
1 Sabe-se que a equação horária do movimento de um corpo é   S = 2 + 10 t + 3 t2. A posição                    
está em metros e o tempo em segundos. Determine:

a) A posição inicial do corpo;
b) A velocidade inicial do corpo;
c) A aceleração do corpo;
d) a equação horária da velocidade;
e) A posição deste corpo no instante de tempo 2s.

2 Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar            
constante e igual a 2,0 m/s2. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância              
percorrida após 3,0 segundos, valem, respectivamente:

a) 6,0 m/s e 9,0m;
b) 6,0m/s e 18m;
c) 3,0 m/s e 12m;
d) 12 m/s e 35m;
e) 2,0 m/s e 12 m

3  Uma partícula está em movimento de modo que sua velocidade em função tempo é dada              
pelo gráfico abaixo:

a) qual é a velocidade inicial da partícula?
b) qual a aceleração escalar da partícula?
c) dê a equação horária da velocidade.
d) qual a distância percorrida entre os instantes t=0 e t=2s?

4  De uma estação A, um trem de metrô parte do repouso com aceleração constante de 1,0               
m/s2 até atingir 10 m/s; segue com esta velocidade por 1,0 minuto e, finalmente, freia com              
desaceleração constante de 2,0 m/s2, até sua chegada à estação B, onde para. A distância              
entre as duas estações, em m, é de

(A) 600
(B) 625
(C) 650
(D) 675
(E) 700

5 Um carro em movimento adquire velocidade que obedece à expressão v=10-2t (no SI).            
Pede-se:

a) a velocidade inicial; b) a aceleração; c) a velocidade no instante 6s.

6 (FFC 2005) A velocidade escalar de um móvel, que percorre uma trajetória retilínea, varia             



com o tempo de acordo com o gráfico abaixo.

Analisando o gráfico, é correto concluir que
(A) a aceleração escalar média, no intervalo de 0 a 10 s, é de 2,0 m/s2.
(B)) a velocidade escalar média, no intervalo de 0 a 15 s, é de 15 m/s.
(C) o movimento é progressivo apenas no intervalo de 0 a 5,0 s.
(D) o movimento é retardado apenas no intervalo de 15 s a 20 s.
(E) o movimento é acelerado apenas no intervalo de 0 a 5,0 s.

Lançamento vertical e queda livre

1 (Vunesp 2011) Uma pedra é abandonada a partir do repouso e cai livremente, num local              
onde a aceleração gravitacional tem intensidade 10 m/s2. Durante o terceiro segundo de            
queda, a pedra percorre, em metros,

(A) 60
(B)45
(C)35
(D)30
(E)) 25

2 O gráfico das velocidades em função do tempo mostrado a seguir refere-se ao movimento de              
dois carros que percorrem a mesma trajetória retilínea e passam pela mesma posição

em t = 0s.



Da análise desse gráfico, é correto afirmar que
(A) os carros encontram-se no instante t = 2,0 s.
(B) os carros encontram-se no instante t = 4,0 s.
(C) o carro I percorre 20 m nos primeiros 2,0 s de movimento.
(D) o carro II percorre 10 m nos primeiros 2,0 s de movimento.
(E) o carro II percorre 20 m nos primeiros 4,0 s de movimento.

3  Um corpo é abandonado do alto de uma torre de 125m de altura em relação ao solo.

Desprezando a resistência do ar e admitindo g = 10m/s2. Pede-se o tempo gasto para atingir o solo.

a) 10s

b) 5s

c) 20s

d) 15s

e) 8s

4 Um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Supondo que a maior velocidade com a qual               
pode atingir o solo sem se machucar seja 8m/s. Desprezando a resistência do ar e admitindo               
g = 10m/s2, calcule a altura máxima de queda para que o  gato nada sofra.

5  (Vunesp 2011) O gráfico a seguir é uma parábola que representa um movimento de            
lançamento vertical, ocorrido a partir de um planeta hipotético, cuja gravidade, em m/s², é

(A) 12,4.
(B)16,2.
(C)24,4.
(D)26,0.
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(E) 32,0.

Movimento circular Uniforme

1 Calcule o Período, a frequência e a velocidade angular, todos no SI, dos ponteiros das:
a) horas
b) minutos
c) segundos.

2- Um ponto em movimento circular uniforme descreve 15 voltas por segundo em uma circunferência
de 8,0 cm de raio. A sua velocidade angular, o seu período e a sua velocidade linear são,
respectivamente:

a) 20 rad/s; (1/15) s; 280π cm/s

b) 30 rad/s; (1/10) s; 160 π cm/s

c) 30p rad/s; (1/15) s; 240 π cm/s

d) 60p rad/s; 15 s; 240 π cm/s

e) 40p rad/s; 15 s; 200 π cm/s

3- Devido à prática, uma empacotadeira retira pedaços de fita adesiva com velocidade constante de
0,6 m/s.

Em um dia, como o número de pacotes era grande, a fita acabou e, na substituição, a empacotadeira
percebeu que só possuía rolos de diâmetro da metade do que era costumeiro. A fim de evitar que o
novo rolo saltasse de seu encaixe no suporte, adaptou o modo com que extraía a fita de forma que a
velocidade angular do disco fosse a mesma que antes. Assim sendo, a nova velocidade de retirada da
fita adesiva é

 a) 1,2 m/s.
b) 0,6 m/s.
c) 0,4 m/s.
d) 0,3 m/s.
e) 0,2 m/s.

4- Uma partícula descreve uma trajetória circular de raio 5 m. Ao percorrer o arco de circunferência,
ela desenvolve uma velocidade escalar de 10 m/s, gastando 0,5 segundo nesse percurso. Determine o
ângulo descrito.

5- Dois pontos A e B situam-se respectivamente a 10 cm e 20 cm do eixo de rotação da roda de um
automóvel em movimento uniforme. É possível afirmar que:



a) O período do movimento de A é menor que o de B.

b) A frequência do movimento de A é maior que a de B.

c) A velocidade angular do movimento de B é maior que a de A.

d) As velocidades angulares de A e B são iguais

e) As velocidades lineares de A e B têm mesma intensidade.


