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Marcar apenas uma oval.

O movimento é Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV).

A aceleração da bolinha é constante e igual a 0.05 m/s2 .

O movimento é Retilíneo Uniforme (MRU).

A bolinha não percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais.

A velocidade da bolinha não é constante.
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A tabela a seguir mostra o tempo, cronometrado em segundos, que uma bolinha
gasta para sair da posição S0=0 metros até a posição S4=0.400 metros.A partir
dos dados acima é CORRETO afirmar: *



4.

Marcar apenas uma oval.

1 m/s

2 m/s

3 m/s

4 m/s

5 m/s

5.

Marcar apenas uma oval.

Colisão completamente inelástica entre os dois carrinhos.

Colisão completamente elástica entre os dois carrinhos.

Os carrinhos não colidiram.

Houve uma colisão parcialmente inelástica.

Os dois carrinhos descrevem movimentos uniformemente acelerados.

Na rodovia BR-040, que liga Rio de Janeiro a Brasília, uma cegonheira (caminhão
que transporta outros carros) faz uma ultrapassagem que leva 6 segundos com
velocidade constante em relação a outra cegonheira de mesmas dimensões, cuja
velocidade também é constante. Cada veículo tem 12 metros de comprimento.
Qual seria a diferença de velocidades entre as cegonheiras? *

Um experimento didático consiste em dois carrinhos que podem se movimentar
sem atrito em um trilho de ar. O movimento da extremidade esquerda de cada
um é descrito pelas tabelas ao lado, obtidas no mesmo sistema de
referência.Sabendo que a massa do carrinho 1 é de 1 kg, e a do carrinho 2 é de 2
kg, e que ambos tem 10 cm de comprimento, podemos considerar que ocorreu o
seguinte fenômeno: *



6.

Marcar apenas uma oval.

25,0

33,0

60,0

75,0

80,0

7.

Marcar apenas uma oval.

3 km

45 km

64,8 km

180 km

750 km

Um ônibus e um carro partem simultaneamente do início de uma estrada de 120
km. Ambos trafegam com velocidade constante. O carro e o ônibus demoram,
respectivamente, 1,50 h e 2,00 h para chegar ao fim da estrada.Quando o carro
tiver percorrido os primeiros 100 km na estrada, qual a distância, em km, que o
separa do ônibus? *

A distância percorrida por um móvel em movimento uniforme por 30 minutos,
locomovendo-se com a velocidade de 25 m/s, é de: *



8.

Marcar apenas uma oval.

não é possível precisar nada sobre a velocidade instantânea durante o percurso
entre os dois radares.

não existe nenhuma relação entre a velocidade média e a velocidade instantânea
durante o percurso entre os dois radares.

existe um único instante t em que o automóvel atinge a velocidade de 90 km/h
durante o percurso entre os dois radares.

existe ao menos um instante em que o automóvel atinge a velocidade de 90 km/h
durante o percurso entre os dois radares.

o automóvel não ultrapassou o limite de velocidade em nenhum momento durante o
percurso entre os dois radares.

9.

Marcar apenas uma oval.

1 hora e 30 minutos.

1 hora e 45 minutos.

2 horas e 5 minutos.

2 horas e 15 minutos.

2 horas e 25 minutos.

Uma auto-estrada cujo limite de velocidade é 80 km/h tem dois radares
localizados a uma distância de 6 km um do outro. Um automóvel passa pelo
primeiro radar com velocidade de 60 km/h. Quatro minutos depois, o mesmo
automóvel passa pelo segundo radar com velocidade de 50 km/h. Podemos
afirmar que: *

Um ciclista, em velocidade constante, gastou 3 horas para percorrer um trajeto
de 16 km. Quanto tempo esse ciclista gastou para fazer os primeiros 12 km desse
trajeto? *



10.

Marcar apenas uma oval.

médias do objeto calculadas em um determinado intervalo de tempo t.

médias do objeto calculadas em intervalos de tempo cada vez maiores, contendo
t.

maiores do objeto calculadas em intervalos de tempo cada vez menores, contendo
t.

maiores do objeto calculadas em intervalos de tempo cada vez maiores, contendo
t.

médias do objeto calculadas em intervalos de tempo cada vez menores, contendo
t.

11.

Marcar apenas uma oval.

O movimento é retilíneo uniformemente variado com aceleração igual a 2 m/s^2.

O movimento é retilíneo uniformemente variado com velocidade inicial igual a 40
m/s.

O movimento é retilíneo uniforme com aceleração igual a 1 m/s^2.

movimento é retilíneo uniforme com posição inicial igual a 40 m.

A física clássica mostra que velocidade instantânea de um objeto no instante t é
o limite das velocidades *

Um objeto se desloca de acordo com a equação S = 40 + 10t + t^2 com dados
no SI. Em relação à equação do movimento, marque a opção correta. *



12.

Marcar apenas uma oval.

63 km/h.

72 km/h.

81 km/h.

90 km/h.

99 km/h.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Durante uma ultrapassagem de um ônibus por uma camionete, um físico que
anda de carona neste veículo pega o seu cronômetro e mede o tempo de
duração dessa ultrapassagem. Do instante em que a frente da camionete está
alinhada com a traseira do ônibus até que a traseira da camionete se alinhe com
a frente do ônibus, passam-se 10 segundos. Sabendo que a velocidade
registrada pelo velocímetro da camionete é constante e de 90 km/h durante
toda a ultrapassagem e que os comprimentos da camionete e do ônibus são,
respectivamente, 5 metros e 20 metros, qual a velocidade do ônibus? (Suponha
o trecho de estrada retilíneo durante a ultrapassagem). *
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