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Cinemática 
 

01. (Enem PPL 2018)  Ao soltar um martelo e uma pena na Lua 

em 1973, o astronauta David Scott confirmou que ambos 
atingiram juntos a superfície. O cientista italiano Galilei Galilei 
(1564-1642), um dos maiores pensadores de todos os tempos, 
previu que, se minimizarmos a resistência do ar, os corpos 
chegariam juntos à superfície. 
OLIVEIRA, A. A influência do olhar Disponível em: www.cienciahoje.org.br. Acesso 
em: 15 ago. 2016 (adaptado). 

 
Na demonstração, o astronauta deixou cair em um mesmo 

instante e de uma mesma altura um martelo de 1,32 kg  e uma 

pena de 30 g.  Durante a queda no vácuo, esses objetos 

apresentam iguais  
a)inércias.         c)trabalhos.           e)energias potenciais. 
b)impulsos.       d)acelerações. 
 
02. (Enem PPL 2018)  Um piloto testa um carro em uma reta 

longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta, em 
função do tempo, está representada no gráfico. 
 

 
 
Os pontos em que o módulo da velocidade do carro é menor e 
maior são, respectivamente,  
a)K e M.     b)N e K     c)M e L.      d)N e L.     e)N e M. 
 
03. (Enem (Libras) 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.  

 
04. (Enem 2017)  Um motorista que atende a uma chamada de 

celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de 
acidentes ocorrerem 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 
21,00 m s .  Em resposta a uma 

emergência, freiam com uma desaceleração igual a 

25,00 m s ,  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  

 
05. (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)  
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c)     d)  

e)  
 
06. (Enem 2016)  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. 
 

Engrenagem Dentes 

A  24  

B  72  

C  36  

D  108  

 
 

 
 
A frequência de giro do ponteiro, em rpm,  é 

a)1.    b) 2.    c) 4.    d) 81.   e)162.  

 
07. (Enem 2ª aplicação 2016)  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. 
 
08. (Enem PPL 2014)  Na Antiguidade, algumas pessoas 

acreditavam que, no lançamento obliquo 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.  
 
09. (Enem PPL 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. 
 
10. (Enem 2008)  O gráfico a seguir 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  
 
 

 
 
 
 


