sua velocidade, os sentidos das 
forças aplicadas sobre o solo pelas rodas dianteiras e 

pelas rodas traseiras são, respectivamente, 
a) para trás e para a frente. 

b) para a frente e para trás. 
c) para a frente e para a frente. 
d) para trás e para trás. 

e) para trás e nula.  
 

 46. (Uel) Uma pessoa apóia-se em um bastão sobre 
uma balança, conforme a figura abaixo. A balança 

assinala 70kg. Se a pessoa pressiona a bengala, 
progressivamente, contra a balança, a nova leitura: 
a) Indicará um valor maior que 70 kg. 

b) Indicará um valor menor que 70 kg. 
c) Indicará os mesmos 70 kg. 

d) Dependerá da força exercida sobre o bastão. 
e) Dependerá do ponto em que o bastão é apoiado na 
balança. 

 
 

 47. (Uel) Sobre as forças gravitacionais envolvidas no 
sistema composto pela Terra e pela Lua, é correto 
afirmar: 

a) São repulsivas e de módulos diferentes. 
b) São atrativas e de módulos diferentes. 

c) São repulsivas e de módulos iguais. 
d) São atrativas e de módulos iguais. 
e) Não dependem das massas desses astros.  

 
 48. (Uerj) É freqüente observarmos, em espetáculos ao 
ar livre, pessoas sentarem nos ombros de outras para 

tentar ver melhor o palco. Suponha que Maria esteja 
sentada nos ombros de João que, por sua vez, está em 

pé sobre um banquinho colocado no chão.Com relação 
à terceira lei de Newton, a reação ao peso de Maria está 
localizada no: 

a) chão 
b) banquinho 

c) centro da Terra 
d) ombro de João  
 

 49. (Ufmg) A Terra atrai um pacote de arroz com uma 
força de 49N.Pode-se, então, afirmar que o pacote de 
arroz 

a) atrai a Terra com uma força de 49N. 
b) atrai a Terra com uma força menor do que 49N. 

c) não exerce força nenhuma sobre a Terra. 
d) repele a Terra com uma força de 49N. 
e) repele a Terra com uma força menor do que 49N.  

 
 50. (Ufsm) Numere a 1c coluna de acordo com a 2c. 
(     ) Par ação e reação 
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(     ) Resistência à mudança do estado de movimento 
(     ) Equação fundamental da mecânica 

(     ) Variação da quantidade de movimento no tempo 
 
1 - 1c Lei de Newton 

2 - 2c Lei de Newton 
3 - 3c Lei de Newton 

 
A seqüência correta é 
a) 3 - 1 - 2 - 2. 

b) 2 - 1 - 1 - 3. 
c) 1 - 2 - 2 - 3. 
d) 3 - 1 - 2 - 3. 

e) 3 - 2 - 1 - 2.  
 

 51. (Ufsm)  

 
A figura representa dois corpos A e B que, sendo 
empurrados por uma força ù, em uma superfície sem 
atrito, movem-se com a mesma aceleração.Pode-se, 

então, afirmar que a força que o corpo A exerce sobre o 
corpo B é, em módulo, 

a) menor do que a força que B exerce sobre A. 
b) maior do que a força que B exerce sobre A. 
c) diretamente proporcional à diferença entre as massas 

dos corpos. 
d) inversamente proporcional à diferença entre as 

massas dos corpos. 
e) igual à força que B exerce sobre A.  
 

 52. De quanto a força aplicada fica reduzida utilizando-
se um conjunto de roldana fixa + roldana móvel? 
a) 10% 

b) 30% 
c) 50% 

d) 70% 
e) 90%  
 

 53. (Pucmg) A figura mostra um bloco, de peso igual a 
700N, apoiado num plano horizontal, sustentando um 

corpo de 400N de peso, por meio de uma corda 
inextensível, que passa por um sistema de roldanas 
consideradas ideais. O módulo da força do plano sobre 

o bloco é: 
a) 1100 N 

b) 500 N 
c) 100 N 
d) 300 N 

e) 900 N 

 
 
 

 54. (Uel) No arranjo representado no esquema, 
considere as polias e os fios ideais. Considere também 
os valores indicados no esquema. 

 

 
As trações nos fios 1 e 2, em newtons, são, 
respectivamente, 
a) 0,50 e 2,5 

b) 2,5 e 0,50 
c) 5,0 e 25 

d) 25 e 5,0 
e) 25 e 25  
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 55. Os corpos A, de massa 3kg e B, de massa 2kg, são 
presos por um fio ideal (fio 1) que passa por uma 

roldana ideal. Um outro fio (fio 2) prende o corpo B ao 
solo. O corpo A está parado a 2m do solo e adota-se 
g=10m/s£. 

 

 
Pode-se afirmar corretamente que: 
a) A tração no fio 1 vale 10N. 
b) A tração no fio 1 vale 20N. 

c) A tração no fio 1 vale 30N. 
d) A tração no fio 1 vale 40N. 

e) A tração no fio 1 vale 50N. 
 
 56. (Fgv) Conforme os dados da tabela a seguir e 

presumindo que os diversos meios de transporte 
necessitam de gasolina ou diesel para funcionarem, 
qual deles você recomendaria que o governo apoiasse 

se seu objetivo fosse o de melhorar o uso de recursos 
não-renováveis?  

a) Automóvel 
b) Ônibus interurbano 
c) Trem 

d) Avião 
e) Depende do custo da gasolina 

 
 57. Um corpo de massa igual a 1,02kg é acrescido de 
outro, cuja massa é igual a 980g, resultando um corpo 

de massa, em kg, igual a: 
a) 2 

b) 11 

c) 20 
d) 110 

e) 200  
 
 58. (Pucmg) Uma corda horizontal está esticada em 

virtude de se ter aplicado, em cada uma de suas 
extremidades, uma força de 20N. A tensão suportada 

pela corda é de: 
a) 40N 
b) 20N 

c) 10N 
d) Nula  
 

 59. (Pucsp) Leia a tira a seguir: 

 
A balança está equivocada em relação à indicação que 
deve dar ao peso do sanduíche. Na tira apresentada, a 
indicação correta para o peso do sanduíche deveria ser 

a) 2000 N 
b) 200 N 

c) 2 N 
d) 2 kg 
e) 20 g  

 
 60. (Uel) Um bloco de massa 5,0kg está em queda livre 
em um local onde a aceleração da gravidade vale 

9,8m/s£. É correto afirmar a respeito que 
a) a intensidade da força que o bloco exerce na Terra 

vale 49N. 
b) a resultante das forças que atuam no bloco é nula. 
c) a intensidade da força que a Terra exerce no bloco é 

menor que 49N. 
d) a aceleração de queda do bloco é nula. 

e) o módulo da velocidade de queda do bloco aumenta 
inicialmente e depois diminui.  
 

 61. (Uerj) Na famosa cena da corrida de bigas no filme 
"Ben-Hur", cada biga era puxada por 4 cavalos 
idênticos. 
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Suponha que a tração de cada biga fosse feita apenas 

por 2 desses cavalos.Nessa nova situação, a grandeza 
física envolvida, que teria seu valor reduzido à metade, 
seria: 

a) força 
b) energia 

c) velocidade 
d) momento linear  
 

 62. (Ufpe) Se você levar em conta a rotação da Terra, 
em que pontos da superfície do planeta a força normal 

entre uma pessoa e a superfície horizontal tem módulo 
igual ao peso da pessoa? 
a) Nos pólos. 

b) Nos pontos sobre o equador. 
c) Em todos os pontos. 
d) Nos pontos a 45° de latitude norte e sul. 

e) Em nenhum ponto.  
 

 63. (Ufrs) À medida que cresce a velocidade de um 
objeto que cai em linha reta em direção ao solo, cresce 
também a força de atrito com o ar, até que, em 

determinado instante, torna-se nula a força resultante 
sobre esse objeto. A partir desse instante, o objeto. 
a) interrompe sua queda em direção ao solo. 

b) inverte o sentido da sua velocidade. 
c) continua caindo com velocidade crescente. 

d) continua caindo, mas a velocidade é decrescente. 
e) continua caindo, mas a velocidade é constante.  
 

64. (Fei) Uma força F paralela à trajetória de seu ponto 
de aplicação varia com o deslocamento de acordo com 

a figura a seguir. Qual é o trabalho realizado pela força 
F no deslocamento de 1 a 5 m? 
a) 100J 

b) 20J 
c) 12J 
d) 15J 

e) 10J 

 
 65. (Fuvest) Um pai de 70kg e seu filho de 50kg 
pedalam lado a lado, em bicicletas idênticas, mantendo 
sempre velocidade uniforme. Se ambos sobem uma 

rampa e atingem um patamar plano, podemos afirmar 
que, na subida da rampa até atingir o patamar, o filho, 

em relação ao pai: 
a) realizou mais trabalho. 
b) realizou a mesma quantidade de trabalho. 

c) possuía mais energia cinética. 
d) possuía a mesma quantidade de energia cinética. 
e) desenvolveu potência mecânica menor.  

 
 66. (Ufrrj) Uma pessoa caminha sobre um plano 

horizontal. O trabalho realizado pelo peso desta pessoa 
é 
a) sempre positivo. 

b) sempre negativo. 
c) sempre igual a zero. 
d) positivo, se o sentido do deslocamento for da 

esquerda para a direita. 
e) negativo, se o sentido do deslocamento for da direita 

para a esquerda.  
 
 67. (Ufsm)  

 
O gráfico representa a elongação de uma mola, em 
função da tensão exercida sobre ela. O trabalho da 
tensão para distender a mola de 0 a 2 m é, em J, 

a) 200 
b) 100 
c) 50 

d) 25 
e) 12,50  

 
 68. (Uel) Um guindaste ergue um fardo, de peso 
1,0.10¤N, do chão até 4,0m de altura, em 8,0s. A 

potência média do motor do guindaste, nessa operação, 
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em watts, vale 
a) 1,0 . 10£ 

b) 2,0 . 10£ 
c) 2,5 . 10£ 
d) 5,0 . 10£ 

e) 2,0 . 10¤  
 

 69. (Uel) Um força constante age sobre um objeto de 
5,0kg e eleva a sua velocidade de 3,0m/s para 7,0m/s 
em um intervalo de tempo de 4,0s. Qual a potência 

devido à força? 
a) 29,8 W 
b) 11,1 W 

c) 25,0 W 
d) 36,1 W 

e) 40,0 W  
 
 70. (Uff) Um  halterofilista levanta um haltere de 20kg, 

do chão até uma altura de 1,5m em 5,0s. No dia 
seguinte, ele realiza o mesmo exercício em 10s.No 
segundo dia, a grandeza física que certamente mudou 

foi: 
a) a força de atração da Terra sobre o haltere 

b) a variação da energia mecânica do haltere 
c) a variação da energia potencial gravitacional do 
haltere 

d) o trabalho realizado sobre o haltere 
e) a potência gasta pelo halterofilista  

 
 71. (Faap) Um carrinho de massa m = 4Kg e 
velocidade de 6m/s choca-se com uma mola de 

constante elástica k=100 N/m. Desprezando-se o atrito 
e a resistência do ar, a máxima compressão da mola ao 
ser comprimida pelo carrinho é:  

a) 1,2 m 
b) 0,12 m 

c) 0,012 m 
d) 12 m 
e) outro valor 

 
 72. (Fuvest) Uma pedra com massa m=0,10kg é 

lançada verticalmente para cima com energia cinética 
EÝ=20 joules. Qual a altura máxima atingida pela pedra? 
a) 10 m 

b) 15 m 

c) 20 m 
d) 1 m 

e) 0,2 m  
 
 73. A figura a seguir representa o esquema de uma 

usina hidroelétrica: 

 
A seqüência de transformações de energia que ocorrem 
desde a saída de água do reservatório até a rede de 
distribuição elétrica é corretamente descrita por: 

a) energia potencial ë energia elétrica ë energia 
luminosa; 

b) energia cinética ë energia potencial ë energia 
elétrica; 
c) energia cinética ë energia elétrica ë energia 

potencial; 
d) energia potencial ë energia elétrica ë energia 
cinética; 

e) energia potencial ë energia cinética ë energia 
elétrica.  

 
74. (Ufpe) Um objeto de massa M=0,5kg, apoiado sobre 
uma superfície horizontal sem atrito, está preso a uma 

mola cuja constante de força elástica é K=50N/m. O 
objeto é puxado por 10cm e então solto, passando a 
oscilar em relação à posição de equilíbrio. Qual a 

velocidade máxima do objeto, em m/s? 
a) 0,5 

b) 1,0 
c) 2,0 
d) 5,0 

e) 7,0 

 
 
 75. (Unitau) Quando um objeto está em queda livre, 
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a) sua energia cinética se conserva. 
b) sua energia potencial gravitacional se conserva. 

c) não há mudança de sua energia total. 
d) a energia cinética se transforma em energia 
potencial. 

e) nenhum trabalho é realizado sobre o objeto.  
 

 76. (Ita) Uma partícula está submetida a uma força com 
as seguintes características: seu modulo é proporcional 
ao modulo da velocidade da partícula e atua numa 

direção perpendicular àquela do vetor velocidade.  
Nestas condições, a energia cinética da partícula deve 
a) crescer linearmente com o tempo. 

b) crescer quadráticamente com o tempo. 
c) diminuir linearmente com o tempo. 

d) diminuir quadráticamente com o tempo. 
e) permanecer inalterada.  
 

 77. (Pucrs) Um pára-quedista está caindo com 
velocidade constante. Durante essa queda, 
considerando-se o pára-quedista em relação ao nível do 

solo, é correto afirmar que 
a) sua energia potencial gravitacional se mantém 

constante. 
b) sua energia potencial gravitacional está aumentando. 
c) sua energia cinética se mantém constante. 

d) sua energia cinética está diminuindo. 
e) a soma da energia cinética e da energia potencial 

gravitacional é constante.  
 
 78. (Pucsp) Uma pedra rola de uma montanha. Admita 

que no ponto A, a pedra tenha uma energia mecânica 
igual a 400J. Podemos afirmar que a energia mecânica 
da pedra em B 

a) certamente será igual a 400J. 
b) certamente será menor que 400J. 

c) certamente será maior que 400J. 
d) será maior que 400J se o sistema for conservativo. 
e) será menor que 400J se o sistema for dissipativo. 

 

 
 

 79. (Uerj) Durante muito tempo, a partir da Idade 
Média, foram projetadas máquinas, como a da figura a 

seguir, que seriam capazes de trabalhar perpetuamente. 
 

 
(FRISCH, Otto R. "A natureza da matéria". Lisboa: 
Verbo, 1972.)O fracasso desses projetos levou à 

compreensão de que o trabalho não poderia ser criado 
do nada e contribuiu para a elaboração do conceito 

físico de: 
a) força 
b) energia 

c) velocidade 
d) momento angular  

 
 80. (Pucpr) Um pedaço de ferro é colocado próximo de 
um ímã, conforme a figura a seguir: 

 
Assinale a alternativa correta: 
a) é o ferro que atrai o ímã. 
b) a atração do ferro pelo ímã é igual à atração do ímã 

pelo ferro. 
c) é o ímã que atrai o ferro. 
d) a atração do ímã pelo ferro é mais intensa do que a 

atração do ferro pelo ímã. 
e) a atração do ferro pelo ímã é mais intensa do que a 

atração do ímã pelo ferro.  
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