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01. (Unicamp 2019)  O físico inglês Stephen Hawking (1942-2018), além de suas contribuições importantes para 
a cosmologia, a física teórica e sobre a origem do universo, nos últimos anos de sua vida passou a sugerir 
estratégias para salvar a raça humana de uma possível extinção, entre elas, a mudança para outro planeta. Em 
abril de 2018, uma empresa americana, em colaboração com a Nasa, lançou o satélite TESS, que analisará cerca 
de vinte mil planetas fora do sistema solar. Esses planetas orbitam estrelas situadas a menos de trezentos anos-
luz da Terra, sendo que um ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo em um ano. Considere um ônibus 

espacial atual que viaja a uma velocidade média 4v 2,0 10 km s.=   

 
O tempo que esse ônibus levaria para chegar a um planeta a uma distância de 100 anos luz−  é igual a 

 

Dado: A velocidade da luz no vácuo é igual a 8c 3,0 10 m s.=   

  
a) 66  anos.     
b) 100  anos.     
c) 600  anos.     
d) 1.500  anos.     
 
 
 
 
 
 
  
02.  (Mackenzie 2019)   

 
 
Além dos dois gols na vitória da França sobre a Argentina por 4 a 3, o camisa 10 francês protagonizou uma 
arrancada incrível ainda no primeiro tempo da partida disputada na Arena Kazan, válida pelas oitavas de final 
da “Copa do Mundo da Rússia 2018”. 
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Mbappé percorreu 64 m  do gramado com uma velocidade média de 38 km h.  O lance culminou em um pênalti 

a favor da seleção europeia, convertido por Griezmann. 
Uma comparação com Usain Bolt foi feita em relação ao atual recorde mundial na prova dos 100 m  rasos, em 

2009. Usain Bolt atingiu a marca de 9,58 s  de tempo de prova. 

O tempo de prova dos 100  metros rasos, caso um atleta mantivesse uma velocidade média igual a de Mbappé, 
nesse famoso episódio da copa, seria   
a) igual ao recorde mundial.    
b) de aproximadamente 1,0 s  a mais que o recorde mundial.    

c) de aproximadamente 0,2 s  a mais que o recorde mundial.    

d) de aproximadamente 0,1s  a menos que o recorde mundial.    

e) de aproximadamente 0,5 s  a menos que o recorde mundial.    

  
03  (G1 - cps 2019)  O agulhão bandeira é um recordista em velocidade, podendo chegar a surpreendentes 
110 km h  devido a sua forma hidrodinâmica e força física. 

 

 
 
Considerando essa velocidade escalar média constante durante 3  minutos, a distância que esse peixe é capaz 
de se deslocar é, em metros, de 
 
Lembre-se de que velocidade escalar média é a razão entre distância percorrida e tempo necessário para se 
percorrer tal distância.  
a) 180.     
b) 330.     
c) 1.800.     
d) 2.000.     
e) 5.500.     
 


