
Lista de Exercícios MU– Prof.Damato (Física). 

 
01 - No instante t = 0 um ciclista encontra-se na posição indicada na figura. Ele realiza 

um movimento retilíneo uniforme e retrógrado, com velocidade escalar de valor 

absoluto 10 m/s. 

 

a) Escreva a função horária do espaço do movimento do ciclista. 

 

b) Em que instante ele passa pela origem O dos espaços? 

 

c) Construa o gráfico do espaço S em função do tempo t, desde t=0 até t = 20 s. 

 

 
 

 

02 – Dois ciclistas que movem-se com velocidade constante possuem  funções horárias 

S1 = 20 + 2.t e S2 = -40 + 3.t; em relação a um mesmo referencial e com unidades do 

Sistema Internacional. Pode-se afirmar que o instante de encontro entre eles é: 

a) 30 s 

b) 40 s 

c) 50 s 

d) 60 s 

e) 70 s 

 

03 – O gráfico posição x tempo abaixo, refere-se a uma partícula que se desloca em 

movimento uniforme. 

 
Pode-se afirmar que a equação horária dos espaços para o movimento dessa partícula, 

com unidades no sistema internacional é: 

a) s = 20 + 10.t 

b) s = 20 + 20.t 

c) s = 20 – 10.t 

d) s = 2 + 10.t 

e) s = 20 – 40.t 



 

04 – O gráfico abaixo representa a variação da velocidade de um móvel em função do 

tempo decorrido de movimento. 

 
Pode-se afirmar que a distância percorrida durante todo o movimento, foi: 

a) 800m 

b) 40m 

c) 20m 

d) 100m 

e) 80m 

 
05 – Um automóvel se deslocando com velocidade constante de 30 m/s está a 600 m de 

outro que se desloca com velocidade de 20 m/s. O tempo decorrido até que o primeiro 

ultrapasse o segundo é: 

Dado: considere os automóveis como pontos materiais. 

a) 30 s 

b) 60 s 

c) 90 s 

d) 100 s 

e) 120 s 

 

06 – Dois móveis cujas funções horárias de suas posições são SA = 10 + 2.t e SB = 4.t 

(SI) trafegam numa mesma trajetória retilínea. Pode-se afirmar que o instante de 

encontro entre eles é: 

a) 2 s 

b) 3 s 

c) 4 s 

d) 5 s 

e) 9 s 

 

07 – Um trem de 100 m de comprimento atravessa uma ponte de 150 m de extensão. 

Sabendo que a velocidade desse trem é 36 km/h, o tempo gasto que ele gasta para 

atravessa-la é em segundos: 

a) 10 

b) 20 

c) 25 

d) 15 

e) 30 

 

08- (UFJF-MG) Um ônibus, partindo da cidade de Juiz de Fora, percorre uma distancia 

de 550 km numa viagem até a cidade de São Paulo. Durante essa viagem, o ônibus faz 

uma parada de 45 minutos cidade de Rezende, que dista 217 km da cidade de Juiz de 



Fora. Primeiro trecho, antes da parada, a viagem durou 3 horas e 30 minutos. No 

segundo trecho, depois da parada, a viagem durou 3 horas, valores aproximados das 

velocidades escalares médias do ônibus primeiro trecho, segundo treco e na viagem 

completa são, respectivamente? 

 

09- (PUC-PR) Dois trens A e B, de 200 m e 250 m de comprimento, respectivamente, 

correm em linhas paralelas com velocidades escalares constantes e de módulos 18 km/h 

e 27 km/h, e em sentidos opostos. O tempo que decorre desde o instante em que 

começam a se cruzar até o instante em que terminam o cruzamento é de? 

 

10-(ENEM) Em uma prova de 100m rasos, o desempenho típico de um corredor 
padrão é representado pelo gráfico a seguir: 

 
Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a VELOCIDADE do corredor é 
aproximadamente constante? 

a) Entre 0 e 1 segundo.           

b) Entre 1 e 5 segundos.             

c) Entre 5 e 8 segundos.           

d) Entre 8 e 11 segundos. 

e) Entre 12 e 15 segundos. 

  

11-(UNESP-SP) Os gráficos na figura representam as posições de dois veículos, A e 
B, deslocando-se sobre uma estrada retilínea, em função do tempo. 

 
A partir desses gráficos, é possível concluir que, no intervalo de 0 a t, 

a) a velocidade do veículo A é maior que a do veículo B.           

b) a aceleração do veículo A é maior que a do veículo B. 

c) o veículo A está se deslocando à frente do veículo B.          

d) os veículos A e B estão se deslocando um ao lado do outro. 

e) a distância percorrida pelo veículo A é maior que a percorrida pelo veículo B. 

 

12-(PUC-PR) O gráfico mostra a variação da posição de uma partícula em função 
do tempo. 



 
Analisando o gráfico, é correto afirmar: 

a) É nulo o deslocamento da partícula de 0 a 15 s.       

b) A velocidade da partícula é negativa entre 0 e 10 segundos. 

c) A aceleração da partícula vale 20 m/s2.                    

d) A velocidade da partícula é nula no instante 10 s. 

e) A velocidade da partícula é constante e vale 20 m/s. 

 

 13- (Ufpe) A figura mostra um gráfico da velocidade em função do tempo para um 
veículo que realiza um movimento composto de movimentos retilíneos uniformes. 
Sabendo-se que em t = 0 a posição do veículo é xo = + 50 km, calcule a posição do 
veículo no instante t = 4,0 h, em km. 

 
  

14-(CFT-MG) Ana (A), Beatriz (B) e Carla (C) combinam um encontro em uma 
praça próxima às suas casas. O gráfico, a seguir, representa a posição (x) em função 
do tempo (t), para cada uma, no intervalo de 0 a 200 s. Considere que a contagem 
do tempo se inicia no momento em que elas saem de casa. 

 
Referindo-se às informações, é correto afirmar que, durante o percurso 

a) a distância percorrida por Beatriz é maior do que a percorrida por Ana.       

b) o módulo da velocidade de Beatriz é cinco vezes menor do que o de Ana.       

c) o módulo da velocidade de Carla é duas vezes maior do que o de Beatriz.       

d) a distância percorrida por Carla é maior do que a percorrida por suas amigas. 

 
15- (UFSCAR-SP) O gráfico da figura representa a distância percorrida por um homem em 
função do tempo. Qual o 



 
 valor da velocidade do homem quando:  
 

a) t= 5s  
b)t=20 s  

 

 

 

TESTE 2015/ DAMATO 
 

 

1) (PUC-PR) Dois trens A e B, de 200 m e 250 m de comprimento, respectivamente, 

correm em linhas paralelas com velocidades escalares constantes e de módulos 18 km/h 

e 27 km/h, e em sentidos opostos. O tempo que decorre desde o instante em que 

começam a se cruzar até o instante em que terminam o cruzamento é de? Qual a 

distância real percorrida por cada trem? 

2) (UFJD) Um móvel se desloca sobre uma reta conforme o diagrama a seguir. O 

instante em que a posição do móvel é de +20m é? Qual a velocidade média desse 

móvel? Qual o instante que esse móvel passa pela origem do movimento? O movimento 

é progressivo ou retrógrado? 

 

 
3) (Fuvest 2009)  Marta e Pedro combinaram encontrar-se em certo ponto de uma 

autoestrada plana, para seguirem viagem juntos. Marta, ao passar pelo marco zero da 

estrada, constatou que, mantendo uma velocidade média de 80 km/h, chegaria na hora 



certa ao ponto de encontro combinado. No entanto, quando ela já estava no marco do 

quilômetro 10, ficou sabendo que Pedro tinha se atrasado e, só então, estava passando 

pelo marco zero, pretendendo continuar sua viagem a uma velocidade média de 100 

km/h. Mantendo essas velocidades, seria previsível que os dois amigos se encontrassem 

próximos a um marco da estrada com indicação de? 

 

Obs: veículo B: Marta 

        veículo A: Pedro 

4) (FGV-SP) Uma equipe de reportagem parte em um carro em direção a Santos, para 

cobrir o evento “Música Boa Só na Praia”. Partindo da cidade de São Paulo, o veículo 

deslocou-se com uma velocidade constante de 54 km/h, durante 1 hora. Parou em um 

mirante, por 30 minutos, para gravar imagens da serra e do movimento de automóveis. 

A seguir, continuaram a viagem para o local do evento, com o veículo deslocando-se a 

uma velocidade constante de 36 km/h durante mais 30 minutos. A velocidade escalar 

média durante todo o percurso foi, em m/s, de?  

 

TESTE 2016/ DAMATO 
 

 

1. (Mackenzie 2014-Adaptada) Certo piloto de kart é avaliado durante uma prova, ao 

longo de um trecho retilíneo de 200 m  de comprimento. O tempo gasto nesse 

deslocamento foi 20,0 s  e a velocidade escalar do veículo variou segundo o diagrama 

abaixo.  

 

 
 

Faça o que se pede: 

 

a) Interprete o gráfico entre os trechos 0-12s; 12-16s; 16-20s. 

b) Classifique esse movimento em progressivo ou retrógrado e justifique sua 

resposta. 

c) Determine o valor da velocidade “v” indicada no gráfico. 

 



2. (Fuvest) Uma moto de corrida percorre uma pista que tem o formato aproximado de 

um quadrado com 5 km de lado. O primeiro lado é percorrido a uma velocidade escalar 

média de 100 km/h, o segundo e o terceiro a 120 km/h e o quarto a 150 km/h. Qual a 

velocidade escalar média (velocidade de percurso) da moto nesse percurso? Qual a 

velocidade vetorial média (velocidade média) da moto nesse percurso? Justifique suas 

respostas. 

 

 

TESTE 2017/ DAMATO 
 

1) (Unifor CE)     No gráfico abaixo estão representadas as abscissas de 

dois móveis A e B, em função do tempo. 
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Determine o instante em que ocorre o encontro dos dois móveis. Classifique 
os movimentos dos móveis A e B em progressivo ou retrógrado. Justifique 
suas respostas! 
 
2) (ENEM-Adaptada) Um automóvel percorre uma estrada de 400 km que liga duas 

cidades. Nos 300 km iniciais, devido às boas condições da estrada, o motorista 

desenvolve uma velocidade escalar média de 100 km/h, mas nos 100 km restantes, 

devido à erosão provocada pelas chuvas, só consegue manter a velocidade escalar 

média de 40 km/h. Qual o tempo gasto no percurso entre as duas cidades? Qual a 

velocidade média total durante o trecho percorrido? 

 

 

TESTE 2018/ DAMATO 
 

 

1) (Adaptada-Unicamp 2017) O semáforo é um dos recursos utilizados para 
organizar o tráfego de veículos e de pedestres nas grandes cidades. Considere 
que um carro trafega em um trecho de uma via retilínea, em que temos 3 
semáforos. O gráfico abaixo mostra a velocidade do carro, em função do 
tempo, ao passar por esse trecho em que o carro teve que parar nos três 
semáforos. Faça o que se pede: 



 

a) Interprete o gráfico entre os trechos 0-5s; 5-10s; 10-20s; 20-25s e 25-45s 

b) Classifique esse movimento em progressivo ou retrógrado e justifique sua 

resposta. 

c) Determine a distância entre o primeiro e o terceiro semáforo  

 

2) (UERJ-RJ/017) Sabe-se que, durante abalos sísmicos, a energia 
produzida se propaga em forma de ondas, em todas as direções pelo 
interior da Terra. Considere a ilustração a seguir, que representa a distância 
de 1200 km entre o epicentro de um terremoto e uma estação sismológica. 
 

 
 
Nesse evento, duas ondas, P e S, propagaram-se com velocidades de 8 
km/s e 5 km/s, respectivamente, no percurso entre o epicentro e a estação. 
Estime, em segundos, a diferença de tempo entre a chegada da onda P e a 
da onda S à estação sismológica. 
 

 

 

 


