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RESUMO 

 

 

Exercícios 
 
1 - Um móvel descreve uma trajetória retilínea com 

equação horária dos espaços dada por: 

 

s = 2,0 t2 – 16,0 t + 2,0 (SI) 

 

Determine 

 

a) o instante t em que o móvel atinge o ponto de 

inversão no sentido 

de seu movimento. 

b) o espaço s0 e a aceleração escalar. 

 

2 - (AFA) – A tabela abaixo mostra os valores da velo 

cidade escalar de um móvel em função do tempo. 

 
 

A partir dos dados disponíveis, concluímos que o 

movimento pode 

 

a) ser uniforme. 

b) ter aceleração escalar sempre nula. 

c) ser uniformemente acelerado com velocidade 

escalar inicial nula. 

d) ser uniformemente variado com velocidade 

escalar inicial de 2,0 m/s. 

 



3 - (UFVJM - MG) – Uma motocicleta movia-se numa 

avenida quando seu motociclista percebeu que o 

semáforo do cruzamento logo adiante estava 

fechado. O motociclista freou, mas não conseguiu 

parar antes do cruzamento, atingindo um 

automóvel. Baseado nos danos causados nos 

veículos, técnicos da polícia estimaram que a 

motocicleta estava a 36 km/h no momento da 

colisão. A 50 metros do local do acidente, foi 

encontrada uma marca no asfalto, que corresponde 

ao local em que o motociclista pisou desespera da - 

mente no freio. Sabendo-se que os freios da 

motocicleta conseguem produzir uma aceleração 

escalar, praticamente constante, de módulo igual a 

8,0 m/s2, a perícia confirmou que a velocidade 

escalar da motocicleta, imediatamente antes da 

freada, era de 

 

a) 45km/h.  

b) 60km/h.  

c) 90km/h. 

d) 108km/h.  

e) 180km/h. 

 

4 - A velocidade escalar de uma partícula varia com o 

tempo segundo a relação v = 20,0 + 10,0t, válida 

para t ≥ 0, em unidades do S.I. Na origem dos 
tempos o movimento da partícula é: 

 

a) progressivo acelerado 

b) uniforme e progressivo 

c) progressivo retardado 

d) uniforme e retrógrado 

e) retrógrado acelerado 

 

5 - Uma partícula em movimento retilíneo obedece à 

função horária dos espaços: s = 5,0 + 2,0t – 3,0t2, 

válida para t ≥ 0, em unidades do S.I. No instante t = 
2,0 s, o movimento da partícula é: 

 

a) uniforme e retrógrado 

b) uniforme e progressivo 

c) progressivo acelerado 

d) progressivo retardado 

e) retrógrado acelerado 

 

6 - Um automóvel está a 30 m/s quando seus freios 

são acionados, garantindo-lhe uma aceleração de 

retardamento de módulo 5 m/s2, suposta constante. 

Determine quanto tempo decorre até o automóvel 

parar. 

 

 

7 - Um móvel inicia, em determinado instante, um 

processo de frenagem em que lhe é comunicada 

uma aceleração escalar de módulo constante e igual 

a 4 m/s2. Sabendo que o móvel para 20 s após a 

aplicação dos freios, determine sua velocidade 

escalar no instante correspondente ao início da 

frenagem. 

 

8 - Um ponto material executa um movimento 

acelerado, de modo que a sua velocidade passa a ser 

de 30 m/s após partir do repouso, em um intervalo 

de tempo de 5s. Assinale a alternativa que indica 

corretamente a aceleração média desenvolvida por 

ele. 

 

a) 2,5 m/s² b) 0,5 m/s² c) 5 m/s² 

d) 10 m/s² e) 6 m/s²   

 

9 - Um veículo de passeio consegue acelerar de 0 a 

100 km/h em cerca de 11 s. Determine sua 

aceleração média em m/s² e assinale a alternativa 

correspondente. 

 

a) 15,0 m/s² b) 2,0 m/s² c) 2,5 m/s² 

d) 5,0 ms² e) 1,0 m/s²   

 

10 – ACAFE A Física é a ciência responsável pelos 

fenômenos que acontecem ao nosso redor, sendo 

que a relação com a Matemática traduz-se em 

expressões algébricas ou fórmulas matemáticas, que 

embasam os fundamentos teóricos. Em um M.R.U.V. 

para um determinado móvel a velocidade do mesmo 

é descrita pela equação v = 50 - 10t (em unidades do 

SI). Neste caso, a alternativa correta que apresenta o 

instante, em s, que o móvel inverte o sentido do 

movimento é: 

 

a)  0,5 

b) 5,0 

c)  1,0 

d) 0,2 

 

11 – (IFPR – 2018) Um veículo trafega a 108 km/h 

em uma autoestrada, onde a velocidade máxima 

permitida é 110 km/h. Ao tocar o telefone celular do 

condutor, imprudentemente ele desvia sua atenção 

para o aparelho ao longo de 4s. A distância 

percorrida pelo veículo durante os 4 s em que se 

movimentou sem a atenção do condutor, em m, foi 

igual a: 

 

a) 132 

b) 146 

c) 168 

d) 120 



 

12 – (UEA/SIS – 2018) O gráfico indica a variação da 

velocidade de um carro, ao longo do tempo, 

enquanto se movimentava sobre uma estrada reta. 

 
Ao analisar o gráfico, percebemos que o movimento 

desse carro pode ser fracionado em três situações 

distintas: I, II e III. Sendo MRU a abreviação para 

movimento retilíneo e uniforme e MRUV a 

abreviação para movimento retilíneo 

uniformemente variado, as situações I, II e III, nesta 

ordem, correspondem a 

 

a) repouso, MRUV e MRU. 

b) repouso, MRU e repouso. 

c) MRU, MRU e MRUV. 

d) MRU, repouso e MRUV. 

e) MRUV, MRUV e repouso. 

 

13 – (FPS – 2017/2) Um carro está se deslocando em 

movimento retilíneo a 72 km/h quando o motorista 

aciona os freios, parando o carro completamente em 

5,0 segundos. Qual o módulo da aceleração média 

do carro em unidades de m/s2? 

 

a) 0,4 b) 4 c) 40 

d) 3 e) 30   

 

14 – (USS - 2017)  Durante os testes com um veículo 

que se desloca em movimento uniformemente 

variado, sua velocidade em função do tempo foi 

medida apresentando os resultados indicados na 

tabela abaixo. 

 
Por um problema de comunicação, as velocidades 

após três segundos não foram registradas. 

Considerando os dados obtidos, ao calcular a 

velocidade no instante nove segundos, os técnicos 

encontraram o seguinte valor, em m/s: 

 

a) −30 b) −25 c) −18 

d) – 6 e) - 3   

  

15 – (FCM – PB/2016) Um carro de fórmula-1 leva 

2,5 segundos para sair do repouso e atingir 100 

km/h, tendo uma velocidade máxima de 370 km/h. 

Supondo uma aceleração média igual em todo o 

percurso, quanto tempo essa máquina fabulosa leva 

para atingir sua velocidade máxima? 

 

a) 9,25 s b) 14,8 s c) 10,8 s 

d) – 6 e) 10,0 S   

 

16 – (ENEM – 2014) A Companhia de Engenharia de 

Tráfego (CET) de São Paulo testou em 2013 novos 

radares que permitem o cálculo da velocidade média 

desenvolvida por um veículo em um trecho da via. 

 
As medições de velocidade deixariam de ocorrer de 

maneira instantânea, ao se passar pelo radar, e 

seriam feitas a partir da velocidade média no trecho, 

considerando o tempo gasto no percurso entre um 

radar e outro. Sabe-se que a velocidade média é 

calculada como sendo a razão entre a distância 

percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. O teste 

realizado mostrou que o tempo que permite uma 

condução segura de deslocamento no percurso 

entre os dois radares deveria ser de, no mínimo, 1 

minuto e 24 segundos. Com isso, a CET precisa 

instalar uma placa antes do primeiro radar 

informando a velocidade média máxima permitida 

nesse trecho da via. O valor a ser exibido na placa 

deve ser o maior possível, entre os que atendem às 

condições de condução segura observadas. A placa 

de sinalização que informa a velocidade que atende 

a essas condições é 

a) 

 

b) 

 

c) 

 
d) 

 

e) 

 

  

 
 

 



Gabarito 

1 – a) t = 4 s, b) 2,0 m e 4 m/s2;  2 – d; 3 – d; 4 – a; 5 – e; 6 – t = 6 s; 7 – 
V0 = 80 m/s; 8 – E; 9 – C; 10 – b; 11 – d; 12 – a; 13 – b; 14 – a; 15 – a; 16 - 
c 
 

 


