
 

 

 
 

 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS ENEM – 
CINEMÁTICA 

 
Movimento Uniforme 

01 - (ENEM/2017)    

No Brasil, a quantidade de mortes decorrentes de acidentes por excesso de velocidade já é tratada como uma 

epidemia. Uma forma de profilaxia é a instalação de aparelhos que medem a velocidade dos automóveis e 

registram, por meio de fotografias, os veículos que trafegam acima do limite de velocidade permitido. O princípio 

de funcionamento desses aparelhos consiste na instalação de dois sensores no solo, de forma a registrar os 

instantes em que o veículo passa e, em caso de excesso de velocidade, fotografar o veículo quando ele passar sobre 

uma marca no solo, após o segundo sensor. Considere que o dispositivo representado na figura esteja instalado em 

uma via com velocidade máxima permitida de 60 km/h. 

 

 

 

No caso de um automóvel que trafega na velocidade máxima permitida, o tempo, em milissegundos, medido pelo 

dispositivo, é 

 

a) 8,3. 

b) 12,5. 

c) 30,0. 

d) 45,0. 

e) 75,0. 
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Movimento Uniformemente Variado  

02 - (ENEM/2017)    

Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de 

acidentes ocorrem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o 

segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1,00 m/s2. Em resposta a 

uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5,00 m/s2. O motorista atento aciona o freio à velocidade 

de 14,0 m/s, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1,00 segundo a mais para iniciar a frenagem. 

 

Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento, até a parada total dos carros? 

 

a) 2,90 m 

b) 14,0 m 

c) 14,5 m 

d) 15,0 m 

e) 17,4 m 

 

Composição de Movimentos  

03 - (ENEM/2017)    

Um longo trecho retilíneo de um rio tem um afluente perpendicular em sua margem esquerda, conforme 

mostra a figura. Observado de cima, um barco trafega com velocidade constante pelo afluente para entrar no rio. 

Sabe-se que a velocidade da correnteza desse rio varia uniformemente, sendo muito pequena junto à margem e 

máxima no meio. O barco entra no rio e é arrastado lateralmente pela correnteza, mas o navegador procura 

mantê-lo sempre na direção perpendicular à correnteza do rio e o motor acionado com a mesma potência. 

 

 

 

Pelas condições descritas, a trajetória que representa o movimento seguido pelo barco é: 

 

a) 

 



b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

 

Movimento Uniformemente Variado  

04 - (ENEM/2009)    

O Super-homem e as leis do movimento 

 

Uma das razões para pensar sobre a física dos super-heróis é, acima de tudo, uma forma divertida de explorar 

muitos fenômenos físicos interessantes, desde fenômenos corriqueiros até eventos considerados fantásticos. A 

figura seguinte mostra o Super–homem lançando-se no espaço para chegar ao topo de um prédio de altura H. Seria 

possível admitir que com seus superpoderes ele estaria voando com propulsão própria, mas considere que ele 

tenha dado um forte salto. Neste caso, sua velocidade final no ponto mais alto do salto deve ser zero, caso 

contrário, ele continuaria subindo. Sendo g a aceleração da gravidade, a relação entre a velocidade inicial do 

Super–homem e a altura atingida é dada por V2 = 2gH 

 

 

KAKALIOS, J. The Physics of Superheroes. Gothan Books, USA, 2005. 

 

A altura que o Super-homem alcança em seu salto depende do quadrado de sua velocidade inicial porque 

 



a) a altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade média multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar 

ao quadrado. 

b) o tempo que ele permanece no ar é diretamente proporcional à aceleração da gravidade e essa é diretamente 

proporcional à velocidade. 

c) o tempo que ele permanece no ar é inversamente proporcional à aceleração da gravidade e essa é 

inversamente proporcional à velocidade média. 

d) a aceleração do movimento deve ser elevada ao quadrado, pois existem duas acelerações envolvidas: a 

aceleração da gravidade e a aceleração do salto. 

e) a altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade média multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar, 

e esse tempo também depende da sua velocidade inicial. 

 

Movimento Uniformemente Variado  

05 - (ENEM/2010)    

Rua da Passagem 

 

Os automóveis atrapalham o trânsito. 

Gentileza é fundamental. 

Não adianta esquentar a cabeça. 

Menos peso do pé no pedal. 

 

O trecho da música, de Lenine e Arnaldo Antunes (1999), ilustra a preocupação com o trânsito nas cidades, motivo 

de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere dois automóveis, A e B, respectivamente 

conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista consciente e adepto da campanha citada. Ambos se 

encontram lado a lado no instante t = 0 s, quando avistam um semáforo amarelo (que indica atenção, parada 

obrigatória ao se tornar vermelho). O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico, que representa 

a velocidade de cada automóvel em função do tempo. 

 

 

 



As velocidades dos veículos variam com o tempo em dois intervalos: (I) entre os instantes 10s e 20s; (II) entre os 

instantes 30s e 40s. De acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variação da velocidade do veículo 

conduzido pelo motorista imprudente, em m/s2, nos intervalos (I) e (II), respectivamente? 

 

a) 1,0 e 3,0 

b) 2,0 e 1,0 

c) 2,0 e 1,5 

d) 2,0 e 3,0 

e) 10,0 e 30,0 

 

Movimento Uniformemente Variado  

06 - (ENEM/2011)    

Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência: 

 

I. Mantenha uma régua (com cerca de 30 cm) suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, 

de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior. 

II. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão, em forma de pinça, próximos do zero da régua, sem tocá-la. 

III. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurá-

la o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela 

percorre durante a queda. 

 

O quadro seguinte mostra a posição em que três pessoas conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de 

reação. 

 

2009. fev. 1 :em Acesso ties.com.//br.geoci:http

 :em Disponível

0,140,10

0,170,15

0,240,30

(segundo)

reação  de  Tempo

(metro)  queda  a  durante

régua  pela  percorrida  Distância

 

 

A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação porque a 

 

a) energia mecânica da régua aumenta, o que a faz cair mais rápido. 



b) resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade. 

c) aceleração de queda da régua varia, o que provoca um movimento acelerado. 

d) força peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento acelerado. 

e) velocidade da régua é constante, o que provoca uma passagem linear de tempo. 

 

Movimento Uniformemente Variado  

07 - (ENEM/2012)    

Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária é necessária minimizar o tempo entre estações. Para isso a 

administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações: a locomotiva 

parte do repouso com aceleração constante por um terço do tempo de percurso, mantém a velocidade constante 

por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final, até parar. 

 

Qual é o gráfico de posição (eixo vertical) em função do tempo (eixo horizontal) que representa o movimento desse 

trem? 

 

a)

  

b)

  

c)

  

d)

  

e)

  

 

Movimento Uniforme  

08 - (ENEM/2012)    



Uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a 

equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois 

trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade 

máxima permitida é de 80 km/h e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento 

vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km/h. 

 

Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na 

velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário, em horas, para a realização da entrega? 

 

a) 0,7 

b) 1,4 

c) 1,5 

d) 2,0 

e) 3,0 

 

Movimentos Circulares  

09 - (ENEM/2013)    

Para serrar os ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui três polias e um 

motor. O equipamento pode ser montado de duas formas diferentes, P e Q. Por questão de segurança, é necessário 

que a serra possua menor velocidade linear. 

 

 

 

Por qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa desta opção? 

 

a) Q, pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos e a que tiver maior raio terá 

menor frequência. 

b) Q, pois as polias 1 e 3 giram com frequência iguais e a que tiver maior raio terá menor velocidade linear em um 

ponto periférico. 

c) P, pois as polias 2 e 3 giram com frequências diferentes e a que tiver maior raio terá menor velocidade linear 

em um ponto periférico. 



d) P, pois as polias 1 e 2 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos e a que tiver menor raio 

terá maior frequência. 

e) Q, pois as polias 2 e 3 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos e a que tiver maior raio 

terá menor frequência. 

 

Movimento Uniforme  

10 - (ENEM/2012)    

Em apresentações musicais realizadas em espaços onde o público fica longe do palco, é necessária a instalação 

de alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além daqueles localizados no palco. Como a velocidade com que o 

som se propaga no ar (vsom = 3,4 × 102 m/s) é muito menor do que a velocidade com que o sinal elétrico se propaga 

nos cabos (vsinal = 2,6 × 108 m/s), é necessário atrasar o sinal elétrico de modo que este chegue pelo cabo ao alto-

falante no mesmo instante em que o som vindo do palco chega pelo ar. Para tentar contornar esse problema, um 

técnico de som pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico com comprimento suficiente para o sinal 

elétrico chegar ao mesmo tempo que o som, em um alto-falante que está a uma distância de 680 metros do palco. 

 

A solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de comprimento mais próximo de 

 

a) 1,1 × 103 km. 

b) 8,9 × 104 km. 

c) 1,3 × 105 km. 

d) 5,2 × 105 km. 

e) 6,0 × 1013 km. 

 

Movimento Uniformemente Variado  

11 - (ENEM/2013)    

O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM), que circula diariamente entre a cidade de 

Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem 

eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. 

Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona redução no tempo de viagem. 

 

Considerando uma velocidade de 72 km/h, qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e 

antes da adoção dessa tecnologia? 

 

a) 0,08 m/s2 

b) 0,30 m/s2 



c) 1,10 m/s2 

d) 1,60 m/s2 

e) 3,90 m/s2 

 

Composição de Movimentos  

12 - (ENEM/2013)    

Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a uma altitude 

de dois mil metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Apanhando-a 

rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão. 

PERELMAN, J. Aprenda física brincando. São Paulo: Hemus, 1970. 

 

O piloto consegue apanhar o projétil, pois 

 

a) ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou justamente na frente do piloto. 

b) o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade visivelmente superior. 

c) ele foi disparado para cima com velocidade constante, no instante em que o avião francês passou. 

d) o avião se movia no sentido oposto ao dele, com velocidade de mesmo valor. 

e) o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade de mesmo valor. 

 

Movimento Uniformemente Variado  

13 - (ENEM/2013)    

Em uma experiência didática, cinco esferas de metal foram presas em um barbante, de forma que a distância 

entre esferas consecutivas aumentava em progressão aritmética. O barbante foi suspenso e a primeira esfera ficou 

em contato com o chão. Olhando o barbante de baixo para cima, as distâncias entre as esferas ficavam cada vez 

maiores. Quando o barbante foi solto, o som das colisões entre duas esferas consecutivas e o solo foi gerado em 

intervalos de tempo exatamente iguais. 

 

A razão de os intervalos de tempo citados serem iguais é que a 

 

a) velocidade de cada esfera é constante. 

b) força resultante em cada esfera é constante. 

c) aceleração de cada esfera aumenta com o tempo. 

d) tensão aplicada em cada esfera aumenta com o tempo. 



e) energia mecânica de cada esfera aumenta com o tempo. 

 

Movimento Uniforme  

14 - (ENEM/2013)    

Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. A 

velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre a distância 

percorrida e o tempo gasto, para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo que um veículo 

levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um 

sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina erros do operador. A distância entre os sensores é de 2 metros, 

e o tempo é medido por um circuito eletrônico. 

 

O tempo mínimo, em segundos, que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 

40 km/h, sem receber uma multa, é de 

 

a) 0,05. 

b) 11,1. 

c) 0,18. 

d) 22,2. 

e) 0,50. 

 

Lançamentos de Projéteis  

15 - (ENEM/2014)    

Na Antiguidade, algumas pessoas acreditavam que, no lançamento oblíquo de um objeto, a resultante das 

forças que atuavam sobre ele tinha o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes do movimento. Isso não 

está de acordo com as interpretações científicas atualmente utilizadas para explicar esse fenômeno. 

 

Desprezando a resistência do ar, qual é a direção e o sentido do vetor força resultante que atua sobre o objeto no 

ponto mais alto da trajetória? 

 

a) Indefinido, pois ele é nulo, assim como a velocidade vertical nesse ponto. 

b) Vertical para baixo, pois somente o peso está presente durante o movimento. 

c) Horizontal no sentido do movimento, pois devido à inércia o objeto mantém seu movimento. 

d) Inclinado na direção do lançamento, pois a força inicial que atua sobre o objeto é constante. 

e) Inclinado para baixo e no sentido do movimento, pois aponta para o ponto onde o objeto cairá. 



 

Cinemática Vetorial  

16 - (ENEM/2015)    

Para obter a posição de um telefone celular, a polícia baseia-se em informações do tempo de resposta do 

aparelho em relação às torres de celular da região de onde se originou a ligação. Em uma região, um aparelho está 

na área de cobertura de cinco torres, conforme o esquema. 

 

 

 

Considerando que as torres e o celular são puntiformes e que estão sobre um mesmo plano, qual o número mínimo 

de torres necessárias para se localizar a posição do telefone celular que originou a ligação? 

 

a) Uma. 

b) Duas. 

c) Três. 

d) Quatro. 

e) Cinco. 

 

Movimento Uniforme  

17 - (ENEM/2014)    

Durante a formação de uma tempestade, são observadas várias descargas elétricas, os raios, que podem ocorrer 

das nuvens para o solo (descarga descendente), do solo para as nuvens (descarga ascendente) ou entre uma nuvem 

e outra. Normalmente, observa-se primeiro um clarão no céu (relâmpago) e somente alguns segundos depois ouve-

se o barulho (trovão) causado pela descarga elétrica. O trovão ocorre devido ao aquecimento do ar pela descarga 

elétrica que sofre uma expansão e se propaga em forma de onda sonora. 

 

O fenômeno de ouvir o trovão certo tempo após a descarga elétrica ter ocorrido deve-se 

 



a) à velocidade de propagação do som ser diminuída por conta do aquecimento do ar. 

b) à propagação da luz ocorrer através do ar e a propagação do som ocorrer através do solo. 

c) à velocidade de propagação da luz ser maior do que a velocidade de propagação do som no ar. 

d) ao relâmpago ser gerado pelo movimento de cargas elétricas, enquanto o som é gerado a partir da expansão 

do ar. 

e) ao tempo da duração da descarga elétrica ser menor que o tempo gasto pelo som para percorrer a distância 

entre o raio e quem o observa. 

 

Fundamentos da Cinemática  

18 - (ENEM/2001)    

SEU OLHAR 

(Gilberto Gil, 1984) 

 

Na eternidade 

Eu quisera ter 

Tantos anos-luz 

Quantos fosse precisar 

Pra cruzar o túnel 

Do tempo do seu olhar 

 

Gilberto Gil usa na letra da música a palavra composta anos-luz. O sentido prático, em geral, não é obrigatoriamente 

o mesmo que na ciência. Na Física, um ano luz é uma medida que relaciona a velocidade da luz e o tempo de um 

ano e que, portanto, se refere a 

 

a) tempo. 

b) aceleração. 

c) distância. 

d) velocidade. 

e) luminosidade. 

 

Movimento Uniformemente Variado  

19 - (ENEM/2002)    



O excesso de peso pode prejudicar o desempenho de um atleta profissional em corridas de longa distância como a 

maratona (42,2 km), a meia-maratona (21,1 km) ou uma prova de 10 km. Para saber uma aproximação do intervalo 

de tempo a mais perdido para completar uma corrida devido ao excesso de peso, muitos atletas utilizam os dados 

apresentados na tabela e no gráfico: 

 

::

58,51,60

58,01,59

57,41,58

56,91,57

distância longa de             
corredor grande,              

ossatura de masculino       
atleta para ideal (kg) Peso 

(m) Altura 

 

 

 

Usando essas informações, um atleta de ossatura grande, pesando 63 kg e com altura igual a 1,59m, que tenha 

corrido uma meiamaratona, pode estimar que, em condições de peso ideal, teria melhorado seu tempo na prova 

em  

 

a) 0,32 minuto.  

b) 0,67 minuto.  

c) 1,60 minuto.  

d) 2,68 minutos.  

e) 3,35 minutos. 

 

Movimento Uniforme  

20 - (ENEM/2002)    

As cidades de Quito e Cingapura encontram-se próximas à linha do equador e em pontos diametralmente opostos 

no globo terrestre. Considerando o raio da Terra igual a 6370 km, pode-se afirmar que um avião saindo de Quito, 

voando em média 800 km/h, descontando as paradas de escala, chega a Cingapura em aproximadamente 

 

a) 16 horas. 



b) 20 horas. 

c) 25 horas. 

d) 32 horas. 

e) 36 horas. 

 

  

21 - (ENEM/2003)    

O tempo que um ônibus gasta para ir do ponto inicial ao ponto final de uma linha varia, durante o dia, conforme as 

condições do trânsito, demorando mais nos horários de maior movimento. A empresa que opera essa linha 

forneceu, no gráfico abaixo, o tempo médio de duração da viagem conforme o horário de saída do ponto inicial, no 

período da manhã.  

 

 

 

De acordo com as informações do gráfico, um passageiro que necessita chegar até as 10h30min ao ponto final dessa 

linha, deve tomar o ônibus no ponto inicial, no máximo, até as:  

 

a) 9h20min  

b) 9h30min  

c) 9h00min  

d) 8h30min  

e) 8h50min  

 

  

22 - (ENEM/2003)    

João e Antônio utilizam os ônibus da linha mencionada na questão anterior para ir trabalhar, no período 

considerado no gráfico, nas seguintes condições:  

 

– trabalham vinte dias por mês;  



– João viaja sempre no horário em que o ônibus faz o trajeto no menor tempo;  

– Antônio viaja sempre no horário em que o ônibus faz o trajeto no maior tempo;  

– na volta do trabalho, ambos fazem o trajeto no mesmo tempo de percurso.  

 

Considerando-se a diferença de tempo de percurso, Antônio gasta, por mês, em média,  

 

a) 05 horas a mais que João.  

b) 10 horas a mais que João.  

c) 20 horas a mais que João.  

d) 40 horas a mais que João.  

e) 60 horas a mais que João.  

 

Movimento Uniformemente Variado  

23 - (ENEM/2004)    

Para medir o perfil de um terreno, um mestre-de-obras utilizou duas varas (VI e VII), iguais e igualmente graduadas 

em centímetros, às quais foi acoplada uma mangueira plástica transparente, parcialmente preenchida por água 

(figura ao lado). 

Ele fez 3 medições que permitiram levantar o perfil da linha que contém, em seqüência, os pontos P1, P2, P3 e P4. Em 

cada medição, colocou as varas em dois diferentes pontos e anotou suas leituras na tabela a seguir. A figura 

representa a primeira medição entre P1 e P2. 

 

 

 

 

 

Ao preencher completamente a tabela, o mestre-de-obras determinou o seguinte perfil para o terreno: 

 



a) 

 

b) 

 

c) 

 

d)

  

e)

  

 

Movimentos Circulares  

24 - (ENEM/2006)    

Na preparação da madeira em uma indústria de móveis, utiliza–se uma lixadeira constituída de quatro grupos de 

polias, como ilustra o esquema. Em cada grupo, duas polias de tamanhos diferentes são interligadas por uma 

correia provida de lixa. Uma prancha de madeira é empurrada pelas polias, no sentido A   B (como indicado no 

esquema), ao mesmo tempo em que um sistema é acionado para frear seu movimento, de modo que a velocidade 

da prancha seja inferior à da lixa. 

 

 



 

O equipamento acima descrito funciona com os grupos de polias girando da seguinte forma: 

 

a) 1 e 2 no sentido horário; 3 e 4 no sentido anti-horário. 

b) 1 e 3 no sentido horário; 2 e 4 no sentido anti-horário. 

c) 1 e 2 no sentido anti-horário; 3 e 4 no sentido horário. 

d) 1 e 4 no sentido horário; 2 e 3 no sentido anti-horário. 

e) 1, 2, 3 e 4 no sentido anti-horário. 

 

Movimento Uniforme  

25 - (ENEM/2008)    

O gráfico modela a distância percorrida, em km, por uma pessoa em certo período de tempo. A escala de tempo a 

ser adotada para o eixo das abscissas depende da maneira como essa pessoa se desloca. Qual é a opção que 

apresenta a melhor associação entre meio ou forma de locomoção e unidade de tempo, quando são percorridos 10 

km? 

 

 

 

a) carroça – semana 

b) carro – dia 

c) caminhada – hora 

d) bicicleta – minuto 

e) avião – segundo 

 

Movimento Uniformemente Variado  

26 - (ENEM/2016)    

Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem 

manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, 

ocorre em duas etapas, a partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada 



brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do 

problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre 

enquanto os freios agem com desaceleração constante. 

 

Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância 

percorrida até parar totalmente? 

 

a)

  

b)

  

c)

  

d)

  

e)
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A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de 

várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de 

engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o 

ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM, e o número de dentes das engrenagens está apresentado no 

quadro. 



 

 

 

 

 

A frequência de giro do ponteiro, em RPM, é 

 

a) 1. 

b) 2. 

c) 4. 

d) 81. 

e) 162. 

 

Lançamentos de Projéteis  
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Para um salto no Grand Canyon usando motos, dois paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma 

delas possui massa três vezes maior. Foram construídas duas pistas idênticas até a beira do precipício, de forma 

que no momento do salto as motos deixem a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. No instante em que 

saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. 

 

As motos atingem o solo simultaneamente porque 

 

a) possuem a mesma inércia. 

b) estão sujeitas à mesma força resultante. 

c) têm a mesma quantidade de movimento inicial. 

d) adquirem a mesma aceleração durante a queda. 



e) são lançadas com a mesma velocidade horizontal. 

 

TEXTO: 1 - Comum às questões: 29, 30, 31 

  

   

As bicicletas possuem uma corrente que liga uma coroa dentada dianteira, movimentada pelos pedais, a uma coroa localizada no eixo da roda 

traseira, como mostra a figura. 

 

O número de voltas dadas pela roda traseira a cada pedalada depende do tamanho relativo destas coroas. 

 

 

 

Movimentos Circulares  
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Com relação ao funcionamento de uma bicicleta de marchas, onde cada marcha é uma combinação de uma das coroas dianteiras com uma das 

coroas traseiras? 

 

Numa bicicleta que tenha duas coroas dianteiras e cinco traseiras, temos um total de dez marchas possíveis onde cada marcha representa a 

associação de uma das coroas dianteiras com uma das traseiras. 

em alta velocidade, convém acionar a coroa dianteira de maior raio com a coroa traseira de maior raio também. 

a bicicleta de marchas aumenta o rendimento do ciclista. 

 

Entre as afirmações acima, estão corretas: 

 

a) I e III apenas. 

b) I, II e III. 

c) I e II apenas. 

d) II apenas. 

e) III apenas. 
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Em que opção abaixo a roda traseira dá o maior número de voltas por pedalada? 

 

a)

  

b)

  

c)

  

d)

  

e)
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Quando se dá uma pedalada na bicicleta ao lado (isto é, quando a coroa acionada pelos pedais dá uma volta 

completa), qual é a distância aproximada percorrida pela bicicleta, sabendo-se que o comprimento de um círculo 

de raio R é igual a 2R, onde   3? 

 

 

30 cm 80 cm 10 cm 

 

a) 1,2 m  



b) 2,4 m   

c) 7,2 m  

d) 14,4  m  

e) 48,0 m 

 

TEXTO: 2 - Comum às questões: 32, 33 

  

   

Em uma prova de 100 m rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir: 
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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. 
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Em que intervalo de tempo o corredor apresenta aceleração máxima? 

 

a) Entre 0 e 1 segundo. 



b) Entre 1 e 5 segundos. 

c) Entre 5 e 8 segundo. 

d) Entre 8 e 11 segundos. 

e) Entre 9 e 15 segundos. 

 

GABARITO:  

 

1) Gab: C 

 

2) Gab: E 

 

3) Gab: D 

 

4) Gab: E 

 

5) Gab: D 

 

6) Gab: D 

 

7) Gab: C 

 

8) Gab: C 

 

9) Gab: A 

 

10) Gab: D 

 

11) Gab: B 

 

12) Gab: E 



 

13) Gab: B 

 

14) Gab: C 

 

15) Gab: B 

 

16) Gab: C 

 

17) Gab: C 

 

18) Gab: C 

 

19) Gab: E 

 

20) Gab: C 

 

21) Gab: E 

 

22) Gab: C 

 

23) Gab: A 

 

24) Gab: C 

 

25) Gab: C 

 

26) Gab: D 

 

27) Gab: B 



 

28) Gab: D 

 

29) Gab: A 

 

30) Gab: A 

 

31) Gab: C 

 

32) Gab: C 

 

33) Gab: A 

 

  

 


