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FÍSICA – Profº Elizeu 

 
01. (Ufrgs 2015)  Trens MAGLEV, que têm como princípio de 
funcionamento a suspensão eletromagnética, entrarão em operação 
comercial no Japão, nos próximos anos. Eles podem atingir 
velocidades superiores a 550 km/h. Considere que um trem, partindo 
do repouso e movendo-se sobre um trilho retilíneo, é uniformemente 
acelerado durante 2,5 minutos até atingir 540 km/h. 
Nessas condições, a aceleração do trem, em m/s2 é  
 

a) 0,1   b) 1   c) 60   d) 150   e) 216    
   
02. (Pucrs 2015)  Considere o gráfico abaixo, que representa a 
velocidade de um corpo em movimento retilíneo em função do 
tempo, e as afirmativas que seguem. 
 

 

 
 
I. A aceleração do móvel é de 1,0 m/s2. 
II. A distância percorrida nos 10 s é de 50 m. 
III. A velocidade varia uniformemente, e o móvel percorre 10 m a 

cada segundo. 
IV. A aceleração é constante, e a velocidade aumenta 10 m/s a cada 

segundo. 
 

São verdadeiras apenas as afirmativas  
a) I e II.                                 d) I, III e IV.    
b) I e III.                                e) II, III e IV.    
c) II e IV.    
   
 
03. (ifpe 2014)  Um trem bala, viajando a 396 km/h, tem a sua frente 
emparelhada com o início de um túnel de 80 m de comprimento (ver 
figura). Nesse exato momento, o trem desacelera a uma taxa de 5 
m/s2. Sabendo-se que o trem mantém essa desaceleração por todo 
o tempo em que atravessa completamente o túnel e que o mesmo 
possui 130 m de comprimento, é correto dizer que o trem irá gastar, 
para ultrapassá-lo totalmente, um tempo, em segundos, igual a: 
 

 
 
a) 3,6     b) 2,0    c) 6,0     d) 1,8    e) 2,4    
   

04. (Upf 2014)  Dois móveis A e B deslocam-se em uma trajetória 
retilínea, com acelerações constantes e positivas. Considerando 

que a velocidade inicial de A é menor do que a de B A B(v v )  e 

que a aceleração de A é maior do que a de B A B(a a ),  analise 

os gráficos a seguir.  
 

 
 

O gráfico que melhor representa as características mencionadas é 
o:   
 

a) A.     b) B.    c) C.    d) D.    e) E.     
   
05. (Cefet MG 2014)  Um objeto tem a sua posição (x) em função do 
tempo (t) descrito pela parábola conforme o gráfico. 
 

 
 
Analisando-se esse movimento, o módulo de sua velocidade inicial, 
em m/s, e de sua aceleração, em m/s2, são respectivamente iguais 
a  
 

a) 10 e 20.   b) 10 e 30.   c) 20 e 10.   d) 20 e 30.   e) 30 e 10.    
   
06. (Pucrs 2014)  Muitos acidentes acontecem nas estradas porque 
o motorista não consegue frear seu carro antes de colidir com o que 
está à sua frente. Analisando as características técnicas, fornecidas 
por uma revista especializada, encontra-se a informação de que um 
determinado carro consegue diminuir sua velocidade, em média, 5,0 
m/s a cada segundo. Se a velocidade inicial desse carro for 90, km/h 
(25,0 m/s) a distância necessária para ele conseguir parar será de, 
aproximadamente,   
 

a) 18,5 m    b) 25,0 m    c) 31,5 m    d) 45,0 m    e) 62,5 m    
   
07. (cftmg 2016)  Um objeto é lançado para baixo, na vertical, do alto 
de um prédio de 15m de altura em relação ao solo. Desprezando-se 
a resistência do ar e sabendo-se que ele chega ao solo com uma 
velocidade de 20 m/s a velocidade de lançamento, em m/s é dada 
por  
 

a) 10   b) 15   c) 20   d) 25    
   
08. (Ufsm 2015)  A castanha-do-pará (Bertholletia excelsa) é fonte 
de alimentação e renda das populações tradicionais da Amazônia. 
Sua coleta é realizada por extrativistas que percorrem quilômetros 
de trilhas nas matas, durante o período das chuvas amazônicas. A 
castanheira é uma das maiores árvores da floresta, atingindo 
facilmente a altura de 50m. O fruto da castanheira, um ouriço, tem 
cerca de 1kg e contém, em média, 16 sementes. Baseando-se 



nesses dados e considerando o valor padrão da aceleração da 
gravidade 9,81 m/s2, pode-se estimar que a velocidade com que o 
ouriço atinge o solo, ao cair do alto de uma castanheira, é de, em 
m/s aproximadamente,  
 

a) 5,2   b) 10,1   c) 20,4   d) 31,3   e) 98,1    
   

09. (cps 2014)  Para os passageiros experimentarem a sensação 
equivalente à “gravidade zero”, um avião adaptado sobe 
vertiginosamente (figura 1) para, depois, iniciar uma descida brusca 
que dura apenas alguns segundos. 
 

 
 

Durante essa descida brusca, a velocidade horizontal mantém-se 
constante, variando apenas a velocidade vertical. Na parte central 
desse avião, há um espaço vazio onde os passageiros, deitados no 
chão, aguardam o mergulho da aeronave. 
 

No momento do mergulho, cada passageiro perde o contato com o 
piso da aeronave, podendo movimentar-se como um astronauta a 
bordo de uma nave em órbita (figura 2). 
 

 
 

A situação mostrada na figura 2 é possível devido  
a) ao ganho de inércia do avião.    
b) ao ganho de peso dos passageiros.    
c) à perda de massa dos passageiros.    
d) à igualdade entre a inércia do avião e a inércia dos passageiros.    
e) à igualdade entre a aceleração do avião e a aceleração da 

gravidade.     
  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
INSTRUÇÃO: A(s) questão(ões) é(são) contextualizada(s) pelo 
texto abaixo. 
 

A Reforma da Natureza 
 

 Quando 2a guerra da Europa terminou, os ditadores, reis e 
presidentes cuidaram da 11discussão da paz. Reuniram-se num 
campo aberto, 3sob uma grande barraca de pano, porque já não 
havia cidades: todas haviam sido arrasadas pelos 4bombardeios 
aéreos. E puseram-se a discutir, mas por mais que discutissem não 
saía paz nenhuma. Parecia a continuação da guerra, com palavrões 
em vez de granadas e 1perdigotos em vez de balas de fuzil. 
 Foi então que o Rei Carol da Romênia se levantou e disse: 
 – Meus senhores, a paz não sai porque somos todos aqui 
representantes de países e cada um de nós 5puxa a brasa para a 
sua sardinha. Ora, 6a brasa é uma só e as sardinhas são muitas. 
Ainda que discutamos durante um século, 12não haverá acordo 
possível. O meio de arrumarmos a situação é convidarmos para esta 
conferência alguns representantes da humanidade. Só essas 
criaturas poderão propor uma paz que, satisfazendo toda a 
humanidade, também satisfaça aos povos, porque a humanidade é 
um todo do qual os povos são as partes. Ou melhor: a humanidade 
é uma laranja da qual os povos são os gomos. 
 Essas palavras profundamente sábias muito 
impressionaram aqueles homens. Mas onde encontrar criaturas que 

representassem a humanidade e não viessem com as 
mesquinharias das que só representam povos, isto é, gomos da 
humanidade? 
 O 7Rei Carol, depois de cochichar com o 8General de 
Gaulle, prosseguiu no seu discurso. 
 – Só conheço – disse ele – duas criaturas em condições 
de representar a humanidade, porque são as mais humanas do 
mundo e também são grandes estadistas. A pequena república que 
elas governam sempre nadou na maior felicidade. 
 9Mussolini, enciumado, levantou o queixo. 
 – Quem são essas maravilhas! 
 – Dona Benta e tia Nastácia – respondeu o Rei Carol – as 
duas respeitáveis matronas que governam o Sítio do Picapau 
Amarelo, lá na América do Sul. Proponho que a Conferência mande 
buscar as duas maravilhas para que nos ensinem o 13segredo de 
bem governar os povos. 
 – Muito bem! – aprovou o 10Duque de Windsor, que era o 
representante dos ingleses. A Duquesa me leu a história desse 
maravilhoso pequeno país, um verdadeiro paraíso na terra, e 
também estou convencido de que unicamente pelo meio da 
sabedoria de Dona Benta e do bom senso de tia Nastácia o mundo 
poderá ser consertado. No dia em que o planeta ficar inteirinho como 
é o sítio, não só teremos paz eterna como a mais perfeita felicidade. 
 Os grandes ditadores e os outros chefes da Europa nada 
sabiam do sítio. Admiraram se daquelas palavras e pediram 
informações. O Duque de Windsor começou a contar, desde o 
começo, as famosas brincadeiras de Narizinho, Pedrinho e Emília 
no Picapau Amarelo. [...] 
 Eis explicada a razão do convite a Dona Benta, tia Nastácia 
e o Visconde de Sabugosa para irem representar a Humanidade e o 
Bom Senso na Conferência da Paz de 1945. 
 

LOBATO, Monteiro. Obra infantil completa. Vol. 10 – A chave do tamanho; A 
reforma da natureza. São Paulo: Brasiliense, 1991. p. 1185-6. (Adaptado) 

 
1. Perdigoto é “uma gota de saliva” (Dicionário Aulete. Disponível em 

<http://aulete.uol.com.br>. Acesso em 10 out. 2013.)  
 

10. (Ucs 2014)  Os bombardeios aéreos (ref. 4) atingiram o status 
de estratégia fundamental nas guerras por inicialmente debilitarem 
a infraestrutura de um lugar para possibilitar uma invasão mais fácil 
pelas tropas de infantaria. Existem vários aspectos sobre os 
bombardeios. Um deles é que  
 

a) uma área total de 3 000 000 km2 devastada, no período de 1 ano, 
por bombas que individualmente destroem uma área de 2 500 m2 
foi atingida por 8 delas lançadas por dia.    

b) uma bomba de 15 kg durante a queda, aumenta a sua velocidade, 
mas não o seu peso, que é de 1500 N considerando a aceleração 
da gravidade como constante e igual a 10 m/s2.    

c) os alvos estratégicos para o bombardeio são as prefeituras, pois 
sua destruição interrompe todas as outras atividades de uma 
grande cidade, inclusive a distribuição de água e o saneamento 
básico.    

d) os bombardeios aéreos alemães sobre a Inglaterra motivaram os 
ingleses a desenvolverem o radar, um instrumento que usa a 
reflexão de ondas sonoras, pois elas são uma combinação de 
campos elétricos e magnéticos.    

e) os bombardeios alemães sobre Londres, Paris e outras 
importantes cidades da Inglaterra e da França foram um dos 
principais fatores que incentivaram as grandes migrações de 
ingleses e franceses para o Rio Grande do Sul, entre 1940 e 
1945.    
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