
 

 
 

BANCO DE QUESTÕES PARA PROGRESSÃO DE FÍSICA NO 1º ANO 
 

PROF. ADRIEL LIMA 
 

 
 
 
 
 

Leia o texto e responda a questão que se segue: 

“Durante muitos séculos predominou a idéia de que os outros 

planetas, o Sol e a Lua giravam em torno da Terra em trajetórias 

circulares. Essa idéia era agradável aos pensadores, pois a 

circunferência era considerada a curva mais perfeita. Porém, o 

físico-matemático, Kepler mostrou, no século XVII, que os 

planetas giram em torno do Sol em trajetórias elípticas. Foi muito 

difícil a aceitação desse fato, mas, por mais bela que seja a 

circunferência, ela não coressponde a trajetória dos planetas. A 

respeito de situaçãoes como essa, certa vez um importante 

cientista brincou: “Notícia de primeira página! Uma bela teoria 

foi covardemente assassinada por um medíocre fato””. 
(extraído de Universo da Física, v.1, Sampaio e Calçada) 

01. A partir do texto é possível afirmar que o desenvolvimento 

do pensamento científico... 

a) É marcado por escândalos e controvérsias no âmbito das 
relações humanas. 

b) Está sujeito a reformulações a partir da observação e experi-
mentação. 

c) Trata-se de uma fantasia da realidade objetiva. 
d) Fundamenta-se em teorias absolutas que não podem ser 

questionadas. 
e) Está sujeito ao acaso e ao capricho humano. 

 

Leia o texto e responda as duas questões que se seguem: 

“Usina Nuclear afetará telescópio no Sertão” 

A construção de uma usina nuclear em Itacuruba, no Sertão, a 
466 Km do Recife, inviabiliza o funcionamento do telescópio 
instalado ano passado no município para a observação de aste-
róides que possam vir a colidir com a Terra. 

“A poluição luminosa gerada por um empreendimento desse 
porte inviabiliza a observação do céu noturno”, explica a astrô-
noma Daniela Lazzaro, coordenadora do projeto Iniciativa de 
Mapeamento e Pesquisa de Asteróides nas Cercanias da Terra 
no Observatório Nacional (Impacton). 

(trecho de matéria publicada no Jornal do Commercio em 26/02/2011) 

02. Acerca desta notícia é correto afirmar que...: 

a) Trata-se de duas tecnologias com finalidades diferentes que 
tentam ocupar o mesmo espaço geográfico. 

b) Embora tendo finalidade de produzir energia, a usina nuclear 
afetará o telescópio devido aos riscos de radiação. 

c) Devido à poluição radioativa produzida pela usina nuclear é 
impossível o funcionamento do telescópio. 

d) Embora tendo finalidade diferente do telescópio, a usina 
nuclear, devido à intensidade de luz liberada, poderá com-
prometer a observação do céu noturno. 

e) Pelo fato da usina nuclear ocupar um grande território, o céu 
da cidade pode ser poluído com radiação atômica, inviabili-
zando o funcionamento do Telescópio. 

03. Se imaginarmos uma velocidade média de 60 Km/h para 

uma viagem de Recife até Itacuruba, qual seria o tempo estima-
do da viagem? 

a) 6 horas e 30 minutos 
b) 7 horas e 24 minutos 
c) 7 horas e 46 minutos 
d) 8 horas e 12 minutos 
e) 8 horas e 30 minutos 

04. A medida do tempo para um piloto de F1 completar 1 volta 

em um circuito foi realizada por um cronômetro com precisão de 
1ms (milisegundo). Se o piloto completou a volta em 1minuto e 
21 segundos “cravados”, então esta medida seria registrada pelo 
cronômetro... 

a) 81,0000s 
b) 81,000s 
c) 81,00s 
d) 81,0s 
e) 81s 

05. Analise a figura e marque a única afirmativa correta: 

 

a) O ônibus está em movimento, independente do referencial 
adotado. 

b) O homem sentado às margens da estrada está em movimen-
to relativo aos passageiros do ônibus. 

c) No referencial Terra, o ônibus está em repouso. 
d) Adotando como sistema de referência uma rodovia de 5000 

km, o ônibus é um corpo extenso. 
e) Ao atravessar uma ponte com 15 metros de comprimento, o 

ônibus é considerado um ponto material. 

 
Aluno/a: ..................................................................................................................... Número: ................. Turma: ........... 



06. A distância da Terra até Marte é de 78.000.000 Km e uma 

viajem até lá, há uma velocidade de 3.900 Km/h duraria 20.000 
horas. 

I. A Ordem de Grandeza da distância entre a Terra e Marte é 
de 108 Km. 
 

II. A Ordem de Grandeza da velocidade média estimada para 
viagem é de 103 m/s. 

 
III. A Ordem de Grandeza do número de dias que duraria a vi-

agem é de 102. 
 

a. (     ) I e III são verdadeiras 
b. (     ) II e III são não verdadeiras 
c. (     ) só II é verdadeira 
d. (     ) I e II são verdadeiras 
e. (     ) Todas são verdadeiras 
 

07. Dadas as proposições. Marque a alternativa correta: 

 
I. Um corpo é considerado ponto material ou partícula 

quando suas dimensões não podem ser desprezadas 
em relação a um fenômeno estudado. 

II. O corpo que usamos como base para definir as posi-
ções de outros corpos é denominado referencial. 

III. A posição de um móvel em uma trajetória é determinada 
em relação a um referencial associado ao marco quilo-
métrico. 
 

a. (     ) I e II são não verdadeiras 
b. (     ) II e III são verdadeiras         
c. (     ) só II é verdadeiras 
d. (     ) I e III são  verdadeiras 
e. (     ) I , II e III são não verdadeiras 

 

08. Dadas as proposições. Marque a alternativa correta: 

 
I. Dizemos que uma partícula está em movimento em re-

lação a um sistema de referencia (referencial) quando 
sua posição se altera no decorrer do tempo neste refe-
rencial. 

II. Denomina-se trajetória a linha imaginária descrita por 
um móvel em relação a um referencial adotado. 

III. A velocidade média é definida como sendo a relação en-
tre o espaço percorrido por um móvel e o tempo gasto 
para percorrê-lo. 
 

a. (     ) I e III são não verdadeiras 
b. (     ) II e III são verdadeiras 
c. (     ) só II é verdadeiras 
d. (     ) I e II são não verdadeiras 
e. (     ) I , II e III são verdadeiras 

 

.09.  . Marque a alternativa correta: 

Dadas as proposições: 

I. As unidade m/s e km/h são unidades do Sistema Inter-
nacional (SI).  

II. Para converter de m/s para km/h basta dividir por 3,6.  
III. Para converter de km/h para m/s basta dividir por 3,6.                                     

.                                           
a. (     ) I e II são verdadeiras 
b. (     ) II e III são não verdadeiras 
c. (     ) só II é verdadeiras 
d. (     ) I e III são verdadeiras 
e. (     ) I , II e III são não verdadeiras 

10. .Marque a alternativa correta: 

Dadas as proposições: 
I. Denomina-se velocidade média a linha imaginária des-

crita por um móvel em relação a um referencial adotado. 
II. A Trajetória é definida como sendo a relação entre o es-

paço percorrido por um móvel e o tempo gasto para 
percorrê-lo. 

III. Um corpo é considerado corpo extenso quando suas 
dimensões não podem ser desprezadas em relação a 
um fenômeno estudado. 
 

a. (     ) I e II são não verdadeiras 
b. (     ) II e III são não verdadeiras 
c. (     ) só II é verdadeiras 
d. (     ) I e III são não verdadeiras 
e. (     ) I , II e III são não verdadeiras 

 

Leia o texto e responda as questões 11 e 12 

Avião de AF447 teve queda de 3 minutos e 
meio, diz investigação. 

PARIS (Reuters) - Os pilotos do vôo 447 da Air France 
tiveram dificuldades com os controles da aeronave antes de o 
avião sofrer uma queda de 3 minutos e meio até colidir no ocea-
no Atlântico com o nariz voltado para cima, matando as 228 
pessoas a bordo, disseram investigadores franceses nesta sexta-
feira. 

O acidente de 2009 no voo Rio de Janeiro-Paris come-
çou com um aviso de pane duas horas e meia após a decolagem 
e nove minutos após o capitão ter saído do cockpit para um in-
tervalo de descanso de rotina. 

O Airbus A330 subiu para 38 mil pés (o equivalente a 
11.592 metros) e depois iniciou uma queda dramática de três 
minutos e meio, oscilando da esquerda para a direita, e o mais 
jovem dos três pilotos entregou o comando ao segundo piloto 
mais experiente um minuto antes do impacto. 

Quando o piloto de 58 anos 
voltou, pouco mais de um mi-
nuto após o início da emergên-
cia, a aeronave caía a 10 mil 
pés por minuto com o nariz 
elevado em 15 graus e em um 
ângulo inclinado demais em 
relação à corrente de ar para 
permitir uma nova ascensão. 

'Parece que a tripulação da cabine de comando estava 
monitorando as mudanças nas condições climáticas e então 
alterou a rota de vôo, que o problema inicial foi a falha nas son-
das de velocidade que conduziram a uma desconexão do piloto 
automático e a perda dos sistemas de proteção de pilotagem 
associados, e que o avião paralisou a uma alta altitude', disse a 
Air France nesta sexta-feira. 
De acordo com o BEA, a tripulação reagiu ao alerta de pane 
sobretudo tentando erguer o nariz da aeronave. 

Em nota, a Airbus disse que as informações prelimina-
res divulgadas pelo BEA são um 'passo significante' para enten-
der as causas da queda do avião. 
 “O trabalho do BEA constitui um passo significante para 
a identificação completa da cadeia de eventos que levou ao 
trágico acidente do vôo 447 da Air France em 2009”, disse a 
Airbus em comunicado. 
 

(Reportagem de Tim Hepher, Cyril Altmeyer, Helen Massy-
Beresford, Leila Abboud e Gerard Bon) 



11. Baseado nas informações contidas no texto é possível 

afirmar que: 
 
I    O avião da Air France, durante a queda, descreveu um mo-

vimento uniforme. 

II  O avião da Air France , durante a queda, descreveu um mo-
vimento acelerado. 

III  A Velocidade média de queda do Air France foi próxima de 
55m/s.  

 
a)(   )I e II b)(   )I e III c)(   )II e III d)(   ) II e)(   )ndr. 
 

12. Alisando a queda do avião da Air France, se adotarmos o 

nível do mar como origem do sistema de referencia, podemos 
afirmar que: 
 
a) O avião da Air France descreve um movimento progressivo e 

retardado. 

b) O avião da Air France descreve um movimento retrógrado e 
retardado. 

c) O avião da Air France descreve um movimento progressivo e 
acelerado. 

d)  O avião da Air France descreve um movimento retrogrado e 
acelerado. 

e)  O avião da Air France caiu em queda livre. 

13. (Olimpíada de Física-SP) O gráfico abaixo representa o 
movimento de dois corpos, A e B, que se movem ao longo de 
uma reta. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 
a) A e B partem do mesmo ponto. 
b) B parte antes de A. 
c) A velocidade de B é o triplo da de A. 
d) A velocidade de A é o triplo da de B. 
e) A e B podem se cruzar várias vezes durante o percurso. 

 

 

 

 

 

14. (Enem-MEC) Em uma prova de 100 m rasos, o desempe-
nho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a 
seguir: 

 

Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do 
corredor é aproximadamente constante? 

 
a) Entre 0 e 1 segundo. 
b) Entre 1 e 5 segundos. 
c) Entre 5 e 8 segundos. 
d) Entre 8 e 11 segundos. 
e) Entre 12 e 15 segundos. 

15. Em uma base marítima localizada nos Açores, um radar de 
monitoramento registrou às 22:00 h, a aproximação de duas 
Fragatas (F48 e F95). A tela do radar é mostrada a seguir. 
 
 

 
 
Se as velocidades forem mantidas constantes e trajetória de 
cada fragata for uma reta na direção da base, assinale a afirma-
tiva correta quanto à chegada das mesmas na base marítima. 
 
a) A fragata F48 chegará, aproximadamente, 4 minutos após a 

fragata F95. 
b) A fragata F48 chegará, aproximadamente, às 10:21h. 
c) A fragata F95 chegará, exatamente, às 10:30h. 
d) A fragata F95 chegará a frente da fragata F48. 
e) O tempo estimado para chegada das duas fragatas, é o 

mesmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   5  10  15   20Km 



16. (FGV-SP) Em uma passagem de nível, a cancela é fechada 
automaticamente quando o trem está a 100 m do início do cru-
zamento. O trem, de comprimento 200 m, move-se com veloci-
dade constante de 36 km/h. Assim que o último vagão passa 
pelo final do cruzamento, a cancela se abre liberando o tráfego 
de veículos. 

 
Avits/Arquivo da editora Ática 

Considerando que a rua tem largura de 20 m, o tempo que o 
trânsito fica contido desde o início do fechamento da cancela até 
o início de sua abertura é, em s: 

 
a) 32. 
b) 36. 
c) 44. 
d) 54. 
e) 60. 

 

 

17. Analisando a função horária da velocidade de um móvel 
podemos afirmar que: 

 
V= -12+3.t 

 
a) No instante t=0s o movimento é progressivo retardado. 
b) No instante t=4s o movimento sofre uma inversão. 
c) No instante t=5s o móvel está em repouso. 
d) No instante t=10s o movimento é progressivo retardado 
e) No instante t= 12s o movimento é retrógrado acelerado. 
 
 
 
 

18. Uma partícula desloca-se em linha reta e seu movimento 

pode ser descrito pela função do Movimento Uniformemente 

Variado S=30-10.t+2,5.t2 em unidades do SI. Considerando 

estas informações, é possível afirmar que: 

 

a) Inicialmente o movimento da partícula é acelerado. 
b) No instante t=2s. ocorre uma inversão no sentido da veloci-

dade da partícula. 
c) No instante t=4s. a partícula pára. 
d) A partir do instante 2s a partícula passa a desenvolver um 

movimento retrógrado acelerado. 
e) A posição do móvel no início da observação valia -10m. 
 

 

19. Dois móveis A e B deslocam-se em uma mesma reta e no 

instante t=0s estavam emparelhados no marco zero. Suas velo-
cidades variam de acordo com o gráfico a seguir. Considerando 
estas informações responda o que ocorre no instante t=2s. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Os móveis A e B se encontram. 
b) O móvel B está com velocidade maior do que A. 
c) O móvel A para. 
d) O móvel B para. 
e) O móvel A está a frente do móvel B. 
 

 

 

20. Segundo o IBGE a família brasileira vem encolhendo nos 
últimos anos, o número de nascimentos caiu de 6,3 filhos, em 
1960, para 2,0 filhos por mulher, em 2006. Estima-se que o cres-
cimento se dará cada vez lento nos próximos anos. 
Com base nestas informações é possível esboçar um gráfico do 
crescimento populacional brasileiro (P) desde 1960 até os próxi-
mos anos (T). 
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Competências e Habilidades avaliadas: C3, H4 e H5 

Um dos grandes desafios para aviação comercial brasilei-
ra será atender a demanda crescente de passageiros até 
a copa de 2014. Uma das medidas a ser adotada é a am-
pliação do comprimento das pistas para receber aerona-
ves de grande porte. 

Admitindo a existência da tabela abaixo, que identifica os 
parâmetros de velocidade e aceleração das aeronaves em 
pousos e decolagens, responda as duas questões que se 
seguem: 

Porte da 
areonave 

Aceleração 
máxima na 
decolagem 

Velocidade de 
decolagem - 

pouso 

Desacelera-
ção máxima 
na aterris-
sagem 

Pequeno 1,2 m/s² 25 m/s – 35 m/s 0,8 m/s² 

Médio 0,8 m/s² 35 m/s – 45 m/s 0,6 m/s² 

Grande 0,5 m/s² 45 m/s – 60 m/s 0,4 m/s² 

 

21. Analisando a tabela é possível afirmar que: 

 
I    Um avião de pequeno porte decola quando alcança uma 

velocidade de 90 Km/h. 

II  Para pouso de uma aeronave de grande porte é necessário 
uma pista com no mínimo 4,5 Km. 

III  Para decolagem, uma aeronave de médio porte percorrerá, 
no máximo, aproximadamente 766 m.  

 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas III é incorreta. 
c) Apenas I é correta. 
d) Apenas II é correta. 
e) I e II são incorretas. 

 
 

22. Sobre o comprimento das pistas dos aeroportos podemos 

afirmar que: 
 

I. Uma pista com 1,2 Km poderá receber, apenas, pouso de 
aeronaves de pequeno porte. 

II. Uma pista com 2,5 Km de comprimento permitiria a deco-
lagem de aeronaves de grande porte, porém não seria su-
ficiente para o pouso das mesmas. 

III. Com 5 Km de comprimento, a pista de um aeroporto pode 
receber pouso de aeronaves de grande porte.  

 
 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas III é incorreta. 
c) Apenas I é correta. 
d) Apenas II é correta. 
e) I e II são incorretas. 

 

23. Leia o texto e responda a questão que se segue: 

“Brasil dá sinais claros de desaceleração” 

O Brasil é o país que dá sinais mais claros de desaceleração 
econômica entre as principais economias do planeta, informou a 
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE). 

(Folha de Pernambuco em 13/09/2011) 

Baseando-se no conceito físico de desaceleração como redução 
do módulo da velocidade, poderíamos esboçar um gráfico da 
atividade econômica brasileira nos últimos meses: 

 

  

 

 

 

 

Com base nessas informações é possível afirmar que: 

a) A economia brasileira parou de crescer. 
b) A economia brasileira está decrescendo. 
c) A economia brasileira está estagnada. 
d) A economia brasileira está crescendo, porém, cada vez menos. 
e) A economia brasileira está crescendo mais a cada mês. 

 

 

Competências e Habilidades avaliadas: C5, H11 e H12 

24. Um objeto é lançado verticalmente para cima e após 10 s 

retorna a posição de lançamento. Se desprezarmos a resistência 
do ar e adotarmos g=10 m/s² podemos afirmar que a velocidade 
de lançamento do objeto foi de: 

a) 10 m/s 
b) 20 m/s 
c) 30 m/s 
d) 40 m/s 
e) 50 m/s 
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25. (UFMT) Galileu, na torre de Pisa, fez cair vários corpos 
pequenos, com o objetivo de estudar as leis do movimento dos 
corpos em queda. A respeito dessa experiência, julgue os itens, 
desprezando-se os efeitos do ar. 

I. A aceleração do movimento era a mesma para todos os 
corpos. 

II.  Se dois corpos eram soltos juntos, o mais pesado chegava 
ao solo horizontal no mesmo instante que o mais leve. 

III. Se dois corpos eram soltos juntos. o mais pesado chegava 
ao solo horizontal com velocidade escalar maior que a do 
mais leve. 

 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas III é incorreta. 
c) Apenas I é correta. 
d) Apenas II é correta. 
e) I e II são incorretas. 

 

26.  (ESPM-SP) Um corpo é abandonado do repouso de uma 

altura de 90 m. O tempo gasto para atingir o solo é:  
(adote g=10 m/s²) 

a) 10 s 
b) 9 s 
c) 6,5 s 
d) 5 s 
e) 4,2 s 

27. (Unicamp-adaptada) Um malaba-

rista de circo deseja ter três bolas no ar 
em todos os instantes. Ele arremessa 
uma bola a cada 0,40s. 

Considere g=10m/s². 

Com que velocidade inicial deve o 
malabarista atirar cada bola para cima 
e a que altura se elevará cada bola acima de suas mãos? 

a) 6 m/s e 1,80 m 

b) 6 m/s e 3,60 m 

c) 12 m/s e 1,80 m 

d) 12 m/s e 3,60 m 

e) 18 m/s e 2,40 m 

 Competências e Habilidades avaliadas: C6, H13 e C7, H14 

 

28. O movimento de uma bola de basquete ao ser arremessada 

em direção a cesta pode ser descrito por uma trajetória parabóli-
ca, onde, durante todo o movimento, a velocidade da bola é 
calculada pela soma vetorial das velocidades horizontal e verti-
cal. 

 

 

 

 

Assim, se uma bola for arremessada com velocidade, cujo vetor 
mede 12 m/s e forma com a horizontal um ângulo de 30°, então, 
podemos afirmar que as componentes horizontal e vertical deste 
vetor valem respectivamente: 

(dados: sen 30°=0,5 e cos 30°=0,8) 

a) 6,0 m/s e 9,6 m/s 
b) 9,6 m/s e 6,0 m/s 
c) 12 m/s e 6,0 m/s 
d) 6,0 m/s e 12 m/s 
e) 9,6 m/s e 12 m/s 
 
 

29. É correto afirmar que no ponto máximo da trajetória descrita 

pela bola de basquete da questão anterior, sua velocidade vale: 

a) 18 m/s 
b) 12 m/s 
c) 9,6 m/s 
d) 8,0 m/s 
e) 6,0 m/s 
 

 

30. Em um jogo de futebol, uma falta será cobrada a 9 m da 

barreira, como mostrado na figura. Se a bola partir com uma 
velocidade de 30 m/s podemos afirmar que... 
(adote g=10m/s², sen 23°=0,4 e cos 23°=0,9) 

 

 

 
a) A bola baterá na barreira 0,3 s após o chute. 
b) A bola passará por sobre a barreira caindo a uma distância 

de aproximadamente 65m. 
c) A bola alcançará uma altura máxima de 14,4m. 
d) A bola passará por sobre a barreira numa distância de 2,5m 

do solo. 
e) A bola baterá na barreira numa altura de 1,7m. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

30° 

2 m 
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Leia o texto abaixo para responder as questões que se 
seguem: 

O universo, segundo Aristóteles, é finito, esférico e total-
mente preenchido – não há vazio. A Terra está imóvel e 
ocupa o centro do universo. Os corpos celestes giram em 
torno dela em esferas concêntricas e a primeira delas, que 
transporta a Lua, separa o mundo sublunar – abaixo da 
esfera da Lua – e mundo supralunar – acima da esfera da 
Lua. O mundo sublunar era considerado imperfeito, passí-
vel de alteração e corrupção, composto pelos elementos 
terra, água, ar e fogo. Todas as coisas tinham seu lugar 
natural e o repouso era considerado o estado natural dos 
corpos. Um objeto que não estivesse em seu lugar natural 
se “esforçará” para alcançá-lo. O “movimento natural” da 
terra e da água (corpos pesados) é para baixo, para o 
centro do Universo, e do ar e do fogo (corpos leves) é para 
cima, para os limites do mundo sublunar. A rapidez com 
que os objetos caem depende de seu peso: quanto mais 
pesado o objeto, mais rápido ele cai. Qualquer alteração 
desta tendência (movimento diretamente para cima ou 
para baixo) é entendida como “violência” ou “corrupção” 
da natureza. Enquanto todo “movimento natural” se dá 
sem a ação de forças, os movimentos ditos “violentos” ou 
“forçados” requerem a ação de forças. É necessário em-
purrar um carro de mão para mantê-lo em movimento, 
assim, da mesma forma, para lançar uma flecha e mantê-
la em movimento seria necessário empurrar ou puxar.  

(extraído de TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA, 
v.18 n.3 2007, Érico Kemper) 

 

31. Para Aristóteles, em que mundo nós habitávamos? 
 
a) Supralunar 
b) Sublunar 
c) Terra 
d) Universo 
e) Lunar 
 
 

32. Segundo Aristóteles, no mundo imperfeito que habitamos, 
os corpos são passíveis de alteração de seu movimento através 
de forças.  Sua explicação para o movimento de uma flecha 
pressupõe que: 
 
a) A força deve permanecer aplicada à flecha enquanto durar 

seu movimento; 
b) A flecha possui um movimento natural; 
c) A força aplicada a flecha é considerada uma força natural. 
d) Não pode ser considerado um movimento violento. 
e) A flecha não pode ser considerada um corpo composto pelos 

elementos básicos. 
 
 

33. A explicação de Aristóteles para o movimento da 
flecha foi refutada por Newton em sua lei da...: 
 
a) Força resultante 
b) Inércia 
c) Ação e reação 
d) Queda livre 
e) Dinâmica 

 

34. No pensamento de Aristóteles “A rapidez com que os 

objetos caem depende de seu peso: quanto mais pesado 
o objeto, mais rápido ele cai.”  Tal pensamento se contra-
põe a idéia de Galileu sobre: 
 
a) Lançamento vertical 
b) Queda vertical 
c) Queda livre 
d) Lançamento oblíquo 
e) Inércia 
 

 

35. Identifique na tirinha a seguir, o princípio da Física que está 

sendo representado. 

 

 

 

a) Lançamento horizontal 
b) Movimento Uniforme 
c) Queda livre 
d) Lançamento oblíquo 
e) Inércia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36. Ao analisar o chute do jogador, como mostrado na figura, 

identifique as forças que atuam na bola ao longo de sua trajetó-
ria. 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

c) 

 

 

 

d) 

 

 

 

 

e) 

 

 

 

 

 

 

 

37. Analisando a figura de um bloco de 2 Kg sujeito a ação de 

forças, podemos afirmar que: 

 

 

a) O bloco está em equilíbrio dinâmico. 
b) O bloco está acelerado diagonalmente à direita para baixo 

com 10 m/s² 
c) O bloco está em repouso. 
d) O bloco está acelerado diagonalmente à esquerda para 

baixo com 5 m/s² 
e) A força resultante sobre o bloco vale 5N. 
 

38. Um avião move-se 
como mostrado na figura, 
quando um paraquedista 
salta e cai em queda 
livre. 
 

 
 

 
Descreva a trajetória descrita pelo paraquedista, percebida por 
um observador no solo. 
 

a)                                                        b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)                                                                 d)       
 
 
 
 
 
 
 
e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2N 

1N 

9N 

8N 



39. Ao analisar a figura, percebemos que o carrinho se move 
devido à força aplicada pelo homem. Pela 3ª lei de Newton, o 
carrinho também empurra o homem com uma força de mesma 
intensidade e sentido contrário. 
 

 
 
Na prática, o homem e o carrinho se movem no mesmo sentido 
porque...: 
 
a) A lei da ação e reação não pode ser aplicada neste caso. 
b) A força que o carrinho exerce sobre o homem é insuficiente 

para vencer sua inércia. 
c) Possivelmente, a massa do carrinho é menor que a massa do 

homem. 
d) A força de atrito entre o carrinho e o solo praticamente inexis-

te. 
e) A força de atrito entre o homem e o solo anula a força de 

reação do carrinho e move o homem para a direita. 
 
 
 
Para as questões 10 e 11, considere o sistema mostrado na 
figura a seguir submetido às seguintes condições: MA = 7 Kg, MB 
= 3 Kg, aceleração da gravidade g = 10 m/s², a superfície da 
mesa onde o bloco A está apoiado é perfeitamente lisa (sem 
atrito), o fio e a polia são ideais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. Calcule a tração no fio. 
 

41. Se o fio for cortado quando o sistema já estiver em movi-
mento acelerado, podemos afirmar que...: 
 
a) O bloco A pára e o bloco B continua a cair com a mesma 

aceleração. 
b) O bloco A continua movendo-se com velocidade constante e 

o bloco B cai em queda livre. 
c) O bloco A terá um movimento retardado enquanto o bloco B 

cairá com aceleração da gravidade. 
d) O bloco A terá um movimento uniforme enquanto o bloco B 

cairá com a mesma aceleração que possuía. 
e) O bloco A pára enquanto B cai em queda livre. 
 
 

42. Dois corpos A e B de massas respectivamente iguais a 4 

Kg e 9 Kg, inicialmente em repouso, estão interligados por um fio 
inextensível de massa desprezível, sobre uma superfície plana, 
horizontal e polida. Sobre A aplica-se uma força F = 260 N, con-
forme indica a figura.  

 

            F 

 

 

 

Admitindo g = 10 m/s², calcule a tração no fio que une os corpos A e B. 

 
 
 

43. Os blocos A, B e C, mostrados na figura abaixo, de massas  
mA = 500 g, mB = 1 Kg e mC = 1,5 Kg, estão apoiados sobre uma 
superfície horizontal sem atrito. Uma força horizontal, de módulo 
F = 15 N, atua sobre o bloco A, empurrando o conjunto.  
 
 

 
 
O módulo da força que o bloco B exerce no bloco C vale em 
Newtons: 
 

 

A 

B 

B 
A 


