
 

 

 

 

 
 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. A avaliação deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma 
folha de caderno pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a 
questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo 
para o e-mail do(a) professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado por e-mail ao professor deve 
ser: 

Nome – série/turma (ex.: João da Silva_2A) 
 

6. Enviar esse teste para: leliomribeiro@yahoo.com.br 
 

1 - A representação esquemática do movimento de um móvel em sua trajetória é uma linguagem simbólica 
extremamente eficiente para representar o tipo de movimento descrito por um corpo. Os professores Everton, 
Jorge, Anderson, Leonardo e Marcelos em uma conversa acalorada na confraria de ciências naturais e humanas 
do Colégio Equipe, debatiam e, apresentavam seus respectivos argumentos sobre o movimento de um móvel, 
afirmaram que seus desenhos feitos esquematicamente em três fitas representavam um movimento acelerado, 
retardado e uniforme respectivamente. 

 
A sequência de fitas que melhor representam esses movimentos é a do professor:  
 
a) Everton                        
b) Jorge                      
c) Anderson                       
d) Leonardo                          
e) Marcelos 
 
2 –  Em uma propaganda na televisão, foi anunciado que um certo carro, partindo do repouso, atinge a velo cidade 
escalar de 108 km/h em 10 s. Admitindo-se que a aceleração escalar do carro seja constante, assinale a opção 
que traduz corretamente os valores da aceleração escalar e da distância percorrida pelo carro neste intervalo de 
tempo de 10 s. 
 
 Aceleração Escalar 

(m/s2) 
Distância percorrida (m) 

a) 1,5 7,5 x 101 

b) 1,5 1,5 x 102 

c) 3,0 3,0 x 102 
d) 3,0 1,5 x 102 
e) 6,0 3,0 x 102 
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3 - 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 
 
4 – Um avião a jato, partindo do repouso, é submetido a uma aceleração constante de 4m/s2. Qual o intervalo de 
tempo de aplicação desta aceleração para que o jato atinja a velocidade de decolagem de 160 m/s? Qual a 
distância percorrida até a decolagem? 
 
a) ∆t = 20,0 s e d = 1600 m 
b) ∆t = 20,0 s e d = 3200 m 
c) ∆t = 40,0 s e d = 3200 m 
d) ∆t = 40,0 s e d = 1600 m 
e) ∆t = 80,0 s e d = 400 m 
 
5 – O gráfico abaixo indica a posição (S) em função do tempo (t) para um automóvel em movimento num trecho 
horizontal e retilíneo de uma rodovia. Da análise do gráfico, pode-se afirmar que o automóvel 
a) está em repouso, no instante 1 min. 
b) possui velocidade escalar nula, entre os instantes 3 min e 8 min. 
c) sofreu deslocamento de 4 km, entre os instantes 0 min e 3 min. 
d) descreve movimento progressivo, entre os instantes 1 min e 10 
min. 
e) tem a sua posição inicial coincidente com a origem da trajetória. 
 
 
 
 
 
 

 
 
6 – Um ponto material em movimento obedece à seguinte função horária: s = 20,0 – 2,0 t + 4,0 t2 (com o espaço 
em metros e o tempo em segundos). Determine: 
 
a) a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração do ponto material. 
 
 
 
 
 
b) a distância percorrida e a velocidade do ponto material no instante de 6 segundos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 – Imagine a situação em que Gerédio está dirigindo seu carro novo (Chevrolet Chevette 1983) com velocidade 
escalar de 90 km/h num trecho retilíneo de uma rodovia quando, subitamente, Gerédio vê uma vaca parada na 
pista.  

 
Se o Gabriel frear o carro à taxa constante de 5,0 m/s², mantendo-o em sua trajetória retilínea, ele só evitará 
atingir o animal, que permanece imóvel todo o tempo, se o tiver percebido a uma distância de, no mínimo: 
(Mostre todos os cálculos e raciocínio para resolver a questão). 
 


