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CINEMÁTICA 
1. Um automóvel aproxima-se de um paredão, como 
ilustra a figura: 

 
É incorreto afirmar que: 
 
a) o automóvel está em movimento em relação ao 
paredão. 
b) o paredão está em movimento em relação ao 
automóvel. 
c) o paredão está em repouso em relação ao solo. 
d) o motorista está em repouso em relação ao 
automóvel, mas em movimento em relação à superfície 
da Terra. 
e) o paredão está em repouso em relação ao 

automóvel. 

2.No sistema esquematizado na figura, o recipiente A é 
mantido sempre cheio de 
água. Isso garante que a 
quantidade de água que 
entra no recipiente 
cilíndrico B, através do cano 
C, em cada segundo, seja 
sempre a mesma. 
 
No recipiente B, 
inicialmente vazio, o nível da 
água vai subindo e sua 
altura pode ser lida em uma 
régua cujo zero coincide com o fundo. 
Sabe-se que a altura de B é 30 cm e que ele fica 
completamente cheio em 60 min. 
 
a) O sistema descrito pode funcionar como cronômetro 
(aliás, o “relógio” que Galileu usava em seus 
experimentos era desse tipo). 
 

Suponha que um juiz de futebol resolva usá-lo para 
cronometrar uma partida. Em t0 = 0 (início do jogo), 
começa a entrar água em B. O primeiro tempo deverá 
ser encerrado (t = 45 min) quando o nível da água 
estiver a que altura? 
 
b) A quantos minutos do primeiro tempo foi marcado o 
primeiro gol, sabendo-se que nesse momento a altura 
do nível da água era de 10 cm? 
 
3. O motorista de uma transportadora recebe seu 
caminhão e sua respectiva carga com a incumbência de 
levá-la a um local distante 340 km por rodovia, tendo 6 
h de prazo. Após ter percorrido 130 km em 2 h 15 min, 
teve um pneu estourado, que levou 45 min para ser 
trocado. 
Qual deve ser a velocidade média a ser desenvolvida no 
restante do percurso para a carga chegar no horário? 
 
4. Um automóvel é dirigido ao longo de uma estrada 
caracterizada por zonas alternadas de velocidades 
permitidas de 40 km/h e 60 km/h. Se o motorista 
mantém rigorosamente essas velocidades nas 
respectivas zonas, e se todas as zonas têm o mesmo 
comprimento, qual a velocidade média, em km/h, em 
um trecho correspondente a um número par de zonas? 
 

 
MOVIMENTO UNIFORME 

 
1. Na procura de cardumes, um pescador usa o sonar 
de seu barco, que emite um sinal de ultrassom. Esse 
sinal propaga-se pela água, incide em um cardume, 
onde sofre reflexão, retornando ao barco 0,30 s após a 
emissão. A que  
profundidade está o cardume, sabendo que a 
velocidade do ultrassom na água é igual a 1 480 m/s? 
 
2. No instante   t0 = 0, duas partículas, A e B, passam 
pelo mesmo ponto P, seguindo trajetórias 
perpendiculares, com velocidades constantes e iguais, 
respectivamente, a 6 m/s e 8 m/s. 

 
Em que instante a distância entre elas será de 40 m? 
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3. Dois tratores, I e II, percorrem a mesma rodovia e 
suas posições variam com o tempo, conforme o gráfico 
a seguir: 
 

 
Determine o instante do encontro desses veículos. 
 
4. Das 10 h às 16 h, a velocidade escalar de um 
automóvel variou com o tempo. O gráfico a seguir 
mostra a variação aproximada da velocidade em função 
do tempo: 

 
 
 
Calcule a velocidade escalar média do automóvel nesse 
intervalo de tempo. 
 
5. Uma cena, filmada originalmente a uma velocidade 
de 40 quadros por segundo, é projetada em “câmara 
lenta” a uma velocidade de 24 quadros por segundo. A 
projeção dura 1,0 minuto. Qual a duração real da cena 
filmada? 
 
6. Um caminhão de 15m de comprimento, movendo-se 
com velocidade escalar constante de 20,0m/s, 
atravessa totalmente uma ponte retilínea em um 
tempo de 10,0s. 
O comprimento da ponte é de: 
 
a) 20m       b) 185m      c) 200m    d) 215m    e) 220m 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

VER RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES NO LINK ABAIXO 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhfUXb
7qIV9AfYYmIAYbfDxP 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhfUXb7qIV9AfYYmIAYbfDxP
https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhfUXb7qIV9AfYYmIAYbfDxP
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01. A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que 

consideram particularidades locais do solo ou lavoura a fim 

de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir 
informações sobre essas particularidades é a fotografia  

aérea de baixa altitude realizada por um veículo aéreo não 
tripulado (vant). Na fase de aquisição é importante 

determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A 

figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por 
um vant e como são formadas as sobreposições frontais. 

 
Natural Resources Canada. Concepts of Aerial Photography. Disponível em: 

www.nrcan.gc.ca. Acesso em: 26 abr. 2019 (adaptado). 

 
O operador do vant recebe uma encomenda na qual as 
imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um 

terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, 

seleciona uma altitude H fixa de voo de 1 000 m, a uma 
velocidade constante de 50 m s–1. A abertura da câmera 

fotográfica do vant é de 90º. Considere tg (45°) = 1. 

 
Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas 

imagens consecutivas? 
a) 40 segundos 

b) 32 segundos 

c) 28 segundos 
d) 16 segundos 

e) 8 segundos  
 

02. (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 

 

03. Em apresentações musicais realizadas em espaços onde 

o público fica longe do palco, é necessária a instalação de 

alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além daqueles 

localizados no palco. Como a velocidade com que o som se 

propaga no ar (vsom = 3,4 × 102 m/s) é muito menor do que 

a velocidade com que o sinal elétrico se propaga nos cabos 

(vsinal = 2,6 × 108 m/s), é necessário atrasar o sinal elétrico 

de modo que este chegue pelo cabo ao alto-falante no 

mesmo instante em que o som vindo do palco chega pelo ar. 

Para tentar contornar esse problema, um técnico de som 

pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico com 

comprimento suficiente para o sinal elétrico chegar ao 

mesmo tempo que o som, em um alto-falante que está a uma 

distância de 680 metros do palco. 

A solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico 

de comprimento mais próximo de 

a) 1,1 × 103 km. 

b) 8,9 × 104 km. 

c) 1,3 × 105 km. 

d) 5,2 × 105 km. 

e) 6,0 × 1013 km. 

04. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega 

de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a 

equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o 

local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois 

trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas 

permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade 

máxima permitida é de 80 km/h e a distância a ser percorrida 

é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 

km, a velocidade máxima permitida é 120 km/h. 

Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para 

que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade 

máxima permitida, qual será o tempo necessário, em horas, 

para a realização da entrega? 

A)0,7.      B)1,4.     C)1,5.   D)2,0.     E)3,0. 

 

05. O gráfico ao lado 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.  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43Hh
dAbpM8q6AfxHuywCWNM_v5 

 
#FOCONOEnem 
01 B 02.C 03. D 04. C 05. C 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhdAbpM8q6AfxHuywCWNM_v5
https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhdAbpM8q6AfxHuywCWNM_v5
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ACELERAÇÃO ESCALAR E MOVIMENTO  
UNIFORMEMENTE VARIADO (M.U.V.) 
 
1. Com relação ao movimento variado, são feitas as 
seguintes afirmações: 
 
01. No movimento acelerado, a velocidade escalar 
instantânea é sempre crescente com o tempo. 
02. No movimento acelerado, o módulo da velocidade 
escalar instantânea é sempre crescente com o tempo. 
04. No movimento retardado, a velocidade escalar 
instantânea é sempre decrescente com o tempo. 
08. No movimento retardado, o módulo da velocidade 
escalar instantânea é sempre decrescente com o 
tempo. 
16. Um movimento uniforme pode ter aceleração 
escalar diferente de zero. 
Dê como resposta a soma dos números associados às  
afirmações corretas. 
 
2. Responda se os movimentos das bolinhas são 
acelerados, retardados ou uniformes, sabendo que o 
intervalo de tempo entre duas posições consecutivas é 
sempre o mesmo e que, nos itens a, b e c, as bolinhas 
se movem para a direita. 
 

 
3. A velocidade escalar de um corpo varia com o tempo, 
conforme o gráfico seguinte: 

 

No intervalo de tempo de 0 a 5 s, determine: 
a) a aceleração escalar da partícula; 
b) a distância percorrida por ela; 
c) a velocidade escalar média. 
 
4. Trace o gráfico da aceleração escalar em função do 
tempo, correspondente ao gráfico v t dado a seguir: 

 
5. A função horária do espaço para o movimento de um 
ponto material é: s = 4t – 2T2 (SI) 
Determine, para esse ponto material: 
a) os instantes em que ele está na origem dos espaços; 
b) o instante e a posição correspondentes à inversão do 
sentido do movimento; 
c) o gráfico do espaço em função do tempo. 
 
6. O gráfico a seguir, do espaço s em função do tempo 
t, refere-se a um movimento uniformemente variado: 

 
Determine: 
a) a velocidade escalar do móvel no instante t0 = 0; 
b) a aceleração escalar do móvel. 
 
7. O tempo de reação de um motorista é de 
aproximadamente 0,7 s (intervalo de tempo decorrido 
entre a percepção de um sinal para parar e a efetiva 
aplicação dos freios). Se os freios de um automóvel 
podem garantir um retardamento de 5 m/s2, calcule a 
distância percorrida por ele até parar, supondo que sua 
velocidade era de 72 km/h ao perceber o sinal para 
parar (faça o cálculo utilizando equações). 
 
8. Numa linha de metrô, duas estações, A e B, distam 

300m uma da outra. 

O trem do metrô pode atingir uma velocidade escalar 

máxima de 20,0m/s. 
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Nas fases de aceleração e de freada, o módulo da 

aceleração escalar do metrô tem valor máximo de 

5,0m/s2. 

O tempo mínimo para o trem partir do repouso da 

estação A e voltar ao repouso na estação B é de: 

a) 4,0s        

b) 10,0s  

c) 19,0s      

d) 31,0s      

e)45,0s 

 
LANÇAMENTO VERTICAL E QUEDA LIVRE – M.R.U.V. 

 
1.Em um local onde se despreza a resistência do ar e se 

adota g = 10m/s2, um projétil é disparado a partir do 
solo, verticalmente para cima, com velocidade inicial 

de módulo igual a 2,0 . 102m/s. 
Calcule 
a) o tempo de subida do projétil. 
b) a altura máxima atingida. 
2.Um artefato é disparado, a partir do solo, com 
velocidade inicial vertical e de módulo V0, em um local 

onde g = 10m/s2 e o efeito do ar é desprezível. 
Um observador situado a 80m acima do solo horizontal 

vê o artefato passar diante dele na subida e 6,0s após 

o vê passar na descida. 

Seja H a altura máxima atingida pelo artefato, medida a 
partir do solo. 
 
Assinale a opção que traduz os valores 

de H e V0.  

a) H = 160m e V0 = 30m/s. 

b) H = 45m e V0 = 30m/s.  
c) H = 125m e V0 = 30m/s.  
d) H = 160m e V0 = 50m/s.  
e) H = 125m e V0 = 50m/s 
 

3. Galileu, na torre de Pisa, fez cair vários corpos 

pequenos, com o objetivo de estudar as leis do 

movimento dos corpos em queda. A respeito dessa 

experiência, julgue os itens, desprezando-se o efeito do 

ar. 

I. A aceleração do movimento era a mesma para 

todos os corpos. 

II. Se dois corpos eram soltos juntos, o mais pesado 

chegava ao solo horizontal no mesmo instante 

que o mais leve. 

III. Se dois corpos eram soltos juntos, o mais pesado 

chegava ao solo horizontal com velocidade escalar 

maior que a do mais leve. 

4. Em um local onde o efeito do ar e desprezível e               

g = 10m . s–2, um corpo e abandonado do repouso de 

uma altura H acima do solo. 

No último segundo de queda, o corpo percorreu 25m. 

A duração da queda T e a altura H são dadas por: 

a) T = 2,0s e H = 20m  

b) T = 3,0s e H = 20m 

c) T = 2,0s e H = 45m  

d) T = 3,0s e H = 45m 

e) T = 4,0s e H = 80m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VER RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES NO LINK ABAIXO 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhdIViWgnSYU
bZy5WgCycjAw 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhdIViWgnSYUbZy5WgCycjAw
https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhdIViWgnSYUbZy5WgCycjAw
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01. (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  
 
02.  (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) 

         
c)                                 d) 

         
    

e) 

     
  
03. (Enem PPL 2013)  O trem de passageiros da Estrada de 
Ferro Vitória-Minas (EFVM), que circula diariamente entre a 
cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira 
Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de 
frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso 
iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. 
Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que 
proporciona redução no tempo de viagem. 
Considerando uma velocidade de 72 km/h, qual o módulo 
da diferença entre as acelerações de frenagem depois e 
antes da adoção dessa tecnologia?  
a) 0,08 m/s2    
b) 0,30 m/s2    
c) 1,10 m/s2    
d) 1,60 m/s2    
e) 3,90 m/s2    
 
04.  (Enem 2012)  Para melhorar a mobilidade urbana na 
rede metroviária é necessário minimizar o tempo entre 
estações. Para isso a administração do metrô de uma 
grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas 
estações: a locomotiva parte do repouso em aceleração 
constante por um terço do tempo de percurso, mantém a 
velocidade constante por outro terço e reduz sua 
velocidade com desaceleração constante no trecho final, 
até parar. 
Qual é o gráfico de posição (eixo vertical) em função do 
tempo (eixo horizontal) que representa o movimento desse 
trem?  
a)                                                  b) 

                                 
   
 

 
c)                                                       d) 
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e)  

 
05. (Enem 2011)  Para medir o tempo de reação de uma 
pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência: 
 
I. Mantenha uma régua (com cerca de 30 cm) suspensa 

verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, de 
modo que o zero da régua esteja situado na extremidade 
inferior. 

II. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão, em forma de 
pinça, próximos do zero da régua, sem tocá-la. 

III. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua 
deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurá-la o 
mais rapidamente possível e observar a posição onde 
conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela 
percorre durante a queda. 

 
O quadro seguinte mostra a posição em que três pessoas 
conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de 
reação. 
 

Distância percorrida pela 

régua durante a queda (metro) 

Tempo de reação 

(segundo) 

0,30 0,24 

0,15 0,17 

0,10 0,14 

 
Disponível em: http://br.geocities.com. Acesso em: 1 fev. 2009. 

 
A distância percorrida pela régua aumenta mais 
rapidamente que o tempo de reação porque a  
a) energia mecânica da régua aumenta, o que a faz cair mais 

rápido.    
b) resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com 

menor velocidade.    
c) aceleração de queda da régua varia, o que provoca um 

movimento acelerado.    
d) força peso da régua tem valor constante, o que gera um 

movimento acelerado.    
e) velocidade da régua é constante, o que provoca uma 

passagem linear de tempo.    
 

06. Rua da Passagem 

 

 Os automóveis atrapalham o trânsito. 

Gentileza é fundamental. 

Não adianta esquentar a cabeça. 

Menos peso do pé no pedal. 

 

O trecho da música, de Lenine e Arnaldo Antunes (1999), 

ilustra a preocupação com o trânsito nas cidades, motivo de 

uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. 

Considere dois automóveis, A e B, respectivamente 

conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista 

consciente e adepto da campanha citada. Ambos se 

encontram lado a lado no instante inicial t = 0 s, quando 

avistam um semáforo amarelo (que indica atenção, parada 

obrigatória ao se tornar vermelho). O movimento de A e B 

pode ser analisado por meio do gráfico, que representa a 

velocidade de cada automóvel em função do tempo. 

 
As velocidades dos veículos variam com o tempo em dois 

intervalos: (I) entre os instantes 10s e 20s; (II) entre os 

instantes 30s e 40s. De acordo com o gráfico, quais são os 

módulos das taxas de variação da velocidade do veículo 

conduzido pelo motorista imprudente, em m/s2, nos 

intervalos (I) e (II), respectivamente? 

a) 1,0 e 3,0    

b) 2,0 e 1,0    

c) 2,0 e 1,5    

d) 2,0 e 3,0    

e) 10,0 e 30,0    

 

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS QUESTÕES 

 

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

 

 
07. 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. 

 
08. Em que intervalo de tempo o corredor apresenta 
aceleração máxima? 
A) Entre 0 e 1 segundo. 
B) Entre 1 e 5 segundos. 
C) Entre 5 e 8 segundos. 
D) Entre 8 e 11 segundos. 
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E) Entre 9 e 15 segundos. 
 

09. (Enem–2009 / Anulada) 
 

O Super-homem e as leis do movimento 

Uma d a s ra z õ e s p a ra p e n s a r s o b r e f í s i c a d o 
s super-heróis é, acima de tudo, uma forma divertida de 

explorar muitos fenômenos físicos interessantes, desde 

fenômenos corriqueiros até eventos considerados 
fantásticos. A figura seguinte mostra o Super-homem 

lançando-se no espaço para chegar ao topo de um prédio de 
altura H. Seria possível admitir que com seus superpoderes 

ele estaria voando com propulsão própria, mas considere que 

ele tenha dado um forte salto. Neste caso, sua velocidade 
final no ponto mais alto do salto deve ser zero, caso 

contrário, ele continuaria subindo. 
Sendo g a aceleração da gravidade, a relação entre a 

velocidade inicial do Super-homem e a altura atingida é dada 

por: v2 = 2gH. 

 
A altura que o Super-homem alcança em seu salto depende 
do quadrado de sua velocidade inicial porque 

A) a altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade média 

multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar ao 
quadrado. 

B) o tempo que ele permanece no ar é diretamente 
proporcional à aceleração da gravidade e essa é diretamente 

proporcional à velocidade. 

C) o tempo que ele permanece no ar é inversamente 
proporcional à aceleração da gravidade e essa é 

inversamente proporcional à velocidade média. 

D) a aceleração do movimento deve ser elevada ao 
quadrado, pois existem duas acelerações envolvidas: 

a aceleração da gravidade e a aceleração do salto. 

E) a altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade 
média multiplicada pelo tempo que ele permanece no 
ar, e esse tempo também depende da sua velocidade 
inicial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
RESOLUÇÃO 
https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43Hhd-
d3A8heiAmUR7TcwTZOpU 
 

GABARITO #FOCONOENEM 
1.E 2.D 3.B 4.C 5.D 6. D 7. C 8. A 9.E 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43Hhd-d3A8heiAmUR7TcwTZOpU
https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43Hhd-d3A8heiAmUR7TcwTZOpU
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VETORES 
 

1. A respeito das grandezas físicas escalares e 

vetoriais, analise as proposições a seguir: 
 

(01) As escalares ficam perfeitamente definidas, 

mediante um valor numérico acompanhado da 
respectiva  unidade de medida. 

(02) As vetoriais, além de exigirem na sua definição 

um valor numérico, denominado módulo ou 
intensidade, acompanhado da respectiva unidade de 

medida, requerem, ainda, uma direção e um sentido. 

(04) Comprimento, área, volume, tempo e massa são 

grandezas escalares. 
(08) Deslocamento, velocidade, aceleração e força são 

grandezas vetoriais. 

Dê como resposta a soma dos números associados às 
proposições corretas. 

 

 
2. Qual é o módulo da resultante das forças coplanares 

�⃗⃗� , �⃗⃗� , �⃗�  e �⃗�  aplicadas ao ponto O, como se mostra na 

figura abaixo? 

 
 

3. Suponha dois vetores de mesmo módulo v. A 

respeito da soma desses vetores, podemos afirmar 
que: 

a) pode ter módulo v  √10;  

b) pode ter módulo v;  

c) tem módulo 2v; 

d) é nula; 

e) tem módulo v √2 . 

 
4. Uma antena transmissora de TV, de comprimento 

igual a 32 m, é mantida em equilíbrio na posição 

vertical devido a um sistema de cabos de aço que 
conectam sua extremidade superior ao solo 

horizontal. Na figura, está representado apenas o cabo 

AB, de comprimento igual a 40 m. 

 
 

Sabendo que a força 𝐹  que o cabo AB exerce sobre a 

antena tem intensidade igual a 2,0 · 103 N, 
determine a intensidade das componentes horizontal 

e vertical de 𝐹  . 

5. O diagrama vetorial mostra, em escala, duas forças 

atuando num objeto de massa m. 

 

O módulo da resultante dessas duas forças que estão 

atuando no objeto e, em newtons, 

a) 2,0        b) 4,0        c) 6,0       d) 8,0          e) 10,0 

CINEMÁTICA VETORIAL 

1. Na figura a seguir, está representada a trajetória 

ABC de uma partícula que se desloca percorrendo, 

sucessivamente, os segmentos de reta AB e BC, em 

um intervalo de tempo de 10s. 

 

Determine, para o trajeto ABC: 

a)o módulo da velocidade escalar média; 

b)o módulo da velocidade vetorial média. 

 

2. Atletas participam de um treinamento para uma 



 

12 
 

12 

12 

    

maratona correndo por alamedas planas e retilíneas de 
uma cidade, que formam quarteirões retangulares. Um 
determinado atleta percorre 5 km da primeira alameda 
no sentido leste, em 30 min. A seguir, converge à 
esquerda e corre mais 4 km da segunda alameda no 
sentido norte, em 20 min. Por fim, converge novamente 
à esquerda e corre mais 3 km da terceira alameda no 
sentido oeste, em 10 min. O módulo de sua velocidade 
vetorial média vale, aproximadamente, 

a) 4,5 km/h  

b) b) 5,1 km/h  

c) c) 12 km/h 

d) 8,5 m/min  

e) 20,0 m/min 

 
3. Duas partículas, A e B, descrevem movimentos 

circulares uniformes com velocidades escalares, 

respectivamente, iguais a V e 2V. O raio da trajetória 

descrita por A é o dobro do raio daquela descrita por B. 

A relação entre os módulos de suas acelerações 

centrípetas é: 

a)𝑎𝑐𝐴
= 

1

8
𝑎𝑐𝐵

 

b)𝑎𝑐𝐴
= 

1

4
𝑎𝑐𝐵

 

c)𝑎𝑐𝐴
= 

1

2
𝑎𝑐𝐵

 

d)𝑎𝑐𝐴
= 𝑎𝑐𝐵

 

e)𝑎𝑐𝐴
=  2𝑎𝑐𝐵

 

 
4. A figura ilustra a foto estroboscópica de um pássaro 
que percorre uma trajetória curvilínea da esquerda para 
a direita em movimento uniformemente variado. 
 

 

O intervalo de tempo entre duas fotos consecutivas é 

constante e igual a 0,10s. 

Que vetores, dentre os numerados de (1) a (5), você 

escolheria para representar a velocidade vetorial e a 

aceleração vetorial no ponto P? 

Velocidade Vetorial              Aceleração Vetorial 

a) Vetor (1) Vetor (4) 

b) Vetor (1) Vetor (3) 

c) Vetor (1) Vetor (2) 
d) Vetor (5) Vetor (2) 
e)Vetor (5)                        Vetor (4) 
 
5. Um rio de margens retilíneas e largura constante 
igual a 5,0 km tem águas que correm paralelamente às 
margens, com velocidade de intensidade 30 km/h. Um 
barco, cujo motor lhe imprime velocidade de 

intensidade sempre igual a 50 km/h em relação às 
águas, faz a travessia do rio. 
 
a) Qual o mínimo intervalo de tempo possível para que 
o barco atravesse o rio? 
b) Na condição de atravessar o rio no intervalo de 
tempo mínimo, que distância o barco percorre 
paralelamente às margens? 
c) Qual o intervalo de tempo necessário para que o 
barco atravesse o rio percorrendo a menor distância 
possível? 
 
6.Sob a ação de um vento horizontal com velocidade 
de intensidade v = 15 m/s, gotas de chuva caem 
formando um ângulo de 30° em relação à vertical. A 
velocidade de um vento horizontal capaz de fazer com 
que essas mesmas gotas de chuva caiam formando um 
ângulo de 60° em relação à vertical deve ter 
intensidade, em m/s, igual a: 
 
a) 45.          b) 30.           c) 20.           d) 15.       e) 10. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VER RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES NO LINK ABAIXO 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhePkr

ybzIvYgHIwiOgeQ3_k 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhePkrybzIvYgHIwiOgeQ3_k
https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhePkrybzIvYgHIwiOgeQ3_k
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01. (Enem PPL 2017)  Um longo trecho retilíneo de um rio 
tem um afluente perpendicular em sua margem esquerda, 
conforme mostra a figura. Observando de cima, um barco 
trafega com velocidade constante pelo afluente para entrar 
no rio. Sabe-se que a velocidade da correnteza desse rio 
varia uniformemente, sendo muito pequena junto à margem 
e máxima no meio. O barco entra no rio e é arrastado 
lateralmente pela correnteza, mas o navegador procura 
mantê-lo sempre na direção perpendicular à correnteza do 
rio e o motor acionado com a mesma potência. 

 
Pelas condições descritas, a trajetória que representa o 
movimento seguido pelo barco é:  
a) 

     
b) 

     
c) 

     
 
d) 

     
e)  

    
 

02. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para 

discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse 

sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, 

considerando o módulo da velocidade constante. 

 
Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor 
aceleração tangencial do coelhinho, no terceiro quadrinho, é 

a) nulo. 

b) paralelo à sua velocidade linear e no mesmo sentido. 
c) paralelo à sua velocidade linear e no sentido oposto. 

d) perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para o 
centro da Terra. 

e) perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para fora 

da superfície da Terra. 

 
03. O Brasil pode se transformar no primeiro país das 

Américas a entrar no seleto grupo das nações que dispõem 
de trens-bala. O Ministério dos Transportes prevê o 

lançamento do edital de licitação internacional para a 
construção da ferrovia de alta velocidade Rio-São Paulo. A 

viagem ligará os 403 quilômetros entre a Central do Brasil, 

no Rio, e a Estação da Luz, no centro da capital paulista, em 
uma hora e 25 minutos. 

Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 14 jul. 2009 

 

Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado 

na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o 
dimensionamento das curvas. Considerando-se que uma 

aceleração lateral confortável para os passageiros e segura 
para o trem seja de 0,1 g, em que g é a aceleração da 

gravidade (considerada igual a 10 m/s²), e que a velocidade 

do trem se mantenha constante em todo o percurso, seria 
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correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam 
ter raio de curvatura mínimo de, aproximadamente, 

a) 80 m. 

b) 430 m. 
c) 800 m. 

d) 1.600 m. 

e) 6.400 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESOLUÇÃO  
https://youtu.be/O5EUfyVv--c 
 
GABARITO#FOCONOENEM 
01.D 02. A  03. E 
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LANÇAMENTO OBLÍQUO 
 

1. Uma esfera de chumbo é lançada obliquamente com 
velocidade 𝑣 0, inclinada de θ em relação à horizontal. 
Desprezando a influência do ar e considerando o 
movimento da esfera, após o lançamento e antes de 
colidir com o solo, analise as seguintes afirmações: 
 
(01) A única força atuante na esfera é o seu peso. 
(02) Na horizontal, o movimento é uniforme, com 
velocidade de módulo 𝑣 0 ·cos θ. 
(04) Na vertical, o movimento é uniformemente 
variado, com velocidade inicial e aceleração de módulos 
respectivamente iguais a 𝑣 0 · sen θ e g (aceleração da 
gravidade). 
(08) No ponto de altura máxima, a velocidade da esfera 
é nula. 
(16) A trajetória da esfera é um arco de circunferência. 
(32) No ponto de altura máxima, a velocidade da esfera 
tem módulo mínimo, igual a 𝑣 0 · cos θ. 
(64) No ponto de altura máxima, a aceleração da esfera 
é nula. 
 
2. Um corpo é lançado obliquamente com velocidade 𝑣 0 
de módulo 50 m/s, sob um ângulo de lançamento θ (sen 
θ = 0,6; cos θ = 0,8), conforme indica a figura: 

 
 
Calcule, considerando g = 10 m/s2 e desprezando a 
influência do ar: 
 
a) a intensidade da velocidade 𝑣  do corpo ao passar 
pelo vértice do arco de parábola; 
b) o tempo de subida; 
c) a altura máxima (hmáx); 
d) o alcance horizontal (A). 
 

3. Um canhão dispara projéteis com velocidade de 
módulo 300 m/s, estando situado em amplo terreno 
plano e horizontal. Sendo g = 10 m/s2 e desprezando 
influências do ar no movimento dos projéteis, 
determine a região desse terreno onde, certamente, 
eles não cairão. 
 
4. Um projétil é lançado segundo um ângulo de 30° com 
a horizontal, com uma velocidade de 200 m/s. Supondo 
a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2 e 
desprezando a resistência do ar, calcule o intervalo de 
tempo entre as passagens do projétil pelos pontos de 
altura 480 m acima do ponto de lançamento.  
(Dados: sen 30° = 0,50; cos 30° = 0,87.) 
 
 
LANÇAMENTO HORIZONTAL 
 

1. No instante t0 = 0, uma pedra A, de massa M, foi 
abandonada a partir do repouso, de uma altura h = 80 
m. Nesse mesmo instante, uma pedra B, de massa 2M, 
foi lançada horizontalmente com velocidade v0B = 30 
m/s, a partir da mesma altura h = 80 m. 

 
a) calcule o instante t em que a pedra A chega ao chão; 
b) calcule a distância d percorrida pela pedra B, na 
horizontal, até chegar ao chão; 
c) calcule o módulo da velocidade da pedra A 
imediatamente antes de tocar o chão; 
d) determine os módulos das componentes horizontal 
(vx) e vertical (vy) da velocidade da pedra B 
imediatamente antes de ela tocar o chão. 
 
2. Uma pequena esfera de chumbo rola sobre uma 
mesa de 80 cm de altura, caindo dela como indica a 
figura. Admita que o módulo da aceleração da 
gravidade no local seja de 10 m/s2 e despreze a 
resistência do ar. 
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Calcule a velocidade da esfera: 
a) ao abandonar a mesa;  
b) ao se chocar com o chão. 
 
3.Um cano de irrigação, enterrado no solo, ejeta água a 
uma taxa de 15 litros por minuto com uma velocidade 
de 10 m/s. A saída do cano é apontada para cima 
fazendo um ângulo de 30° com o solo, como mostra a 
figura.  

 
 
Despreze a resistência do ar e considere g = 10 m/s2,  
sen 30° = 0,50 e cos 30° = 0,87. 
 
Calcule quantos litros de água estarão no ar na situação 
em que o jato d’água é contínuo do cano ao solo. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VER RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES NO LINK ABAIXO 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhdfL5gY6n_pu
by_9kppMbJZ 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhdfL5gY6n_puby_9kppMbJZ
https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhdfL5gY6n_puby_9kppMbJZ
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01. O estudo do movimento dos corpos lançados 
obliquamente sofreu grande impulso com a invenção dos 

canhões, uma vez que era necessário determinar com 

precisão o local onde os projéteis cairiam. A figura a seguir 
representa com uma linha pontilhada a trajetória de uma 

bala de canhão, caso o campo gravitacional fosse nulo, e 
representa com uma linha cheia a trajetória e a posição dos 

projéteis, depois de 1 s, 2 s e 3 s de lançamento, caso não 

houvesse resistência do 
ar. As alturas h1, h2 e 

h3 representadas na 
figura têm valores, 

respectivamente, iguais 

a  
(Considere g = 10m/s2) 

Observação: o 
desenho não se 

encontra em escala.  

A) 1 m, 2 m e 3 m..  

B) 5 m, 20 m e 45 m.  

C) 10 m, 20 m e 30 m.  

D) 15 m, 25 m e 40 m 

E) 15 m, 30 m, 45 m.  

02. O gráfico a seguir mostra a distância horizontal e vertical 
percorrida por uma bola de futebol quando chutada com a 

mesma velocidade inicial, porém com ângulos (em relação à 

horizontal) diferentes, e identificados sobre a curva. Nele, 
observa-se que:  

• A distância horizontal é maior para um ângulo de 
lançamento igual a 45º;  
• As distâncias horizontais são iguais para os pares de 

ângulos iguais a 15 º e 75 º, bem como para 30º e 60º.  

 

Podemos explicar as duas observações simultaneamente 

devido  

A) à distância horizontal ser diretamente proporcional ao 

valor do seno do dobro do ângulo de lançamento.  

B) ao movimento da bola na direção horizontal ser 
independente no movimento na direção vertical.  

C) à propriedade do campo gravitacional ser uniforme na 

região onde foi realizada a atividade.  

D) às propriedades geométricas das curvas que descrevem o 

movimento da bola, no caso, uma parábola.  
E) ao fato de a velocidade horizontal no ponto mais alto da 

trajetória não ser nula. 

03. Uma esfera é lançada horizontalmente de uma mesa, 

sempre com a mesma velocidade, e atinge o solo a uma 

distância horizontal D da borda da mesa. Uma placa vertical 

pode ser posicionada a uma distância x dessa borda (0 < x 

< D), de modo a registrar as posições verticais de queda da 

esfera (figura 1). Em uma sequência de lançamentos, o prof. 

Ênnio, variando a posição x da placa, obteve o registro das 

posições verticais de queda da esfera, mostrada na figura 2. 

 

Analisando o registro das posições verticais de queda da 
esfera, podemos afirmar que  

A) as medidas não foram feitas com precisão, uma vez que 

mostrou a esfera percorrendo distâncias iguais, como se seu 
movimento fosse uniforme.  

B) o registro está incorreto, uma vez que o movimento da 

esfera é uma composição de dois movimentos independentes 
e acelerados.  

C) se a placa for deslocada horizontalmente em intervalos de 
distâncias iguais (x, 2x, 3x, ...), a distância vertical de queda 

também será proporcional.  

D) as posições registradas podem estar corretas, desde que 
os deslocamentos horizontais feitos pela placa tenham sido 

cada vez menores.  
E) o resultado do registro mostrado na figura 2 somente seria 

possível se a placa estivesse colocada na posição horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43Hh
dQ4A8j2Dq31BmH9upAQhtR 

 
GABARITO #FOCONOENEM 

01. B      02. A      03. D 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhdQ4A8j2Dq31BmH9upAQhtR
https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhdQ4A8j2Dq31BmH9upAQhtR
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MOVIMENTO CIRCULAR 

 

1.Uma partícula percorre, em 10 s, o arco de 
circunferência AB representado na figura, de A para B: 

 
Sabendo que AB mede 60 cm e R = 30 cm, determine, 
no percurso de A até B: 
a) a velocidade escalar média linear; 
b) a velocidade escalar média angular. 
 
2.Na situação esquematizada na figura, temos duas 
polias A e B acopladas por uma correia inextensível. 
Quando a polia A gira, movimenta a correia, que, por 
sua vez, faz a polia B girar também. 

 
Admitindo que não haja escorregamento entre a 
correia e as polias e supondo que a polia A execute 60 
rpm, calcule:  
a) a frequência de rotação da polia B; 
b) a velocidade linear de um ponto qualquer da correia. 
(Use 𝜋 = 3,1.) 
 
3. A figura representa um acoplamento de três rodas 
dentadas A, B e C que possuem 40, 10 e 20 dentes 
respectivamente. 

 
Lembrando que os dentes são todos iguais, quantas 
voltas dá a roda A enquanto a roda C completa 10? 
 
4. (UPE) – Uma bicicleta, cujo raio da roda e de 0,50m, 
desloca-se em linha reta com velocidade escalar 
constante de 4,0m/s. 

Considere o ciclista como referencial e analise as 
proposições que se seguem: 
1) Um ponto da periferia da roda tem aceleração 
centrípeta com modulo igual a 32,0m/s2. 
2) A velocidade angular de um ponto da periferia da 
roda tem modulo igual a 8,0rad/s. 
3) A roda realiza duas voltas por segundo. 
4) A velocidade angular de um ponto a meia distancia 
entre o eixo e o aro da roda tem modulo igual a 4,0 
rad/s. 
5) A velocidade linear de um ponto situado a meia 
distância entre o eixo e o aro da roda tem modulo igual 
a 2,0m/s. Estão corretas apenas: 
a) (1), (2) e (5)  
b) (1) e (2)  
c) (1) e (5) 
d) (2), (3) e (5)  

e) (1), (4) e (5) 

 

5. Considere a orbita da Terra em torno do Sol sendo 
circular e de raio R = 1,5 . 1011m. 
Considere o ano terrestre valendo 3,1 .107 e adote 𝜋 = 
3,1. 
Em seu movimento orbital a Terra tem velocidade 
vetorial com módulo V e aceleração vetorial com 
módulo a dados por: 
a) V = 30km/s e a = 0 
b) V = 30km/s e a = 6,0 . 10-3m/s2 
c) V = 3,0km/s e a = 0 
d) V = 3,0km/s e a = 6,0 . 10-5m/s2 
e) V = 3,0km/s e a = 6,0 . 10-3m/s2 

 
(PISA-MODELO ENEM) – Texto para as questões de 6 a 
8 
Considere um carro em que os pneus têm as medidas 
seguintes (formato europeu) 

 
6. Imagine que os pneus do carro em questão sejam 
trocados por outros com características 200/70 R15  
A diferença entre os diâmetros do novo pneu e do pneu 
original e de: 
a) 1,0cm     b) 2,0cm    c) 2,5cm     d) 5,0cm   e) 7,0cm 
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7. O diâmetro do pneu original vale, em cm: 
a) 35          b) 49          c) 63          d) 70         e) 83 
 
8. O velocímetro do carro, embora esteja calibrado em  
km/h, na realidade mede a velocidade angular 𝜔 da 
roda e o hodômetro, embora calibrado em km, mede o 
numero de voltas efetuadas pelo A velocidade do carro 
tem um modulo V dado por V =  𝜔 R em que R e o raio 
da roda 
Quando os pneus originais de raio R, são trocados por 
outros de raio R’>R, para uma dada velocidade angular 
da roda, o velocímetro vai indicar um valor menor do 
que a velocidade real do carro e o hodômetro vai indicar 
uma quilometragem menor do que a distância 
percorrida pelo carro. 
Para R’ 4% maior que R, se o velocímetro estiver 
indicando 100km/h e o hodômetro estiver marcando 
100km, a velocidade real do carro e a distância 
realmente percorrida serão: 
a) 100km/h e 100km  
b) 104km/h e 96km 
c) 100km/h e 104km  
d) 108km/h e 108km 
e) 104km/h e 104km 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
VER RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES NO LINK ABAIXO 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhcV9

P84v_Q1vm5o-tb9VuXM 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhcV9P84v_Q1vm5o-tb9VuXM
https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhcV9P84v_Q1vm5o-tb9VuXM
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01. (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.     

 
02. (Enem 2013)  Para serrar ossos e carnes congeladas, um 

açougueiro utiliza uma serra de fita que possui três polias e um 
motor. O equipamento pode ser montado de duas formas 
diferentes, P e Q. Por questão de segurança, é necessário que a 
serra possua menor velocidade linear. 
 

 
 
Por qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa 
desta opção?  
a) Q, pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais 

em pontos periféricos e a que tiver maior raio terá menor 
frequência.    

b) Q, pois as polias 1 e 3 giram com frequências iguais e a que 
tiver maior raio terá menor velocidade linear em um ponto 
periférico.    

c) P, pois as polias 2 e 3 giram com frequências diferentes e a 
que tiver maior raio terá menor velocidade linear em um ponto 
periférico.    

d) P, pois as polias 1 e 2 giram com diferentes velocidades 
lineares em pontos periféricos e a que tiver menor raio terá 
maior frequência.    

e) Q, pois as polias 2 e 3 giram com diferentes velocidades 
lineares em pontos periféricos e a que tiver maior raio terá 
menor frequência.    

 

03. (Enem–2006) Na preparação da madeira em uma indústria 

de móveis, utiliza-se uma lixadeira constituída de quatro grupos 
de polias, como ilustra o esquema a seguir. Em cada grupo, duas 
polias de tamanhos diferentes são interligadas por uma correia 
provida de lixa. Uma prancha de madeira é empurrada pelas 
polias, no sentido A → B (como indicado no esquema), ao mesmo 
tempo em que um sistema é acionado para frear seu movimento, 
de modo que a velocidade da prancha seja inferior à da lixa. O 
equipamento anteriormente descrito funciona com os grupos de 
polias girando da seguinte forma: 

 

A) 1 e 2 no sentido horário; 3 e 4 no sentido anti-horário.  

B) 1 e 3 no sentido horário; 2 e 4 no sentido anti-horário.  

C) 1 e 2 no sentido anti-horário; 3 e 4 no sentido horário.  

D) 1 e 4 no sentido horário; 2 e 3 no sentido anti-horário.  

E) 1, 2, 3 e 4 no sentido anti-horário. 

Instrução: Leia o texto a seguir e responda às questões.  

As bicicletas possuem uma corrente que liga uma coroa dentada 
dianteira, movimentada pelos pedais, a uma coroa localizada no 
eixo da roda traseira, como mostra a figura.  

O número de voltas dadas pela roda traseira a cada pedalada 
depende do tamanho relativo dessas coroas.  

 

04. (Enem–1998) Em que opção a seguir a roda traseira dá o 

maior número de voltas por pedalada? 

 
 

05. (Enem–1998) Quando se dá uma pedalada na bicicleta a 

seguir (isto é, quando a coroa acionada pelos pedais dá uma volta 

completa), qual é a distância aproximada percorrida pela 
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bicicleta, sabendo-se que o comprimento de um círculo de raio R 

é igual a 2R, em que  = 3? 

 

A) 1,2 m       B) 2,4 m       C) 7,2 m      D) 14,4 m    E) 49,0 m 

06. (Enem–1998) Com relação ao funcionamento de uma 

bicicleta de marchas, em que cada marcha é uma combinação de 
uma das coroas dianteiras com uma das coroas traseiras, são 
formuladas as seguintes afirmativas:  

I. numa bicicleta que tenha duas coroas dianteiras e cinco 
traseiras, temos um total de dez marchas possíveis, em que cada 
marcha representa a associação de uma das coroas dianteiras 
com uma das traseiras.  

II. em alta velocidade, convém acionar a coroa dianteira de maior 
raio com a coroa traseira de maior raio também.  

III. em uma subida íngreme, convém acionar a coroa dianteira 
de menor raio e a coroa traseira de maior raio.  

Entre as afirmações anteriores, estão corretas  

A) I e III, apenas.  

B) I, II e III.  

C) I e II, apenas.  

D) II, apenas.  
E) III, apenas. 

 
07. Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um 

foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do 
Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo 
espetáculo, os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido 
ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente, enquanto 
“cortavam o céu”. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns 
minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na 
área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano.  

 
De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do 
foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era 
 

 
a) igual à da Terra e no mesmo sentido.  

b) superior à da Terra e no mesmo sentido.  

c) inferior à da Terra e no sentido oposto.  

d) igual à da Terra e no sentido oposto.  

e) superior à da Terra e no sentido oposto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43Hhc1i-

mwNqCKvz9ZWj2A749B 

 

GABARITO #FOCONOENEM  
01.B 02.A 03. C 04. A 05. C 06. A 07.D 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43Hhc1i-mwNqCKvz9ZWj2A749B
https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43Hhc1i-mwNqCKvz9ZWj2A749B
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DINÂMICA 

1.Uma partícula está sujeita à ação de três forças, 𝐹 1, 𝐹 2 

e 𝐹 3, cuja resultante é nula. Sabendo que 𝐹 1 e 𝐹 2   são 
perpendiculares entre si e que suas intensidades valem, 
respectivamente, 6,0 N e 8,0 N, determine as 

características de 𝐹 3. 
 
2. O avião esquematizado na figura está em voo 
ascendente, de modo que sua trajetória é uma reta x, 
inclinada de um ângulo em relação ao solo, admitido 
plano e horizontal. Nessa situação, o avião recebe a 
ação de quatro forças: 

�⃗�  : força da gravidade ou peso (perpendicular ao solo); 

𝑆  : força de sustentação do ar (perpendicular a x); 

𝐹  : força propulsora (na direção de x); 

�⃗�  : força de resistência do ar (na direção de x). 

 
 
Supondo que o movimento do avião seja uniforme, 
analise as proposições a seguir e identifique as corretas: 
(01) O avião está em equilíbrio dinâmico. 

(02) �⃗�   + 𝑆   + 𝐹  + �⃗�   = �⃗�  

(04) |𝐹 | = |�⃗� | + |�⃗� | sen 𝜃  

(08) |𝑆 | = |�⃗� | 
(16) O avião está em movimento, por inércia. 
 
3. A velocidade escalar de um carrinho de massa 6,0 kg 
que percorre uma pista retilínea varia em função do 
tempo, conforme o gráfico abaixo: 

 
Determine: 
a) a velocidade escalar média do carrinho no intervalo 
de 0 a 20 s; 
b) a intensidade da força resultante no carrinho nos 
intervalos de 0 a 10 s e de 10 s a 20 s. 
4. Uma caixa contendo livros, com massa igual a 25 kg, 
será arrastada a partir do repouso sobre o solo plano e 

horizontal sob a ação de uma força constante 𝐹  de 
intensidade 160 N, representada na figura abaixo: 

 
Sabendo-se que ao longo do deslocamento a caixa 
receberá do solo uma força de atrito de intensidade 50 
N, pede-se determinar: 
a) a intensidade da aceleração que será adquirida pela 
caixa; 
b) o intervalo de tempo que ela gastará para percorrer 
os primeiros 2,4 m. 
 
5.Na situação esquematizada na figura abaixo, os blocos 
A e B encontram-se em equilíbrio, presos a fios ideais 
iguais, que suportam uma tração máxima de 90 N. 

 
Sabendo que | 𝑔  | = 10 m/s2, determine: 
a) a maior massa mB admissível ao bloco B, de modo que 
nenhum dos fios arrebente; 
b) a intensidade da força de tração no fio 2, supondo 
que o fio 1 se rompeu e que os blocos estão em queda 
livre na vertical. 
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6. O gráfico seguinte descreve o deslocamento vertical 
y, para baixo, de um surfista aéreo de massa igual a 75 
kg, em função do tempo t. A origem y = 0, em t = 0, é 
tomada na altura do salto. Nesse movimento, a força R 
de resistência do ar é proporcional ao quadrado da 
velocidade v do surfista (R = k v2, em que k é uma 
constante que depende principalmente da densidade 
do ar e da geometria do surfista). A velocidade inicial do 
surfista é nula; cresce com o tempo, por 
aproximadamente 10 s; 
e tende para uma 
velocidade constante 
denominada velocidade-
limite (vL). 
Adotando g = 10 m/s2, 
determine: 
a) o valor da velocidade-limite vL; 
b) o valor da constante k no SI; 
c) a aceleração do surfista quando sua velocidade é a 
metade da velocidade-limite. 
 
7. O bloco da figura, de massa m = 4,0 kg, desloca-se sob 
a ação de uma força horizontal constante de 
intensidade F. A mola ideal, ligada ao bloco, tem 
comprimento natural (isto é, sem deformação) ℓ0 = 
14,0 cm e constante elástica K = 160 N/m. 

 
Desprezando-se as forças de atrito e sabendo-se que as 
velocidades escalares do bloco em A e B são, 
respectivamente, iguais a 4,0 m/s e 6,0 m/s, qual é, em 
centímetros, o comprimento da mola durante o 
movimento? 
 
8. Um homem de massa 60 kg acha-se de pé sobre uma 
balança graduada em newtons. Ele e a balança situam-
se dentro da cabine de um elevador que tem, em 
relação à Terra, uma aceleração vertical de módulo 1,0 
m/s2. Adotando | 𝑔  | = 10 m/s2, calcule: 
a) a indicação da balança no caso de o elevador estar 
acelerado para cima; 
b) a indicação da balança no caso de o elevador estar 
acelerado para baixo. 
 
9. Um garoto de massa igual a 40,0 kg parte do repouso 
do ponto A do escorregador esquematizado ao lado e 
desce sem sofrer a ação de atritos ou da resistência do 
ar. 

 
Sabendo-se que no local a aceleração da gravidade tem 
intensidade 10,0 m/s2, responda: 
a) Qual o módulo da aceleração adquirida pelo garoto? 
O valor calculado depende de sua massa? 
b) Qual o intervalo de tempo gasto pelo garoto no 
percurso de A até B? 
c) Com que velocidade ele atinge o ponto B? 
 
10. Na situação esquematizada na figura, um homem de 
massa 70 kg está deitado sobre uma mesa horizontal 
para submeter-se a uma 
terapia por tração: 
 
 
O fio e a polia são ideais 
e o coeficiente de atrito estático entre o corpo do 
homem e a mesa vale 0,40. Se o homem está na 
iminência de deslizar sobre a mesa, qual o valor da 
massa M? 
 
11. Na situação da figura, os blocos A e B têm massas 
mA = 4,0 kg e mB = 6,0 kg. A aceleração da gravidade no 
local tem módulo 10 m/s2, o atrito entre A e o plano 
horizontal de apoio é desprezível e o coeficiente de 
atrito estático entre B e A vale 𝜇e = 0,50. 

 
Desprezando-se o efeito do ar, qual a máxima 

intensidade da força 𝐹 , paralela ao plano, de modo que 
B não se movimente em relação a A?  
 
12. Na figura, uma caixa de peso igual 
a 30 kgf é mantida em equilíbrio, na 
iminência de deslizar, comprimida 
contra uma parede vertical por uma 

força horizontal 𝐹 . 
Sabendo que o coeficiente de atrito 
estático entre a caixa e a parede é igual 
a 0,75, determine, em kgf: 

a) a intensidade de 𝐹 ; 
b) a intensidade da força de contato que a parede aplica 
na caixa. 
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13. No esquema seguinte, representa-se um livro 
inicialmente em repouso sobre uma mesa horizontal, 

sendo empurrado horizontalmente por um homem; 𝐹  

é a força que o homem aplica no livro e 𝐹 at  é a força de 
atrito exercida pela mesa sobre o livro. Representa-se, 

também, como varia a intensidade de 𝐹 at em função da 

intensidade de 𝐹 . No local, a influência do ar é 
desprezível e adota-se |𝑔 | = 10 m/s2 

 

Com base no gráfico e nos demais dados, determine: 
a) os coeficientes de atrito estático e cinético entre o 
livro e a mesa; 
b) o módulo da aceleração do livro quando F = 18 N. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VER RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES NO LINK ABAIXO 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HheUe

Ywdiw574TxXhIsQQzK2 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HheUeYwdiw574TxXhIsQQzK2
https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HheUeYwdiw574TxXhIsQQzK2
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01. (Enem (Libras) 2017)  Em dias de chuva ocorrem 

muitos acidentes no trânsito, e uma das causas é a 

aquaplanagem, ou seja, a perda de contato do veículo 
com o solo pela existência de uma camada de água 

entre o pneu e o solo, deixando o veículo 

incontrolável. 

Nesta situação, a perda do controle do carro está 
relacionada com redução de qual força?  

a) Atrito.     

b) Tração.    
c) Normal.    

d) Centrípeta.    

e) Gravitacional.    
 

02. (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.    

  

03. (Enem 2016)  Uma invenção que significou um 

grande avanço tecnológico na Antiguidade, a polia 
composta ou a associação de polias, é atribuída a 

Arquimedes (287 a.C. a 212 a.C.). O aparato consiste 

em associar uma série de polias móveis a uma polia 
fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para 

esse aparato. É relatado que Arquimedes teria 

demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse 
aparato, movendo sozinho, sobre a areia da praia, um 

navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria 

impossível sem a participação de muitos homens. 

Suponha que a massa do navio era de 3.000 kg,  que 

o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia 

era de 0,8  e que Arquimedes tenha puxado o navio 

com uma força F, paralela à direção do movimento e 

de módulo igual a 400 N.  

Considere os fios e as polias ideais, a aceleração da 

gravidade igual a 
210m s  e que a superfície da praia 

é perfeitamente horizontal. 
 

 
O número mínimo de polias móveis usadas, nessa 
situação, por Arquimedes foi  

a) 3.             b) 6.              c) 7.         d) 8.    e) 10.     

 

 04. (Enem PPL 2015)  Num sistema de freio 

convencional, as rodas do carro travam e os pneus 

derrapam no solo, caso a força exercida sobre o pedal 
seja muito intensa. O sistema ABS evita o travamento 

das rodas, mantendo a força de atrito no seu valor 

estático máximo, sem derrapagem. O coeficiente de 
atrito estático da borracha em contato com o concreto 

vale e 1,0μ =  e o coeficiente de atrito cinético para o 

mesmo par de materiais é c 0,75.μ =  Dois carros, com 

velocidades iniciais iguais a 108 km h,  iniciam a 

frenagem numa estrada perfeitamente horizontal de 

concreto no mesmo ponto. O carro 1 tem sistema ABS 

e utiliza a força de atrito estática máxima para a 
frenagem; já o carro 2 trava as rodas, de maneira que 

a força de atrito efetiva é a cinética. Considere 
2g 10 m s .=  

As distâncias, medidas a partir do ponto em que 

iniciam a frenagem, que os carros 1 1(d )  e 2 2(d )  

percorrem até parar são, respectivamente,  

a) 1 2d 45 m e d 60 m.= =     

b) 1 2d 60 m e d 45 m.= =     

c) 1 2d 90 m e d 120 m.= =     

d) 
2 2

1 2d 5,8 10 m e d 7,8 10 m.=  =      

e) 
2 2

1 2d 7,8 10 m e d 5,8 10 m.=  =      

 

05. (Enem 2013)  Em um dia sem vento, ao saltar de 

um avião, um paraquedista cai verticalmente até 

atingir a velocidade limite. No instante em que o 
paraquedas é aberto (instante TA), ocorre a 

diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo 

após a abertura do paraquedas, ele passa a ter 
velocidade de queda constante, que possibilita sua 

aterrissagem em segurança. 

Que gráfico representa a força resultante sobre o 
paraquedista, durante o seu movimento de queda?  

 a)                                    b) 
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  c)                                            d) 

 

         
    
    e) 

     
06. (Enem PPL 2012) Durante uma faxina, a mãe 

pediu que o filho a ajudasse, deslocando um móvel 

para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho 
disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o 

móvel, pois a Terceira Lei de Newton define que se 

puxar o móvel, o móvel o puxará igualmente de volta, 
e assim não conseguirá exercer uma força que possa 

colocá-lo em movimento. 

Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro 
de interpretação do garoto?   

a) A força de ação é aquela exercida pelo garoto.     

b) A força resultante sobre o móvel é sempre nula.     
c) As forças que o chão exerce sobre o garoto se 

anulam.     

d) A força de ação é um pouco maior que a força de 
reação.     

e) O par de forças de ação e reação não atua em um 

mesmo corpo.    

 

07. (Enem 2012)  Os freios ABS são uma importante 

medida de segurança no trânsito, os quais funcionam 

para impedir o travamento das rodas do carro quando 
o sistema de freios é acionado, liberando as rodas 

quando estão no limiar do deslizamento. Quando as 

rodas travam, a força de frenagem é governada pelo 
atrito cinético. 

As representações esquemáticas da força de atrito fat 

entre os pneus e a pista, em função da pressão p 
aplicada no pedal de freio, para carros sem ABS e com 

ABS, respectivamente, são:  

a)  

    
b) 

     

c) 

     
d) 

     
e) 

     
 08. Segundo Aristóteles, uma vez deslocados de seu 
local natural, os elementos tendem espontaneamente 

a retornar a ele, realizando movimentos chamados 

de naturais. 
Já em um movimento denominado forçado, um corpo 

só permaneceria em movimento enquanto houvesse 

uma causa para que ele ocorresse. Cessada essa 

causa, o referido elemento entraria em repouso ou 

adquiriria um movimento natural. 

PORTO, C. M. A física de Aristóteles: uma construção 

ingênua? 
Revista Brasileira de Ensino de Física. V. 31, n° 4 (adaptado). 

Posteriormente, Newton confrontou a ideia de 

Aristóteles sobre o movimento forçado através da lei 

da 

a) inércia. 

b) ação e reação. 

c) gravitação universal. 

d) conservação da massa. 

e) conservação da energia. 

09. Em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro 

revolucionário em que propunha a Terra girando em 

torno do seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. 

Isso contraria a concepção aristotélica, que acredita 

que a Terra é o centro do universo. Para os 

aristotélicos, se a Terra gira do oeste para o leste, 

coisas como nuvens e pássaros, que não estão presas 

à Terra, pareceriam estar sempre se movendo do leste 

para o oeste, justamente como o Sol. Mas foi Galileu 

Galilei que, em 1632, baseando-se em experiências, 

rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o 

sistema de Copérnico. Seu argumento, adaptado para 

a nossa época, é: se uma pessoa, dentro de um vagão 

de trem em repouso, solta uma bola, ela cai junto a 

seus pés. Mas se o vagão estiver se movendo com 

velocidade constante, a bola também cai junto a seus 
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pés. Isto porque a bola, enquanto cai, continua a 

compartilhar do movimento do vagão. 

O princípio físico usado por Galileu para rebater o 

argumento aristotélico foi 

a) a lei da inércia. 

b) ação e reação. 

c) a segunda lei de Newton. 

d) a conservação da energia. 

e) o princípio da equivalência. 

10. 

As figuras anteriores representam superfícies 
horizontais sem atrito, nas quais estão apoiados um 
bloco A, de peso 10N. Na figura 1, um bloco B, de peso 
10 N, está conectado ao bloco A por meio de um fio 
ideal, enquanto que ,na figura 2, uma pessoa exerce 
uma força de 10 N na extremidade de um fio ideal 
conectado ao bloco A. Em ambos os casos, o bloco A é 
puxado pelo fio e entra em movimento acelerado. 
Comparando-se o valor da tensão na corda e a 
aceleração dos blocos nas duas situações, conclui-se 
que a tensão na corda 
A) e a aceleração do bloco A são maiores na situação 
da figura 1. 
B) é maior na situação da figura 1, e a aceleração do 
bloco A é maior na situação da figura 2. 
C) e a aceleração do bloco A são maiores na situação 
da figura 2. 
D) é maior na situação da figura 2, e a aceleração do 
bloco A é maior na situação da figura 1. 
E) e a aceleração do bloco A são iguais nas duas 
situações. 
  
11. Ao passar ao lado de uma carreta e de um carro 
acidentados, três garotos, Gabriel, Tomás e José começam a 
discutir sobre fatores que poderiam ter contribuído para que 
o acidente acontecesse, como velocidade dos veículos, 
distância entre eles, etc. São feitas as seguintes observações: 
Gabriel: “Se todas as condições iniciais fossem as mesmas, 
mas se a carreta tivesse um número de rodas maior, a força 
de atrito entre o solo e os pneus seria maior e, 
consequentemente, a carreta poderia frear a uma distância 
menor.” 

Tomás: “A carreta pararia mais rápido se o número de pneus 
se mantivesse o mesmo, porém com estes possuindo maior 
largura”. 
José: “Penso que a força de atrito independe da área de 
contato entre as superfícies; logo, a distância de frenagem 
da carreta independe do número de rodas e da largura dos 
pneus”. 
 
Das conclusões tiradas por Gabriel, Tomás e José, podemos 
afirmar que 
A) somente Gabriel está correto. 
B) somente Tomás está correto. 
C) somente José está correto. 
D) Gabriel e Tomás estão corretos. 
E) Gabriel, Tomás e José estão errados. 
 
12. Parar um automóvel repentinamente em uma rua 

escorregadia pode ser desafiador. Os sistemas de freios 

antitravamento (ABS, anti-lock braking system) diminuem o 

desafio dessa situação muitas vezes enervante[...] Uma roda 

que desliza (a área da pegada do pneu escorrega em relação 

à estrada) tem menos aderência que uma roda que não está 

deslizando[...] Ao evitar o deslizamento das rodas durante a 

frenagem, os freios antitravamento beneficiam você de duas 

maneiras: você irá parar mais rápido e será capaz de mudar 

a trajetória do carro enquanto freia. 
Disponível em: <http://carros.hsw.uol.com.br/freios-abs.htm>. 

Acesso em: 14 fev. 2011. 

O gráfico a seguir mostra como varia a intensidade da força 

de atrito que atua sobre um corpo em função do módulo da 

força externa que atua sobre esse corpo. 

 
A maior segurança proporcionada pelos carros que possuem 
freios ABS, em relação aqueles que não possuem esse 
sistema de freio, se deve 
A) à diferença entre os valores dos coeficientes de atrito 
estático máximo e de atrito cinético entre as superfícies do 
pneu e do solo. 
B) ao fato de o módulo da força de atrito estático que atua 
sobre os pneus de um carro que possui ABS, quando o carro 
está freiando, ser menor que o módulo da força de atrito 
cinético. 
C) ao fato de que a força de atrito que atua sobre os pneus 
de um carro que possui ABS, quando o carro está freiando, 
possui intensidade próxima à da força de atrito estático 
máximo. 
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D) ao fato de a resultante das forças que atuam em um carro 
que está freiando estar orientada sempre no sentido oposto 
ao do movimento. 
E) ao fato de o módulo da força normal que atua sobre os 
carros apresentar, sempre, o mesmo valor, quer o carro 
esteja freiando ou não. 
 

13. A força de atrito é uma força que depende do 

contato entre corpos. Pode ser definida como uma 

força de oposição à tendência de deslocamento dos 

corpos e é gerada devido a irregularidades entre duas 

superfícies em contato. Na figura, as setas 

representam forças que atuam no corpo e o ponto 

ampliado representa as irregularidades que existem 

entre as duas superfícies. 

 
Na figura, os vetores que representam as forças que 

provocam o deslocamento e o atrito são, 

respectivamente: 

a)  

 

b)  

 
c)  

 

d)  

 
e)  

 

14. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus 

pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma 

pessoa que sobe uma rampa em linha reta será 

auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em 

seus pés. 

Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a 

direção e o sentido da força de atrito mencionada no 

texto? 

a) Perpendicular ao plano e no mesmo sentido do 

movimento. 

b) Paralelo ao plano e no sentido contrário ao 

movimento. 

c) Paralelo ao plano e no mesmo sentido do 

movimento 

d) Horizontal e no mesmo sentido do movimento. 

e) Vertical e sentido para cima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RESOLUÇÃO 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43Hh

drxjhK2zik59XIVLz6W8T6 

 
GABARITO #FOCONOENEM 

01. A    02. D    03. B    04. A 05.B   06. E    07. A 08. A      
09. A    10. C    11. C 12.C   13. A    14. C 
 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhdrxjhK2zik59XIVLz6W8T6
https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhdrxjhK2zik59XIVLz6W8T6
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FORÇA DO MOVIMENTO CIRCULAR 

1. Uma pista é constituída por três trechos: dois 
retilíneos, AB e CD, e um circular, BC, conforme 
representa a vista aérea abaixo. 

 
Admita que um carro de massa m percorra a pista com 
velocidade de intensidade constante igual a v. Sendo R 
o raio do trecho BC, analise as proposições a seguir: 
(01) No trecho AB, a força resultante sobre o carro é 
nula. 
(02) No trecho CD, a força resultante sobre o carro é 
não-nula. 
(04) Em qualquer ponto do trecho BC, a força resultante 
sobre o carro é dirigida para o ponto O e sua 

intensidade é dada por 
𝑚 𝑣2

𝑅
 

(08) No trecho BC, a força resultante sobre o carro é 
constante. 
(16) De A para D, a variação da velocidade vetorial do 

carro tem intensidade v√2. 
Dê como resposta a soma dos números associados às 
proposições corretas. 
 
2. Um bloco de massa 4,0 kg descreve movimento 
circular e uniforme sobre uma mesa horizontal 
perfeitamente polida. Um fio ideal, de 1,0 m de 
comprimento, prende-o a um prego C, conforme ilustra 
o esquema: 

 
Se a força de tração no fio tem intensidade 1,0 · 102 N, 
qual a velocidade angular do bloco, em rad/s? 
 

3. O pêndulo da figura oscila em condições ideais, 
invertendo sucessivamente o sentido do seu 
movimento nos pontos A e C: 

 
A esfera tem massa 1,0 kg e o comprimento do fio, leve 
e inextensível, vale 2,0 m. Sabendo que no ponto B 
(mais baixo da trajetória) a esfera tem velocidade de 
módulo 2,0 m/s e que |𝑔 | = 10 m/s2, determine: 
a) a intensidade da força resultante sobre a esfera 
quando ela passa pelo ponto B; 
b) a intensidade da força que traciona o fio quando a 
esfera passa pelo ponto B. 
 
4. Uma atração muito popular nos circos é o “Globo da 
Morte”, que consiste em uma gaiola de forma esférica 
no interior da qual se movimenta uma pessoa pilotando 
uma motocicleta. Considere um globo de raio R = 3,6 m. 

 
a) Reproduza a figura, fazendo um diagrama das forças 
que atuam sobre a motocicleta nos pontos A, B, C e D 
sem incluir as forças de atrito. Para efeitos práticos, 
considere o conjunto piloto + motocicleta como sendo 
um ponto material. 
b) Qual a velocidade mínima que a motocicleta deve ter 
no ponto C para não perder o contato com o interior do 
globo? Adote |𝑔 | = 10 m/s2. 
 
5. Uma partícula de massa 3,0 kg parte do repouso no 
instante t0 = 0, adquirindo movimento circular 
uniformemente acelerado. Sua aceleração escalar é de 
4,0 m/s2 e o raio da circunferência suporte do 
movimento vale 3,0 m. Para o instante t1 = 1,0 s, calcule 
a intensidade da força resultante sobre a partícula. 
 
 
VER RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES NO LINK ABAIXO 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhdkUYgFY_fon
RbZJ6OW44Zt 
 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhdkUYgFY_fonRbZJ6OW44Zt
https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhdkUYgFY_fonRbZJ6OW44Zt
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01.  (Enem–2005) Observe o fenômeno indicado na tirinha 

adiante. 

 
A força que atua sobre o peso e produz o deslocamento 

vertical da garrafa é a força 

A) de inércia. 

B) gravitacional. 

C) de empuxo. 

D) centrípeta. 

E) elástica. 

 

02.(Enem–2009) O Brasil pode se transformar no primeiro 

país das Américas a entrar no seleto grupo das nações que 

dispõem de trens-bala. O Ministério dos Transportes prevê o 

lançamento do edital de licitação internacional para a 

construção da ferrovia de alta velocidade Rio-São 

Paulo. A viagem ligará os 403 quilômetros entre a Central do 

Brasil, no Rio, e a Estação da Luz, no centro da capital 

paulista, em uma hora e 25 minutos. 
Disponível em: <http://oglobo.globo.com>. 

Acesso em: 14 jul. 2009. 

Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado 

na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o 

dimensionamento das curvas. Considerando-se que uma 

aceleração lateral confortável para os passageiros e segura 

para o trem seja de 0,1 g, em que g é a aceleração da gravidade 

(considerada igual a 10 m/s2), e que a velocidade do trem se 

mantenha constante em todo o percurso, seria correto prever 

que as curvas existentes no trajeto deveriam ter raio de 

curvatura mínimo de, aproximadamente, 

A) 80 m.  

B) 430 m.  

C) 800 m 

D) 1 600 m. 

E) 6 400 m. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESOLUÇÃO 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhcCF

QjAoCdScy3GLFdLpMY1 

 

GABARITO #FOCONOENEM 
01. D   02. E 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhcCFQjAoCdScy3GLFdLpMY1
https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhcCFQjAoCdScy3GLFdLpMY1
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TRABALHO E ENERGIA                       
 

1. Considere um garoto de massa igual a 50 kg em uma 
roda-gigante que opera com velocidade angular 
constante de 0,50 rad/s. 
Supondo que a distância entre o garoto e o eixo da 
roda-gigante seja de 4,0 m, calcule: 
a) a intensidade da força resultante no corpo do garoto; 
b) o trabalho realizado por essa força ao longo de meia 
volta. 
. 
2. O bloco da figura acha-se inicialmente em repouso, 
livre da ação de forças externas. Em dado instante, 
aplica-se sobre ele o sistema de forças indicado, 

constituído por 𝐹 1 , 𝐹 2 , 𝐹 3 e 𝐹 4 , de modo que 

𝐹 1 e 𝐹 3 sejam perpendiculares a 𝐹 4 : 

 
Sendo 𝜏1,  𝜏2,  𝜏3  e  𝜏4, respectivamente, os trabalhos 

de 𝐹 1 , 𝐹 2 , 𝐹 3 e 𝐹 4 para um deslocamento de 5,0 m, 
calcule 𝜏1,  𝜏2,  𝜏3  e  𝜏4 
 
3. O esquema a seguir ilustra um homem que, puxando 
a corda verticalmente para baixo com força constante, 
arrasta a caixa de peso 4,0 · 102 N em movimento 
uniforme, ao longo do plano inclinado: 

 
Desprezando os atritos e a influência do ar e admitindo 
que a corda e a roldana sejam ideais, calcule o trabalho 
da força exercida pelo homem ao provocar na caixa um 
deslocamento de 3,0 m na direção do plano 
inclinado.  
 

4. Um carro recentemente lançado pela indústria 
brasileira tem aproximadamente 1,5 tonelada e pode 
acelerar, sem derrapagens, do repouso até uma 
velocidade escalar de 108 km/h, em 10 segundos. 
(Fonte: Revista Quatro Rodas.) 
Despreze as forças dissipativas e adote 1 cavalo-vapor 
(cv) = 750 W. 
a) Qual o trabalho realizado, nessa aceleração, pelas 
forças do motor do carro? 
b) Qual a potência média do motor do carro em cv? 
 
5. A usina hidrelétrica de Itaipu é uma obra conjunta do 
Brasil e do Paraguai que envolve números gigantescos. 
A potência média teórica chega a 12 600 MW quando 
18 unidades geradoras operam conjuntamente, cada 
qual com uma vazão próxima de 700 m3 por segundo. 
Suponha que a água da represa adentre as tubulações 
que conduzem o líquido às turbinas com velocidade 
praticamente nula e admita que os geradores 
aproveitem 100% da energia hídrica disponível. 
Adotando-se para a aceleração da gravidade o valor 10 
m/s2 e sabendo-se que a densidade da água é igual a 1,0 
· 103 kg/m3, determine o desnível entre as bocas das 
tubulações e suas bases, onde estão instaladas as 
turbinas das unidades geradoras. 
 
6. Na situação da figura a seguir, o motor elétrico faz 
com que o bloco de massa 30 kg suba com velocidade 
constante de 1,0 m/s. 
O cabo que sustenta o bloco é ideal, a resistência do ar 
é desprezível e adota-se | 𝑔  | = 10 m/s2. Considerando 
que nessa operação o motor apresenta rendimento de 
60%, calcule a potência por ele dissipada. 

 
7. Uma partícula de massa 900 g, inicialmente em 
repouso na posição x0 = 0 de um eixo Ox, submete-se à 
ação de uma força resultante paralela ao eixo. O gráfico 
abaixo mostra a variação da intensidade da força em 
função da abscissa da partícula: 
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Determine: 
a) o trabalho da força de x0 = 0 a x1 = 6 m; 
b) a velocidade escalar da partícula na posição x2 = 8 m. 
 
8. Um pequeno objeto de massa 2,0 kg, abandonado de 
um ponto situado a 15 m de altura em relação ao solo, 
cai verticalmente sob a ação da força peso e da força de 
resistência do ar. Sabendo que sua velocidade ao atingir 
o solo vale 15 m/s, calcule o trabalho da força de 
resistência do ar. 
Dado: g = 10 m/s2 

 

9. Um garoto de massa 40 kg partiu do repouso no 
ponto A do tobogã da figura a seguir, atingindo o ponto 
B com velocidade de 10 m/s: 

 
Admitindo |𝑔 | = 10 m/s2 e desprezando o efeito do ar, 
calcule o trabalho das forças de atrito que agiram no 
corpo do garoto de A até B. 
 

10. Numa montanha-russa, um carrinho com 300 kg de 
massa é abandonado do repouso de um ponto A, que 
está a 5,0 m de altura. 
Supondo que os atritos sejam desprezíveis e que g = 10 
m/s2, calcule: 

 
a) o valor da velocidade do carrinho no ponto B; 
b) a energia cinética do carrinho no ponto C, que está a 
4,0 m de altura. 

 
11. No arranjo experimental da figura, desprezam-se o 
atrito e o efeito do ar: 

 
O bloco (massa de 4,0 kg), inicialmente em repouso, 
comprime a mola ideal (constante elástica de 3,6 · 103 
N/m) de 20 cm, estando apenas encostado nela. 
Largando-se a mola, esta distende-se impulsionando o 
bloco, que atinge a altura máxima h. Adotando |𝑔 | = 10 
m/s2, determine: 
a) o módulo da velocidade do bloco imediatamente 
após desligar-se da mola; 
b) o valor da altura h. 
 
12. A deformação em uma mola varia com a intensidade 
da força que a traciona, conforme o gráfico abaixo: 

 
 
Determine: 
a) a constante elástica da mola, dada em N/m; 
b) a intensidade da força de tração quando a 
deformação da mola for de 6,0 cm; 
c) a energia potencial elástica armazenada na mola 
quando esta estiver deformada de 4,0 cm. 
 

13. O gráfico representa a energia cinética de uma 
partícula de massa 10 g, sujeita somente a forças 
conservativas, em função da abscissa x. A energia 
mecânica do sistema é de 400 J. 

 
a) Qual a energia potencial para x = 1,0 m e para x = 4,0 
m? 
b) Calcule a velocidade da partícula para x = 8,0 m. 
 
VER RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES NO LINK ABAIXO 
https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhdwL25dMOcQ

MKCjO5lAe53L 
 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhdwL25dMOcQMKCjO5lAe53L
https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhdwL25dMOcQMKCjO5lAe53L
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01. (Enem PPL 2017)  Um longo trecho retilíneo de 

um rio tem um afluente perpendicular em sua margem 
esquerda, conforme mostra a figura. Observando de 

cima, um barco trafega com velocidade constante pelo 

afluente para entrar no rio. Sabe-se que a velocidade 
da correnteza desse rio varia uniformemente, sendo 

muito pequena junto à margem e máxima no meio. O 

barco entra no rio e é arrastado lateralmente pela 
correnteza, mas o navegador procura mantê-lo 

sempre na direção perpendicular à correnteza do rio e 

o motor acionado com a mesma potência. 

 
Pelas condições descritas, a trajetória que representa 
o movimento seguido pelo barco é:  

a)                           b)    

 

        
c)                           d) 

      
  

e) 

 
    
02. (Enem 2017)  O brinquedo pula-pula (cama 

elástica) é composto por uma lona circular flexível 

horizontal presa por molas à sua borda. As crianças 
brincam pulando sobre ela, alterando e alternando 

suas formas de energia. Ao pular verticalmente, 

desprezando o atrito com o ar e os movimentos de 

rotação do corpo enquanto salta, uma criança realiza 
um movimento periódico vertical em torno da posição 

de equilíbrio da lona (h 0),=  passando pelos pontos 

de máxima e de mínima altura, máxh  e min,h  

respectivamente. 

Esquematicamente, o esboço do gráfico da energia 
cinética da criança em função de sua posição vertical 

na situação descrita é:  

a) 

     
b) 

     
c) 

     
d) 

     
e) 

     
  
03. (Enem (Libras) 2017)  Bolas de borracha, ao 

caírem no chão, quicam várias vezes antes que parte 

da sua energia mecânica seja dissipada. Ao projetar 

uma bola de futsal, essa dissipação deve ser 
observada para que a variação na altura máxima 

atingida após um número de quiques seja adequada 

às práticas do jogo. Nessa modalidade é importante 
que ocorra grande variação para um ou dois quiques. 

Uma bola de massa igual a 0,40 kg  é solta 

verticalmente de uma altura inicial de 1,0 m  e perde, 

a cada choque com o solo, 80%  de sua energia 

mecânica. Considere desprezível a resistência do ar e 

adote 
2g 10 m s .=  

O valor da energia mecânica final, em joule, após a 

bola quicar duas vezes no solo, será igual a  

a) 0,16    b)0,80    c)1,60    d)2,56    e)3,20   

 
04. (Enem 2016)  A usina de Itaipu é uma das maiores 

hidrelétricas do mundo em geração de energia. Com 

20 unidades geradoras e 14.000 MW  de potência 

total instalada, apresenta uma queda de 118,4 m  e 

vazão nominal de 690m3 por unidade geradora. O 
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cálculo da potência teórica leva em conta a altura da 

massa de água represada pela barragem, a gravidade 
local (10m/s2) e a densidade da água (1.000 kg/m3) 

A diferença entre a potência teórica e a instalada é a 

potência não aproveitada. 
Disponível em: www.itaipu.gov.br. Acesso em: 11 mai. 

2013 (adaptado). 

Qual e a potência, em MW, não aproveitada em cada 
unidade geradora de Itaipu?  

a) 0   

b) 1,18   
c) 116,96   

d) 816,96 

e) 13.183,04  
 

05. (Enem 2015)  Um garoto foi à loja comprar um 

estilingue e encontrou dois modelos: um com 
borracha mais “dura” e outro com borracha mais 

“mole”. O garoto concluiu que o mais adequado seria 

o que proporcionasse maior alcance horizontal, D,  

para as mesmas condições de arremesso, quando 
submetidos à mesma força aplicada. Sabe-se que a 

constante elástica dk  (do estilingue mais “duro”) é o 

dobro da constante elástica mk  (do estilingue mais 

“mole”).A razão entre os alcances d

m

D
,

D
 referentes aos 

estilingues com borrachas “dura” e “mole”, 

respectivamente, é igual a  

a) 
1

.
4

         b) 
1

.
2

         c) 1.          d) 2.        e) 4.     

  

06. (Enem 2015)  Uma análise criteriosa do 
desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde 

mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de 

ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a 

corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais 
velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando 

essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar com o 

corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua 
potência durante a aceleração, o momento mais 

importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt 

havia atingido a velocidade máxima de 12m/s 
Disponível em: http://esporte.uol.com.br. Acesso em: 5 ago. 2012 

(adaptado) 

Supondo que a massa desse corredor seja igual a 

90 kg,  o trabalho total realizado nas 13 primeiras 

passadas é mais próximo de  

a) 5,4.102 J   

b)   6,5 . 103J 
c)   8,6. 103J 

d)   1,3. 104J 

e)   3,2. 104J 
 

07. (Enem 2015)  Um carro solar é um veículo que 

utiliza apenas a energia solar para a sua locomoção. 
Tipicamente, o carro contém um painel fotovoltaico 

que converte a energia do Sol em energia elétrica que, 

por sua vez, alimenta um motor elétrico. A imagem 
mostra o carro solar Tokai Challenger, desenvolvido 

na Universidade de Tokai, no Japão, e que venceu o 

World Solar Challenge de 2009, uma corrida 

internacional de carros solares, tendo atingido uma 

velocidade média acima de 100 km h.  

 
Considere uma região plana onde a insolação (energia 

solar por unidade de tempo e de área que chega à 

superfície da Terra) seja de 
21.000 W m ,  que o carro 

solar possua massa de 200 kg  e seja construído de 

forma que o painel fotovoltaico em seu topo tenha 

uma área de 9,0m2 e rendimento de 30% 

Desprezando as forças de resistência do ar, o tempo 
que esse carro solar levaria, a partir do repouso, para 

atingir a velocidade de 108 km h  é um valor mais 

próximo de  

a) 1,0 s.     

b) 4,0 s.     

c) 10 s.     

d) 33 s.     

e) 300 s.     

 

08. (Enem 2014)  Para entender os movimentos dos 

corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera 
de metal em dois planos inclinados sem atritos e com 

a possibilidade de se alterarem os ângulos de 

inclinação, conforme mostra a figura. Na descrição do 

experimento, quando a esfera de metal é abandonada 
para descer um plano inclinado de um determinado 

nível, ela sempre atinge, no plano ascendente, no 

máximo, um nível igual àquele em que foi 
abandonada. 

 
Se o ângulo de inclinação do plano de subida for 

reduzido a zero, a esfera  
a) manterá sua velocidade constante, pois o impulso 

resultante sobre ela será nulo.    

b) manterá sua velocidade constante, pois o impulso 
da descida continuará a empurrá-la.    

c) diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois 

não haverá mais impulso para empurrá-la.    
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d) diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois o 

impulso resultante será contrário ao seu 
movimento.    

e) aumentará gradativamente a sua velocidade, pois 

não haverá nenhum impulso contrário ao seu 
movimento.    

 

09. (Enem 2011)  Uma das modalidades presentes 
nas olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um 

dos saltos de um atleta estão representadas na figura: 

 
Desprezando-se as forças dissipativas (resistência do 

ar e atrito), para que o salto atinja a maior altura 

possível, ou seja, o máximo de energia seja 

conservada, é necessário que  
a) a energia cinética, representada na etapa I, seja 

totalmente convertida em energia potencial elástica 

representada na etapa IV.    
b) a energia cinética, representada na etapa II, seja 

totalmente convertida em energia potencial 

gravitacional, representada na etapa IV.    
c) a energia cinética, representada na etapa I, seja 

totalmente convertida em energia potencial 

gravitacional, representada na etapa III.    
 

d) a energia potencial gravitacional, representada na 

etapa II, seja totalmente convertida em energia 

potencial elástica, representada na etapa IV.    
e) a energia potencial gravitacional, representada na 

etapa I, seja totalmente convertida em energia 

potencial elástica, representada na etapa III.    
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

10.(Enem 2007)   

 

 
Com o projeto de mochila ilustrado acima, pretende-

se aproveitar, na geração de energia elétrica para 

acionar dispositivos eletrônicos portáteis, parte da 
energia desperdiçada no ato de caminhar. As 

transformações de energia envolvidas na produção de 

eletricidade enquanto uma pessoa caminha com essa 
mochila podem ser assim esquematizadas: 

 
.As energias I e II, representadas no esquema acima, 

podem ser identificadas, respectivamente, como  
a) cinética e elétrica.     

b) térmica e cinética.     

c) térmica e elétrica.     
d) sonora e térmica.     

e) radiante e elétrica.    

 

11. (Enem 2006)  O carneiro hidráulico ou aríete, 

dispositivo usado para bombear água, não requer 
combustível ou energia elétrica para funcionar, visto 

que usa a energia da vazão de água de uma fonte. A 

figura a seguir ilustra uma instalação típica de carneiro 
em um sítio, e a tabela apresenta dados de seu 

funcionamento. 
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A eficiência energética   de um carneiro pode ser 

obtida pela expressão: b

f

VH
,

h V
ε =   cujas variáveis 

estão definidas na tabela e na figura. 

No sítio ilustrado, a altura da caixa d'água é o 

quádruplo da altura da fonte. Comparado a 
motobomba a gasolina, cuja eficiência energética é 

cerca de 36%,  o carneiro hidráulico do sítio apresenta  

a) menor eficiência, sendo, portanto, inviável 

economicamente.     
b) menor eficiência, sendo desqualificado do ponto de 

vista ambiental pela quantidade de energia que 

desperdiça.     
c) mesma eficiência, mas constitui alternativa 

ecologicamente mais apropriada.     

d) maior eficiência, o que, por si só, justificaria o seu 
uso em todas as regiões brasileiras.     

e) maior eficiência, sendo economicamente viável e 

ecologicamente correto.    
 

12.(ENEM 2001) “...O Brasil tem potencial para 

produzir pelo menos 15 mil megawatts por hora de 

energia a partir de fontes alternativas. 

Somente nos Estados da região Sul, o potencial de 

geração de energia por intermédio das sobras 

agrícolas e florestais é de 5.000 megawatts por hora. 

Para se ter uma idéia do que isso representa, a usina 

hidrelétrica de Ita, uma das maiores do país, na divisa 

entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, gera 

1.450 megawatts de energia por hora.” 

 

Esse texto, transcrito de um jornal de grande 

circulação, contém, pelo menos, um erro conceitual ao 

apresentar valores de produção e de potencial de 

geração de energia. Esse erro consiste em 

 

(A) apresentar valores muito altos para a grandeza 

energia. 

(B) usar unidade megawatt para expressar os valores 

de potência. 

(C) usar unidades elétricas para biomassa. 

(D) fazer uso da unidade incorreta megawatt por hora. 

(E) apresentar valores numéricos incompatíveis com 

as unidades. 

 

13.(ENEM 2012) Os carrinhos de brinquedo podem 

ser de vários tipos. Dentre eles, há os movidos a 

corda, em que uma mola em seu interior é comprimida 

quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao ser 

solto, o carrinho entra em movimento enquanto a 

mola volta à sua forma inicial. 

O processo de conversão de energia que ocorre no 

carrinho descrito também é verificado em 

a) um dínamo. 

b) um freio de automóvel. 

c) um motor a combustão. 

d) uma usina hidroelétrica. 

e) uma atiradeira (estilingue). 

 
14.(Enem–1998) A eficiência de uma usina, do tipo 

da representada na figura, é da ordem de 0,9, ou seja, 
90% da energia da água no início do processo se 

transformam em energia elétrica. A usina Ji-Paraná, 

do estado de Rondônia, tem potência instalada de 512 
milhões de watt, e a barragem tem altura de 

aproximadamente 120 m. A vazão do Rio Ji-Paraná, 

em litros de água por segundo, deve ser da ordem de 

A) 50.    

B) 500.  
C) 5 000.  

D) 50 000 

E) 500 000. 
. 

 

15. (ENEM–2003) A eficiência do fogão de cozinha 
pode ser analisada em relação ao tipo de energia que 

ele utiliza. 

O gráfico abaixo mostra a eficiência de diferentes tipos 

de fogão. Eficiência do fogão (%) 
 

 
Pode-se verificar que a eficiência dos fogões aumenta 
A) à medida que diminui o custo dos combustíveis. 

h H  

altura da 

fonte 

dividida 
pela altura 

da caixa 

fV  

água da fonte 

necessária para o 

funcionamento do 
sistema 

(litros/hora) 

bV  

água 
bombeada 

para a caixa 

(litros/hora) 

1 3  

720  a 1.200  

180  a 300  

1 4  120  a 210  

1 6  80  a 140  

1 8  60  a 105  

110  45  a 85  
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B) à medida que passam a empregar combustíveis 

renováveis. 
C) cerca de duas vezes, quando se substitui fogão a 

lenha por fogão a gás. 

D) cerca de duas vezes, quando se substitui fogão a 
gás por fogão elétrico. 

E) quando são utilizados combustíveis sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESOLUÇÃO 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43H

hefq58sElFon6aZNA6zkYCo 

 

GABARITO #FOCONOENEM 
01. B 02.C 03.A 04.C 05.B 06.B 07.D 08.A 09.C 10.A 11. E 12. D 

13. E 14.E 15.C 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43Hhefq58sElFon6aZNA6zkYCo
https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43Hhefq58sElFon6aZNA6zkYCo
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1. Um ciclista, juntamente com sua bicicleta, tem massa 
de 80 kg. Partindo do repouso de um ponto do 
velódromo, ele acelera com aceleração escalar 
constante de 1,0 m/s2. Calcule o módulo da quantidade 
de movimento do sistema ciclista-bicicleta decorridos 
20 s da partida. 

2. Uma partícula de massa 8,0 kg desloca-se em 
trajetória retilínea, quando lhe é aplicada, no sentido do 
movimento, uma força resultante de intensidade 20 N. 
Sabendo que no instante de aplicação da força a 
velocidade da partícula valia 5,0 m/s, determine: 
a) o módulo do impulso comunicado à partícula, 
durante 10 s de aplicação da força; 
b) o módulo da velocidade da partícula ao fim do 
intervalo de tempo referido no item anterior. 
  
3. Um carrinho de massa 2,0 kg encontra-se 
inicialmente em repouso sobre um plano horizontal 
sem atrito. A partir do instante t0 = 0, passa a agir sobre 
ele uma força F de direção constante, paralela ao plano, 
cujo valor algébrico é dado em função do tempo, 
conforme o gráfico abaixo: 

Desprezando a influência do ar, determine as 

velocidades escalares do carrinho nos instantes t1 = 2,0 

s, t2 = 4,0 s e  t3 = 6,0 s. 

 
4.Uma partícula de massa igual a 2,0 kg, inicialmente 
em repouso sobre o solo, é puxada verticalmente para 

cima por uma força constante 𝐹 , de intensidade 30 N, 
durante 3,0 s. Adotando g = 10 m/s2 e desprezando a 
resistência do ar, calcule a intensidade da velocidade da 
partícula no fim do citado intervalo de tempo. 
 

5. Considere um carro de massa igual a 8,0 · 102 kg que 
entra em uma curva com velocidade 𝑣 1 de intensidade 
54 km/h e sai dessa mesma curva com velocidade 𝑣 2 de 
intensidade 72 km/h. Sabendo que 𝑣 2 é perpendicular a 
𝑣 1, calcule a intensidade do impulso total (da força 
resultante) comunicado ao carro. 
 
6. Um astronauta de massa 70 kg encontra-se em 
repouso numa região do espaço em que as ações 
gravitacionais são desprezíveis. Ele está fora de sua 
nave, a 120 m dela, mas consegue mover-se com o 
auxílio de uma pistola que dispara projéteis de massa 
100 g, os quais são expelidos com velocidade de 5,6 · 
102 m/s. Dando um único tiro, qual o menor intervalo 
de tempo que o astronauta leva para atingir sua nave, 
suposta em repouso? 
 
7. Na situação do esquema seguinte, um míssil move-se 
no sentido do eixo Ox com velocidade 𝑣 0, de módulo 40 
m/s. 
Em dado instante, ele explode, fragmentando-se em 
três partes A, B e C de massas M, 2M e 2M, 
respectivamente: 

 
Sabendo que, imediatamente após a explosão, as 
velocidades das partes B e C valem vB = vC = 110 m/s, 
determine as características da velocidade vetorial da 
parte A, levando em conta o referencial Oxy. 
 
8. A figura a seguir apresenta os gráficos da velocidade 
versus tempo para a colisão unidimensional ocorrida 
entre dois carrinhos A e B: 

 
 
Supondo que não existam forças externas resultantes e 
que a massa do carrinho A valha 0,2 kg, calcule: 
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a) o coeficiente de restituição da colisão; 
b) a massa do carrinho B. 
 
9. Realiza-se, no laboratório, um experimento em que 
são utilizados dois pêndulos iguais, A e B, em cujos f ios 
estão presas esferas de massa de vidraceiro. 
Inicialmente, os pêndulos encontram-se em repouso, 
dispostos conforme ilustra o esquema: 
 

 
Largando-se o pêndulo A, ele desce sem sofrer os 
efeitos do ar, indo colidir de modo totalmente inelástico 
com o pêndulo B. Podemos afirmar que o percentual de 
energia mecânica dissipado nesse experimento, por 
efeito da colisão, vale: 
 
a) 10%.          b) 25%.         c) 50%       d) 75%.       e) 100%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VER RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES NO LINK ABAIXO 
https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhcRsz-
QeBCDZzQOGGjMzD0V 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhcRsz-QeBCDZzQOGGjMzD0V
https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhcRsz-QeBCDZzQOGGjMzD0V
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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) inércia.     
b) impulsos.     
c) trabalhos.     
d) acelerações.     
e) energias potenciais.    
 

 
02. Para entender os movimentos dos corpos, Galileu 

discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois 

planos inclinados sem atritos e com a possibilidade de 
se alterarem os ângulos de inclinação, conforme 

mostra a figura. Na descrição do experimento, quando 

a esfera de metal é abandonada para descer um plano 
inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge, 

no plano ascendente, no máximo, um nível igual 

àquele em que foi abandonada. 

 
Se o ângulo de inclinação do plano de subida for 
reduzido a zero, a esfera 

a) manterá sua velocidade constante, pois o 

impulso resultante sobre ela será nulo. 
b) manterá sua velocidade constante, pois o 

impulso da descida continuará a empurrá-la. 

c) diminuirá gradativamente a sua velocidade, 

pois não haverá mais impulso para empurrá-
la. 

d) diminuirá gradativamente a sua velocidade, 

pois o impulso resultante será contrário ao 
seu movimento. 

e) aumentará gradativamente a sua velocidade, 

pois não haverá nenhum impulso contrário 
ao seu movimento. 

 

03. O pêndulo de Newton pode ser constituído por 
cinco pêndulos idênticos suspensos em um mesmo 

suporte. Em um dado instante, as esferas de três 

pêndulos são deslocadas para a esquerda e liberadas, 
deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente 

com as outras duas esferas, que inicialmente estavam 

paradas. 

 
O movimento dos pêndulos após a primeira colisão 

está representado em: 

a) 

 
b) 

 
 

c)  

 
d) 

  
 

e) 

 
 
04.Quando uma arma de fogo é disparada, ao 

contrário do que se deve esperar, o valor do momento 

da bala é menor que o valor do momento da arma que 
recua. 
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Essa aparente violação do Princípio da Conservação da 

Quantidade de Momento Linear de um sistema pode 
ser explicada  

A) pela expansão dos gases que também entram em 

movimento para frente junto com a bala.  
B) pela força da gravidade que atua na bala, na 

direção perpendicular ao movimento desta.  

C) pela maior massa do revólver que reduz a 
velocidade da bala e, consequentemente, seu 

momento linear.  

D) pelo efeito da força de resistência do ar sobre a 
bala quando esta entra em movimento.  

E) pelas forças externas que atuam na bala e que 

alteram, com o passar do tempo, seu momento linear.  

 
05. (Enem 2016) O trilho de ar é um dispositivo 

utilizado em laboratórios de física para analisar 

movimentos em que corpos de prova (carrinhos) 

podem se mover com atrito desprezível. A figura 

ilustra um trilho horizontal com dois carrinhos (1 e 2)  

em que se realiza um experimento para obter a massa 

do carrinho 2.  No instante em que o carrinho 1,  de 

massa 150,0 g,  passa a se mover com velocidade 

escalar constante, o carrinho 2  está em repouso. No 

momento em que o carrinho 1 se choca com o 

carrinho 2,  ambos passam a se movimentar juntos 

com velocidade escalar constante. Os sensores 
eletrônicos distribuídos ao longo do trilho determinam 

as posições e registram os instantes associados à 

passagem de cada carrinho, gerando os dados do 

quadro. 

 
 

 

Com base nos dados experimentais, o valor da massa 

do carrinho 2  é igual a:  

a) 50,0 g.     

b) 250,0 g.     

c) 300,0 g.     

d) 450,0 g.     

e) 600,0 g.     

  
06. (Enem PPL 2014)  Durante um reparo na estação 
espacial internacional, um cosmonauta, de massa 

90kg,  substitui uma bomba do sistema de 

refrigeração, de massa 360kg,  que estava danificada. 

Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em 

repouso em relação à estação. Quando ele empurra a 

bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido 

oposto. Nesse processo, a bomba adquire uma 

velocidade de 0,2m s  em relação à estação.  

Qual é o valor da velocidade escalar adquirida pelo 

cosmonauta, em relação à estação, após o empurrão?  
a) 0,05m s     

b) 0,20m s     

c) 0,40m s     

d) 0,50m s     

e) 0,80m s     
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
RESOLUÇÃO  
https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43Hheu-
IWOHQ6nRvBKCPfqNILQ 
 

GABARITO #FOCONO ENEM 
01. D 02. A   03. C   04. A   05C   06.E    

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43Hheu-IWOHQ6nRvBKCPfqNILQ
https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43Hheu-IWOHQ6nRvBKCPfqNILQ
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1. O astrônomo alemão Johannes Kepler apresentou 
três generalizações a respeito dos movimentos 
planetários em torno do Sol, conhecidas como Leis de 
Kepler. 
Fundamentado nessas leis, analise as proposições a 
seguir: 
(01) O quociente do cubo do raio médio da órbita pelo 
quadrado do período de revolução é constante para 
qualquer planeta do Sistema Solar. 
(02) Quadruplicando-se o raio médio da órbita, o 
período de revolução de um planeta em torno do Sol 
octuplica. 
(04) Quanto mais próximo do Sol (menor raio médio de 
órbita) gravitar um planeta, maior será seu período de 
revolução. 
(08) No Sistema Solar, o período de revolução dos 
planetas em torno do Sol cresce de Mercúrio para 
Netuno. 
(16) Quando a Terra está mais próxima do Sol (região do 
periélio), a estação predominante no planeta é o verão. 
Dê como resposta a soma dos números associados às 
proposições corretas. 
 
2. Dois satélites de um planeta têm períodos de 
revolução iguais a 32 dias e 256 dias, respectivamente. 
Se o raio da órbita do primeiro satélite vale 5 unidades, 
qual o raio da órbita do segundo? 
 
3. Considere uma estrela A e dois planetas B e C 
alinhados em determinado instante, conforme indica a 
figura. A massa de A vale 200 M e as massas de B e C, M 
e 2M, respectivamente. 

 
Sendo dada a distância x e a Constante da Gravitação 
(G), calcule, no instante da figura, a intensidade da força 
resultante das ações gravitacionais de A e C sobre B. 
 
4. Admita que, na superfície terrestre, desprezados os 
efeitos ligados à rotação do planeta, a aceleração da 
gravidade tenha intensidade g0. Sendo R o raio da Terra, 
a que altitude a aceleração da gravidade terá 

intensidade  
𝑔0

16
 ? 

5. (FUVEST) – Considere um satélite artificial em órbita 

circular. Duplicando a massa do satélite sem alterar o 

seu período de revolução, o raio da órbita será 

a) duplicado. 

b) quadruplicado. 

c) reduzido à metade. 

d) reduzido à quarta parte. 

e) o mesmo. 

 

6. (VUNESP-FAMECA-SP) – Considere um satélite 

natural de massa m em órbita circular estável, de raio 

R, ao redor de um planeta de massa M. G é a constante 

de gravitação universal. A energia cinética desse satélite 

pode ser expressa por 

a) G . M/2 . R  

b) G . M/2 . R2 

c) G . M . m/2 . R  

d) G . M . m/2 . R2 

e) G . m/2 . R 

 

7. (UDESC) – Na figura abaixo, o sul-africano Mark 

Shuttleworth, que entrou para história como o segundo 

turista espacial, depois do empresário norte-americano 

Dennis Tito, “flutua” a bordo da Estação Espacial 

Internacional que se encontra em órbita baixa (entre 

350 km e 460 km da Terra). 

Sobre Mark, é correto afirmar: 

 
a) Tem a mesma aceleração da Estação Espacial 

Internacional que é a aceleração da gravidade nos 

pontos da órbita (todo o conjunto está em queda livre). 

b) Está livre da força gravitacional aplicada pela Terra. 

c) Tem o poder da levitação. 

d) Permanece flutuando devido à inércia. 

e) Tem velocidade menor que a da Estação Espacial 

Internacional. 
 
 
VER RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES NO LINK ABAIXO 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhceUoJ

mg_3931LatC9P7mfn 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhceUoJmg_3931LatC9P7mfn
https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhceUoJmg_3931LatC9P7mfn
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01. (Enem 2ª aplicação 2016)  No dia 27 de 

junho de 2011, o asteroide 2011 MD, com cerca 

de 10 m  de diâmetro, passou a 12  mil 

quilômetros do planeta Terra, uma distância 

menor do que a órbita de um satélite. A 

trajetória do asteroide é apresentada 
 

 
 

A explicação física para a trajetória descrita é o 

fato de o asteroide  
a) deslocar-se em um local onde a resistência do 

ar é nula.    
b) deslocar-se em um ambiente onde não há 

interação gravitacional.    
c) sofrer a ação de uma força resultante no 

mesmo sentido de sua velocidade.    
d) sofrer a ação de uma força gravitacional 

resultante no sentido contrário ao de sua 
velocidade.    

e) estar sob a ação de uma força resultante cuja 

direção é diferente da direção de sua 

velocidade.    
  
02.(Enem PPL 2015)  Observações astronômicas 

indicam que no centro de nossa galáxia, a Via 

Láctea, provavelmente exista um buraco negro 

cuja massa é igual a milhares de vezes a massa 
do Sol. Uma técnica simples para estimar a 

massa desse buraco negro consiste em observar 

algum objeto que orbite ao seu redor e medir o 

período de uma rotação completa, T,  bem como 

o raio médio, R,  da órbita do objeto, que 

supostamente se desloca, com boa aproximação, 

em movimento circular uniforme. Nessa 
situação, considere que a força resultante, 

devido ao movimento circular, é igual, em 

magnitude, à força gravitacional que o buraco 

negro exerce sobre o objeto. 
A partir do conhecimento do período de rotação, 

da distância média e da constante gravitacional, 

G,  a massa do buraco negro é  

a) 
2 2

2

4 R
.

GT

π     

b) 
2 3

2

R
.

2GT

π     

c) 
2 3

2

2 R
.

GT

π     

d) 
2 3

2

4 R
.

GT

π     

e) 
2 5

2

R
.

GT

π     

 

03.(Enem PPL 2012) Em 1543, Nicolau 

Copérnico publicou um livro revolucionário em 

que propunha a Terra girando em torno do seu 
próprio eixo e rodando em torno do Sol. Isso 

contraria a concepção aristotélica, que acredita 

que a Terra é o centro do universo. Para os 

aristotélicos, se a Terra gira do Oeste para o 
leste, coisas como nuvens e pássaros, que não 

estão presas à Terra, pareceriam estar sempre 

se movendo do Leste para o oeste, justamente 

como o Sol. Mas foi Galileu Galilei que, em 1632, 
baseando-se em experiências, rebateu a crítica 

aristotélica, confirmando assim o sistema de 

Copérnico. Seu argumento, adaptado para a 

nossa época, é se uma pessoa, dentro de um 

vagão de trem em repouso, solta uma bola, ela 
cai junto a seus pés. Mas se o vagão estiver se 

movendo com velocidade constante, a bola 

também cai junto a seus pés. Isto porque a bola, 

enquanto cai, continua a compartilhar do 
movimento do vagão. 

  

O princípio físico usado por Galileu para rebater 

o argumento aristotélico foi   
a) a lei da inércia.     
b) ação e reação.     
c) a segunda lei de Newton.     
d) a conservação da energia.     
e) o princípio da equivalência.    

 
04. A Lei da Gravitação Universal, de Isaac 

Newton, estabeleça intensidade da força de 

atração entre duas massas. Ela é representada 

pela expressão: 

𝐹 = 𝐺 .
𝑚1𝑚2

𝑑2
 

onde m1 e m2 correspondem às massas dos 

corpos, d à distância entre eles, G à constante 

universal da gravitação e F à força que um corpo 

exerce sobre o outro. 
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O esquema representa as trajetórias circulares 

de cinco satélites, de mesma massa, orbitando a 

Terra. 

 

Qual gráfico expressa as intensidades das forças 

que a Terra exerce sobre cada satélite em função 

do tempo? 
 

a)                                     b) 

 
c)                                       d) 

    
e) 

 
05. (Enem–2009) Na linha de uma tradição 

antiga, o astrônomo grego Ptolomeu (100-170 

d.C.) afirmou a tese do geocentrismo, segundo a 

qual a Terra seria o centro do Universo, sendo 

que o Sol, a Lua e os planetas girariam em seu 

redor em órbitas circulares. A teoria de Ptolomeu 

resolvia de modo razoável os problemas 

astronômicos da sua época. Vários séculos mais 

tarde, o clérigo e astrônomo polonês Nicolau 

Copérnico (1473- 1543), ao encontrar 

inexatidões na teoria de Ptolomeu, formulou a 

teoria do heliocentrismo, segundo a qual o Sol 

deveria ser considerado o centro do Universo, 

com a Terra, a Lua e os planetas girando 

circularmente em torno dele. Por fim, o 

astrônomo e matemático alemão Johannes 

Kepler  

(1571-1630), depois de estudar o planeta Marte 

por cerca de trinta anos, verificou que a sua 

órbita é elíptica. Esse resultado generalizou-se 

para os demais planetas.  

A respeito dos estudiosos citados no texto, é 

correto afirmar que  

A) Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas, 
por serem mais antigas e tradicionais.  

B) Copérnico desenvolveu a teoria do 

heliocentrismo inspirado no contexto político do 

Rei Sol.  

C) Copérnico viveu em uma época em que a 

pesquisa científica era livre e amplamente 

incentivada pelas autoridades.  

D) Kepler estudou o planeta Marte para atender 
às necessidades de expansão econômica e 

científica da Alemanha.  

E) Kepler apresentou uma teoria científica que, 

graças aos métodos aplicados, pôde ser testada 

e generalizada. 

06. (Enem–2001) O texto foi extraído da peça 
Tróilo e Créssida, de William Shakespeare, 

escrita, provavelmente, em 1601.  

 

Os próprios céus, os planetas, e este centro  

reconhecem graus, prioridade, classe,  
constância, marcha, distância, estação, 

forma,  

função e regularidade, sempre iguais;  

eis porque o glorioso astro Sol  
está em nobre eminência entronizado  

e centralizado no meio dos outros,  

e o seu olhar benfazejo corrige  

os maus aspectos dos planetas malfazejos,  
e, qual rei que comanda, ordena  

sem entraves aos bons e aos maus.  
 

(Personagem Ulysses, Ato I, cena III). SHAKESPEARE, W. 

Tróilo e Créssida. Porto: Lello & Irmão, 1948.  

A descrição feita pelo dramaturgo renascentista 
inglês se aproxima da teoria  

A) geocêntrica do grego Claudius Ptolomeu.  

B) da reflexão da luz do árabe Alhazen.  
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C) heliocêntrica do polonês Nicolau Copérnico.  

D) da rotação terrestre do italiano Galileu Galilei.  

E) da Gravitação Universal do inglês Isaac 

Newton.  

 

07.(Enem–2000) A tabela a seguir resume 
alguns dados importantes sobre os satélites de 

Júpiter. 

 
 

Ao observar os satélites de Júpiter pela primeira 

vez, Galileu Galilei fez diversas anotações e tirou 

importantes conclusões sobre a estrutura de 
nosso Universo. A figura a seguir reproduz uma 

anotação de Galileu referente a Júpiter e seus 

satélites. 

 

De acordo com essa representação e com os 

dados da tabela, os pontos indicados por 1, 2, 3 
e 4 correspondem, respectivamente, a  

A) Io, Europa, Ganimedes e Calisto.  

B) Ganimedes, Io, Europa e Calisto.  

C) Europa, Calisto, Ganimedes e Io.  

D) Calisto, Ganimedes, Io e Europa.  

E) Calisto, Io, Europa e Ganimedes. 

 

08. As Ciências Naturais consistem em um 

conjunto de conhecimentos que permite explicar 
os fenômenos que ocorrem na natureza. O 

emprego dessas ideias leva ao entendimento e à 

previsão de fenômenos naturais que ocorrem na 

Terra, no Sol, em nossa galáxia e, ao que parece, 
nas partes mais longínquas do cosmos. Em 

outras palavras, os princípios e leis que 

governam a natureza são conceitos universais. 

Um dos exemplos mais contundentes da 
universalidade da ciência é a Teoria da 

Gravidade, que foi formulada pelo físico inglês 

Isaac Newton em 1666. De acordo com essa 

teoria, a força de atração gravitacional exercida 
pela Terra sobre uma maçã que cai rumo ao chão 

tem  

A) a mesma intensidade que a força de atração 

gravitacional exercida pelo Sol sobre um planeta 
que gira ao seu redor.  

B) maior intensidade que a força de atração 

gravitacional exercida pelo Sol sobre um planeta 

que gira ao seu redor.  

C) sentido oposto ao da força de atração 
gravitacional exercida pelo Sol sobre um planeta 

que gira ao seu redor.  

D) o mesmo sentido da força de atração 

gravitacional exercida pelo Sol sobre um planeta 
que gira ao seu redor.  

E) a mesma origem da força de atração 

gravitacional exercida pelo Sol sobre um planeta 

que gira ao seu redor.  

 

09. (Enem–2009) O ônibus espacial Atlantis foi 

lançado ao espaço com cinco astronautas a 

bordo e uma câmera nova, que iria substituir 
uma outra danificada por um curto-circuito no 

telescópio Hubble. Depois de entrarem em órbita 

a 560 km de altura, os astronautas se 

aproximaram do Hubble. Dois astronautas 

saíram da Atlantis e se dirigiram ao telescópio. 
Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou: 

“Esse telescópio tem a massa grande, mas o 

peso é pequeno.” 

 
Considerando o texto e as Leis de Kepler, pode-

se afirmar que a frase dita pelo astronauta  

A) se justifica, porque o tamanho do telescópio 
determina a sua massa, enquanto seu pequeno 

peso decorre da falta de ação da aceleração da 

gravidade.  

B) se justifica ao verificar que a inércia do 
telescópio é grande comparada à dele próprio, e 

que o peso do telescópio é pequeno porque a 

atração gravitacional criada por sua massa era 

pequena.  

C) não se justifica, porque a avaliação da massa 
e do peso de objetos em órbita tem por base as 

Leis de Kepler, que não se aplicam a satélites 

artificiais.  
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D) não se justifica, porque a força peso é a força 

exercida pela gravidade terrestre, neste caso 
sobre o telescópio, e é a responsável por manter 

o próprio telescópio em órbita.  

E) não se justifica, pois a ação da força peso 

implica a ação de uma força de reação contrária, 

que não existe naquele ambiente. A massa do 
telescópio poderia ser avaliada simplesmente 

pelo seu volume. 

 
10. (Enem (Libras) 2017)  Conhecer o 

movimento das marés é de suma importância 

para a navegação, pois permite definir com 

segurança quando e onde um navio pode 

navegar em áreas, portos ou canais. Em média, 
as marés oscilam entre alta e baixa num período 

de 12 horas e 24 minutos. No conjunto de marés 

altas, existem algumas que são maiores do que 

as demais. 
 

A ocorrência dessas maiores marés tem como 

causa  
a) a rotação da Terra, que muda entre dia e noite 

a cada 12 horas.    
b) os ventos marítimos, pois todos os corpos 

celestes se movimentam juntamente.    
c) o alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol, 

pois as forças gravitacionais agem na mesma 
direção.    

d) o deslocamento da Terra pelo espaço, pois a 

atração gravitacional da Lua e do Sol são 

semelhantes.    
e) a maior influência da atração gravitacional do 

Sol sobre a Terra, pois este tem a massa muito 

maior que a da Lua.    
  
11. (Enem PPL 2017)  Sabe-se que a posição em 
que o Sol nasce ou se põe no horizonte muda de 

acordo com a estação do ano. Olhando-se em 

direção ao poente, por exemplo, para um 

observador no Hemisfério Sul, o Sol se põe mais 
à direita no inverno do que no verão. 

 

O fenômeno descrito deve-se à combinação de 

dois fatores: a inclinação do eixo de rotação 
terrestre e a  
a) precessão do periélio terrestre.    
b) translação da Terra em torno do Sol.    
c) nutação do eixo de rotação da Terra.    
d) precessão do eixo de rotação da Terra.    
e) rotação da Terra em torno de seu próprio eixo.     
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43Hhfdf53Ebxs

Alhz8-_RyFXjk 

GABARITO #FOCONOENEM 

01.E 02. D 03.A  04. B    05. E 06. C 07. B   08.E   09. D   10.C 11.E  

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43Hhfdf53EbxsAlhz8-_RyFXjk
https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43Hhfdf53EbxsAlhz8-_RyFXjk
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ESTÁTICA 

1. Um jovem e sua namorada passeiam de carro por uma 

estrada e são surpreendidos por um furo num dos pneus. 

O jovem, que pesa 75 kgf, pisa a extremidade de uma chave 
de roda, inclinada em relação à horizontal, como mostra a 
figura 1, mas só consegue soltar o parafuso quando exerce 
sobre a chave uma força igual a seu peso. 
 

 
A namorada do jovem, que pesa 51 kgf, encaixa a mesma 
chave, mas na horizontal, em outro parafuso, e pisa a 
extremidade da chave, exercendo sobre ela uma força igual a 
seu peso, como mostra a figura 2. 

 
Supondo que este segundo parafuso esteja tão apertado 
quanto o primeiro e levando em conta as distâncias indicadas 
nas figuras, verifique se a moça consegue soltar esse segundo 
parafuso. Justifique sua resposta. 
 
2. Uma barra prismática homogênea AB de comprimento 
igual a 4,0 m e peso igual a 100 N apoia-se sobre a cunha C, 
colocada a 0,50 m de A. A barra f ica em equilíbrio, como 
representa a figura, quando um corpo X é suspenso em sua 
extremidade A: 

 
Calcule: 
a) o peso do corpo X;  
b) a reação da cunha C sobre a barra. 
 

3. Uma barra cilíndrica homogênea, de peso 200 N e 10,0 m 
de comprimento, encontra-se em equilíbrio, apoiada nos 
suportes A e B, como representa a figura. 

 
a) Calcule as intensidades RA e RB das reações dos apoios A e 
B sobre a barra. 
b) Usando-se uma corda leve, um bloco metálico de peso 400 
N é dependurado na barra em um ponto C à direita de B. 
Determine a máxima distância x de B a C de modo que a barra 
não tombe. 
 
4. Uma viga prismática e homogênea, de 6,0 m de 
comprimento e 360 N de peso, é posicionada apoiando-se em 
uma parede e no solo, como representa a figura. 

 
Supondo: 
a) que exista atrito entre a viga e a parede, mas não entre a 
viga e o solo, responda: é possível que ela fique em equilíbrio, 
como na figura? 
b) que não exista atrito entre a viga e a parede, calcule, no 
equilíbrio, as intensidades das componentes da força de 

contato que a viga recebe do solo (força normal 𝐹 n e força de 

atrito 𝐹 at ). 
 
. Na figura, um corpo de peso 120 N encontra-se em 
equilíbrio, suspenso por um conjunto de três fios ideais A, B 

e C. Calcule as intensidades das trações �⃗� A, �⃗� B e �⃗� C, 
respectivamente nos fios A, B e C. 

 
06. O corpo A, de massa 2,0kg, move-se com velocidade 

constante de módulo 4,0m/s, com direção ao longo do eixo-

x, no sentido positivo desse eixo. O corpo B, de massa 6,0kg, 

move-se com velocidade constante de módulo 3,0m/s, com 

direção ao longo do eixo-y, no sentido negativo desse eixo. O 

módulo da velocidade do centro de massa do sistema 

composto pelos dois corpos A e B, em m/s, é 

aproximadamente 

a) 2,5             b) 5,5                 c) 10,5               d) 15,5 
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HIDROSTÁTICA 

 

1. Um recipiente, quando completamente cheio de álcool 
(massa específica de 0,80 g/cm3), apresenta massa de 30 g e, 
quando completamente cheio de água (massa específica de 
1,0 g/cm3), apresenta massa de 35 g. Qual a capacidade do 
recipiente em cm3? 
 
2. Um mesmo livro é mantido em repouso apoiado nos planos 
representados nos esquemas seguintes: 

 
Sendo p1 a pressão exercida pelo livro sobre o plano de apoio 
na situação 1 e p2 a pressão exercida pelo livro sobre o plano 
de apoio na situação 2, qual será o valor da relação p2/p1? 
 
3. O tanque representado na figura seguinte contém água (μ 
= 1,0 g/cm3) em equilíbrio sob a ação da gravidade (g = 10 
m/s2): 

 
Determine, em unidades do Sistema Internacional: 
a) a diferença de pressão entre os pontos B e A indicados; 
b) a intensidade da força resultante devido à água na parede 
do fundo do tanque, cuja área vale 2,0 m2. 
 
4. Dois tubos cilíndricos interligados, conforme a figura, estão 
cheios de um líquido incompressível. Cada tubo tem um 
pistão capaz de ser movido verticalmente e, assim, pressionar 
o líquido. 

 
 Se uma força de intensidade 5,0 N é aplicada no pistão do 
tubo menor, conforme a figura, qual a intensidade da força, 
em newtons, transmitida ao pistão do tubo maior? Os raios 
internos dos cilindros são de 5,0 cm (tubo menor) e 20 cm 
(tubo maior). 
 
5. Um tubo em U, aberto em ambos os ramos, contém dois 
líquidos não-miscíveis em equilíbrio hidrostático. Observe, 
como mostra a figura, que a altura da coluna do líquido (1) é 

de 34 cm e que a diferença de nível entre a superfície livre do 
líquido (2), no ramo da direita, e a superfície de separação 
dos líquidos, no ramo da esquerda, é de 2,0 cm. 
Considere a densidade do líquido (1) igual a 0,80 g/cm3. 
Calcule a densidade do líquido (2).  

 
6. A medição da pressão atmosférica reinante no interior de 
um laboratório de Física foi realizada utilizando-se o 
dispositivo representado na figura: 

 
Sabendo que a pressão exercida pelo gás, lida no medidor, é 
de 136 cm Hg, determine o valor da pressão atmosférica no 
local. 
 
7. Um bloco de madeira de massa 0,63 kg é abandonado 
cuidadosamente sobre um líquido desconhecido, que se 
encontra em repouso dentro de um recipiente. Verifica-se 
que o bloco desloca 500 cm3 do líquido, até que passa a 
flutuar em repouso. 
a) Considerando g = 10,0 m/s2, determine a intensidade 
(módulo) do empuxo exercido pelo líquido no bloco. 
b) Qual é o líquido que se encontra no recipiente? Para 
responder, consulte a tabela seguinte, após efetuar seus 
cálculos. 

 
8. Dois corpos maciços e uniformes, ligados por um fio de 
massa e volume desprezíveis, estão em equilíbrio totalmente 
imersos em água, conforme ilustra a figura a seguir. Sabendo 
que o volume do corpo A é 3,0 · 10-3 m3, que sua densidade é 
6,0 · 102 kg/m3 e que a intensidade do empuxo sobre o corpo 
B vale 8,0 N, determine: 
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a) a intensidade do empuxo sobre o corpo A; 
b) a intensidade da força que traciona o fio; 
c) a massa do corpo B. 
 
Dados: módulo da aceleração da gravidade g = 10 m/s2; 
densidade da água = 1,0 · 103 kg/m3. 
 
 
NOÇÕES DE HIDROSTÁTICA 
 
1.Uma piscina, cujas dimensões são 18m.10m.2m, está vazia. 

O tempo necessário para enchê-la é 10 através de um 

conduto de seção A = 25 cm2. A velocidade da água, admitida 

constante, ao sair do conduto, terá módulo igual a: 

 
A)1 m/s.   B)2 km/s.  C)3 cm/min.    D) 4m/s.  E) 5 km/s. 

2. Considere duas regiões distintas do leito de um rio: uma 

larga A, com 200 m2de área de secção 

 
 transversal, onde a velocidade escalar média da água é de 

1,0 m/s e outra estreita B, com 40 m2 de área de secção 

transversal. 

Calcule: 

a) a vazão volumétrica do rio. 

b) a velocidade escalar média da água do rio na região 

estreita B. 

3. (UFBA) – Um experimento interessante e de fácil execução 
pode ser realizado com uma fita de papel. Esse experimento 
consiste em aproximar a fita do lábio inferior e soprá-la, 
verificando-se, então, que ela se eleva. 

 

Considerando-se que o papel utilizado tem a gramatura 
(massa por unidade de área) igual a 75,0g/m2 e espessura 
desprezível, que o módulo da aceleração da gravidade local é 
igual a 10,0m/s2 e que a densidade do ar é de 1,30kg/m3, 
explique por que o papel se eleva; 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

VER RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES NO LINK ABAIXO 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhcT8C6xrfk8bs-

Ty1bTvL0- 

https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhcT8C6xrfk8bs-Ty1bTvL0-
https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhcT8C6xrfk8bs-Ty1bTvL0-
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ESTÁTICA 

 

01. (Enem 2018)  As pessoas que utilizam 

objetos cujo princípio de funcionamento é o 

mesmo do das alavancas aplicam uma força, 
chamada de força potente, em um dado ponto 

da barra, para superar ou equilibrar uma 

segunda força, chamada de resistente, em outro 

ponto da barra. Por causa das diferentes 
distâncias entre os pontos de aplicação das 

forças, potente e resistente, os seus efeitos 

também são diferentes. A figura mostra alguns 

exemplos desses objetos. 
 

 
Em qual dos objetos a força potente é maior que 

a força resistente?  
a) Pinça.    
b) Alicate.     
c) Quebra-nozes.     
d) Carrinho de mão.     
e) Abridor de garrafa.     
  
02. (Enem 2ª aplicação 2016)  A figura mostra 
uma balança de braços iguais, em equilíbrio, na 

Terra, onde foi colocada uma massa m,  e a 

indicação de uma balança de força na Lua, onde 

a aceleração da gravidade é igual a 
2

1,6 m s ,  

sobre a qual foi colocada uma massa M.  
 

 
 

A razão das massas 
M

m
 é  

a) 4,0.       b) 2,5.     c) 0,4.      d) 1,0.    e) 0,25.     
 

03. (Enem 2015)  Em um experimento, um 

professor levou para a sala de aula um saco de 

arroz, um pedaço de madeira triangular e uma 
barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs 

que fizessem a medição da massa da barra 

utilizando esses objetos. Para isso, os alunos 

fizeram marcações na barra, dividindo-a em oito 
partes iguais, e em seguida apoiaram-na sobre a 

base triangular, com o saco de arroz pendurado 

em uma de suas extremidades, até atingir a 

situação de equilíbrio. 

 
Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida 
pelos alunos?  
a) 3,00 kg     

b) 3,75 kg     

c) 5,00 kg     

d) 6,00 kg     

e) 15,00 kg     

  
04. (Enem PPL 2013)  Retirar a roda de um carro 

é uma tarefa facilitada por algumas 

características da ferramenta utilizada, 

habitualmente denominada chave de roda. As 
figuras representam alguns modelos de chaves 

de roda: 

 

 
Em condições usuais, qual desses modelos 

permite a retirada da roda com mais facilidade?  
a) 1, em função de o momento da força ser 

menor.    
b) 1, em função da ação de um binário de forças.    
c) 2, em função de o braço da força aplicada ser 

maior.    
d) 3, em função de o braço da força aplicada 

poder variar.    
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e) 3, em função de o momento da força 

produzida ser maior.    
  
05. (Enem 2012)  O mecanismo que permite 

articular uma porta (de um móvel ou de acesso) 

é a dobradiça. Normalmente, são necessárias 

duas ou mais dobradiças para que a porta seja 
fixada no móvel ou no portal, permanecendo em 

equilíbrio e podendo ser articulada com 

facilidade. 

No plano, o diagrama vetorial das forças que as 
dobradiças exercem na porta está representado 

em  
a)                                b) 

               
    
c)                               d) 

                   
    
e) 

     
 

06. (Enem–1998) Um 

portão está fixo em um 

muro por duas 

dobradiças A e B, 
conforme mostra a 

figura, sendo P o peso 

do portão. 

 

Caso um garoto se 
dependure no portão 

pela extremidade livre, 

e supondo que as 

reações máximas 
suportadas pelas 

dobradiças sejam 

iguais,  

A) é mais provável que a dobradiça A arrebente 
primeiro que a B.  

B) é mais provável que a dobradiça B arrebente 

primeiro que a A.  

C) seguramente as dobradiças A e B 

arrebentarão simultaneamente.  

D) nenhuma delas sofrerá qualquer esforço.  

E) o portão quebraria ao meio, ou nada sofreria.  

 
07. Um operário, de massa 60 kg, empurra um 

carrinho de mão, conforme mostra a figura 

seguinte. Por razões de segurança de trabalho, a 

componente vertical da força que o homem 
exerce sobre o carrinho não deve exceder 1/3 do 

peso do operário. O centro de gravidade da carga 

do carrinho está a 0,20 m do eixo de sua roda e 

a 1,0 m das pontas dos cabos dele. Considere g 
= 10 m/s2. 

 

 

De acordo com as normas de trabalho, a carga 

máxima que o homem pode transportar é  

A) 120 kg e, nessas circunstâncias, as reações 

normais sobre o homem e sobre o carrinho 

valem 800 N e 1 000 N, respectivamente.  

B) 120 kg e, nessas circunstâncias, as reações 

normais sobre o homem e sobre o carrinho 
valem 1 000 N e 800 N, respectivamente.  

C) 100 kg e, nessas circunstâncias, as reações 

normais sobre o homem e sobre o carrinho serão 

idênticas e iguais a 600 N.  

D) 20 kg e, nessas circunstâncias, as reações 

normais sobre o homem e sobre o carrinho 

valem 267 N e 400 N, respectivamente.  

E) 20 kg e, nessas circunstâncias, as reações 
normais sobre o homem e sobre o carrinho 

valem 400 N e 267 N, respectivamente. 

 

08. Pinturas rupestres comprovam que o uso do 

arco e flecha surgiu como atividade de caça e 
guerra ainda na Pré-História. Com o advento da 

pólvora e das armas de fogo, a prática do arco e 

flecha perdeu popularidade. Atualmente, ela é 

difundida em diversas competições, como as 
Olimpíadas.  
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Ao armar um arco, a corda não é esticada. 

Apesar de a corda ficar em formato de V, o arco 
é que é flexionado, como está indicado na figura 

a seguir.  

 

Para a posição em que o arco está armado, a 
força feita pela mão direita do arqueiro  

A) possui intensidade igual e sentido oposto ao 

do peso do arco, pois, estando este em repouso, 

a resultante de forças sobre ele dever ser igual a 

zero.  

B) possui intensidade igual e sentido oposto ao 

da força exercida pela mão esquerda, pois, 

estando o arco em repouso, a resultante de 

forças sobre ele vale zero.  

C) possui direção oblíqua, de maneira que a 

flecha seja lançada com uma velocidade 

ligeiramente voltada para baixo.  

D) apresenta intensidade igual à da força de 
tensão na corda, dependendo de o ângulo da 

corda em V assumir determinado valor.  

E) apresenta uma intensidade sempre igual a do 

peso do arco, independentemente do valor do 

ângulo da corda em V. 

09. Em uma aula prática sobre 

equilíbrio de corpos, um 

professor sustentou um caderno 

espiral através de dois fios 
idênticos, como mostra a figura.  

Lentamente, o professor 

aumentou o ângulo θ entre os 

fios até que, para θ igual a 100°, 
um dos fios se rompeu, pois a 

tração no fio atingiu o limite de 

ruptura. O valor dessa tração é  

A) igual ao peso do caderno, e o 
ponto de ruptura ocorreu 

próximo à mão do professor.  

B) igual ao peso do caderno, e o 

ponto de ruptura ocorreu 

próximo ao caderno.  

C) menor que o peso do 

caderno, mas não é possível 

prever o local onde o fio se 

rompeu.  

D) menor que o peso do 

caderno, e o ponto de ruptura 
ocorreu próximo à mão do 

professor.  

E) maior que o peso do caderno, mas não é 

possível prever o local onde o fio se rompeu. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO  
https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43H
hcT5B_IQ5Fc0N0DVksX4z-6 

 

GABARITO #FOCONOENEM - ESTÁTICA 
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https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhcT5B_IQ5Fc0N0DVksX4z-6
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HIDROSTÁTICA 
 
01. (Enem PPL 2018)  A figura apresenta o esquema do 

encanamento de uma casa onde se detectou a presença de 
vazamento de água em um dos registros. Ao estudar o 

problema, o morador concluiu que o vazamento está 

ocorrendo no registro submetido à maior pressão 
hidrostática. 

 
Em qual registro ocorria o vazamento?  

a) I              b) II           c) III            d) IV          e) V    
  

02. (Enem PPL 2016)  Um navio petroleiro é capaz de 

transportar milhares de toneladas de carga. Neste caso, uma 
grande quantidade de massa consegue flutuar.  

Nesta situação, o empuxo é  
a) maior que a força peso do petroleiro.    

b) igual à força peso do petroleiro.    

c) maior que a força peso da água deslocada.    
d) igual à força peso do volume submerso do navio.    

e) igual à massa da água deslocada.    

  
03. (Enem PPL 2015)  No manual de uma torneira elétrica 

são fornecidas instruções básicas de instalação para que o 
produto funcione corretamente: 

- Se a torneira for conectada à caixa-d’água domiciliar, a 

pressão da água na entrada da torneira deve ser no mínimo 
18 kPa  e no máximo 38 kPa 

- Para pressões da água entre 38 kPa e 75 kPa ou água 
proveniente diretamente da rede pública, é necessário 

utilizar o redutor de pressão que acompanha o produto. 

- Essa torneira elétrica pode ser instalada em um prédio ou 
em uma casa. 

Considere a massa específica da água 1.000 kg /m3 e a 
aceleração da gravidade 10 m /s2 

 

 
Para que a torneira funcione corretamente, sem o uso do 

redutor de pressão, quais deverão ser a mínima e a máxima 
altura entre a torneira e a caixa-d’água?  

a)   1,8m e 3,8m 
b)   1,8m e 7,5m  

c)   3,8m e 7,5m  

d)   18m e 38m 
e)   18m e 75m 

  
04. (Enem PPL 2013)  Os densímetros instalados nas bombas 

de combustível permitem averiguar se a quantidade de água 

presente no álcool hidratado está dentro das especificações 
determinadas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). O 

volume máximo permitido de água no álcool é de 4,9%. A 
densidade da água e do álcool anidro são de 1,00 g/cm3 e 

0,80 g/cm3, respectivamente. 
Disponível em: http://nxt.anp.gov.br. Acesso em: 5 dez. 2011 (adaptado). 

A leitura no densímetro que corresponderia à fração máxima 

permitida de água é mais próxima de  
a) 0,20 g/cm3.    

b) 0,81 g/cm3.    

c) 0,90 g/cm3.    
d) 0,99 g/cm3.    

e) 1,80 g/cm3.    
  

05. (Enem 2012)  Um consumidor desconfia que a balança 

do supermercado não está aferindo corretamente a massa 
dos produtos. Ao chegar a casa resolve conferir se a balança 

estava descalibrada. Para isso, utiliza um recipiente provido 
de escala volumétrica, contendo 1,0 litro d‘água. Ele coloca 

uma porção dos legumes que comprou dentro do recipiente 

e observa que a água atinge a marca de 1,5 litro e também 

que a porção não ficara totalmente submersa, com 
1

3
 de 

seu volume fora d‘água. Para concluir o teste, o consumidor, 
com ajuda da internet, verifica que a densidade dos legumes, 

em questão, é a metade da densidade da água, onde, 

água 3

g
1 .

cm
ρ =  No supermercado a balança registrou a 

massa da porção de legumes igual a 0,500 kg (meio 

quilograma). 
Considerando que o método adotado tenha boa precisão, o 

consumidor concluiu que a balança estava descalibrada e 

deveria ter registrado a massa da porção de legumes igual a  
a) 0,073 kg.    

b) 0,167 kg.    

c) 0,250 kg.    
d) 0,375 kg.    

e) 0,750 kg.    
 
06.Para oferecer acessibilidade aos portadores de 

dificuldades de locomoção, é utilizado, em ônibus e 

automóveis, o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada 

uma bomba elétrica, para forçar um fluido a passar de uma 

tubulação estreita para outra mais larga, e dessa forma 

acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere 

um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 

cinco vezes maior do que a área da tubulação que sai da 

bomba. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração 

gravitacional de 10 m/s², deseja-se elevar uma pessoa de 65 

kg em uma cadeira de rodas de 15 kg sobre a plataforma de 

20 kg 

Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o 

fluido, para que o cadeirante seja elevado com velocidade 

constante? 

a) 20 N. 

b) 100 N. 

c) 200 N. 

d) 1 000 N. 

e) 5 000 N. 

 

07.Um dos problemas ambientais vivenciados pela 

agricultura hoje em dia é a compactação do solo, devida ao 
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intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, 

reduzindo a produtividade das culturas. 

Uma das formas de prevenir o problema de compactação do 

solo é substituir os pneus dos tratores por pneus mais 

a) largos, reduzindo a pressão sobre o solo. 

b) estreitos, reduzindo a pressão sobre o solo. 

c) largos, aumentando a pressão sobre o solo. 

d) estreitos, aumentando a pressão sobre o solo. 

e) altos, reduzindo a pressão sobre o solo. 

 

08. O manual que acompanha uma ducha higiênica informa 

que a pressão mínima da água para o seu funcionamento 

apropriado é de 20 kPa. A figura mostra a instalação 

hidráulica com a caixa d’água e o cano ao qual deve ser 

conectada a ducha. 

 
O valor da pressão da água na ducha está associado à altura 

a) h1.           b)h2.              c)h3.       d)h4.          e)h5. 

 

09.Um tipo de vaso sanitário que vem substituindo as 

válvulas de descarga está esquematizado na figura. Ao 

acionar a alavanca, toda a água do tanque é escoada e 

aumenta o nível no vaso, até cobrir o sifão. De acordo com o 

Teorema de Stevin, quanto maior a profundidade, maior a 

pressão. Assim, a água desce levando os rejeitos até o 

sistema de esgoto. A válvula da caixa de descarga se fecha 

e ocorre o seu enchimento. Em relação às válvulas de 

descarga, esse tipo de sistema proporciona maior economia 

de água. 

 
A característica de funcionamento que garante essa 

economia é devida 

a) à altura do sifão de água. 

b) ao volume do tanque de água. 

c) à altura do nível de água no vaso. 

d) ao diâmetro do distribuidor de água. 

e) à eficiência da válvula de enchimento do tanque. 

 

10.Para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia 

d´água, perfurou-se a lateral da garrafa em três posições a 

diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou 

por nenhum dos orifícios, e, com a garrafa destampada, 

observou-se o escoamento da água conforme ilustrado na 

figura 

Como a pressão atmosférica 

interfere no escoamento da 

água, nas situações com a 

garrafa tampada e 

destampada, 

respectivamente? 

a) Impede a saída de 

água, por ser maior que 

a pressão interna; não 

muda a velocidade de 

escoamento, que só 

depende da pressão da 

coluna de água. 

b) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão 

interna; altera a velocidade de escoamento, que é 

proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. 

c) Impede a entrada de ar, por ser menor que a pressão 

interna; altera a velocidade de escoamento, que é 

proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. 

d) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão 

interna; regula a velocidade de escoamento, que só 

depende da pressão atmosférica. 

e) Impede a entrada de ar, por ser menor que a pressão 

interna; não muda a velocidade de escoamento, que só 

depende da pressão da coluna de água. 

 

11.Durante uma obra em um clube, um grupo de 

trabalhadores teve de remover uma escultura de ferro 

maciço colocada no fundo de uma piscina vazia. Cinco 

trabalhadores amarraram cordas à escultura e tentaram 

puxá-la para cima, sem sucesso. 

Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para 

os trabalhadores removerem a escultura, pois a 

a) escultura flutuará, desta forma, os homens não 

precisarão fazer força para remover a escultura do 

fundo. 

b) escultura ficará como peso menor. Desta forma, a 

intensidade da força necessária para elevar a escultura 

será menor. 

c) água exercerá uma força na escultura proporcional a sua 

massa, e para cima. Esta força se somará à força que os 

trabalhadores fazem para anular a ação da força peso da 

escultura. 

d) água exercerá uma força na escultura para baixo, e esta 

passará a receber uma força ascendente do piso da 

piscina. Esta força ajudará a anular a ação da força peso 

na escultura. 

e) água exercerá uma força na escultura proporcional ao 

seu volume, e para cima. Esta força se somará à força 

que os trabalhadores fazem, podendo resultar em uma 

força ascendente maior que o peso da escultura. 
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12.Em um experimento realizado para determinar a 

densidade da água de um lago, foram utilizados alguns 

materiais conforme ilustrados: um dinamômetro D com 

graduação de 0 N a 50 N e um cubo maciço e homogêneo de 

10 cm de aresta e 3 kg de massa. Inicialmente, foi conferida 

a calibração do dinamômetro, constatando se a leitura de 30 

N quando o cubo era preso ao dinamômetro e suspenso no 

ar. Ao mergulhar o cubo na água do lago,até que metade do 

seu volume ficasse submersa, foi registrada a leitura de 24 

N no dinamômetro. 

Considerando que a 

aceleração da gravidade local 

é de 10 m/s², a densidade da 

água do lago, em g/cm³, é 

a) 0,6. 

b) 1,2. 

c) 1,5. 

d) 2,4. 

e) 4,8. 

 

13. (Enem–2004) Para medir o perfil de um terreno, um 

mestre de obras utilizou duas varas (VI e VII), iguais e 
igualmente graduadas em centímetros, às quais foi acoplada 

uma mangueira plástica transparente, parcialmente 

preenchida por água (figura a seguir). Ele fez 3 medições que 
permitiram levantar o perfil da linha que contém, em 

sequência, os pontos P1, P2, P3 e P4. Em cada medição, 

colocou as varas em dois diferentes pontos e anotou suas 
leituras na tabela a seguir. A figura representa a primeira 

medição entre P1 e P2. 

 

Ao preencher completamente a tabela, o mestre de obras 

determina o seguinte perfil para o terreno: 

 

14. A figura mostra uma garrafa térmica de pressão, na qual 
a tampa, ao ser pressionada pelo dedo da pessoa, gera um 

acréscimo de pressão do ar sobre a superfície livre do café, 

permitindo a saída da bebida através de um tubo vertical.  
Ao nível do mar, a pressão 

atmosférica vale 1 atm. 
Esse valor equivale 

aproximadamente à 

pressão exercida por uma 
coluna de 10 metros de 

água. Nessas condições, 
para fazer um esforço 

mínimo, o suficiente para o 

café sair da garrafa térmica 
mostrada na figura, a 

pressão na superfície livre 

deve ser  

A) exatamente igual a 0,9 

atm.  

B) exatamente igual a 1,0 atm.  

C) ligeiramente maior que 1,0 atm.  

D) exatamente igual a 1,1 atm.  

E) um pouco maior que 1,1 atm. 

15. (Enem–2010) Um brinquedo chamado ludião consiste em 
um pequeno frasco de vidro, parcialmente preenchido com 

água, que é emborcado (virado com a boca para baixo) 

dentro de uma garrafa PET cheia de água e tampada. Nessa 
situação, o frasco fica na parte superior da garrafa, conforme 

mostra a figura 1. 

     
Quando a garrafa é pressionada, o frasco se desloca para 
baixo, como mostrado na figura 2.  

Ao apertar a garrafa, o movimento de descida do frasco 

ocorre porque  
A) diminui a força para baixo que a água aplica no frasco.  

B) aumenta a pressão na parte pressionada da garrafa.  
C) aumenta a quantidade de água que fica dentro do frasco.  

D) diminui a força de resistência da água sobre o frasco.  
E) diminui a pressão que a água aplica na base do frasco. 

 

16. (Enem–2009) O controle de qualidade é uma exigência 

da sociedade moderna na qual os bens de consumo são 

produzidos em escala industrial. Nesse controle de qualidade, 

são determinados parâmetros que permitem checar a 

qualidade de cada produto. O álcool combustível é um 

produto de amplo consumo muito adulterado, pois recebe 

adição de outros materiais para aumentar a margem de lucro 

de quem o comercializa. De acordo com a Agência Nacional 

de Petróleo (ANP), o álcool combustível deve ter densidade 

entre 0,805 g/cm3 e 0,811 g/cm3. Em algumas bombas de 

combustível, a densidade do álcool pode ser verificada por 

meio de um densímetro similar ao desenhado a seguir, que 

consiste em duas bolas com valores de densidade diferentes 

e verifica quando o álcool está fora da faixa permitida. Na 



 

56 
 

56 

56 

    

imagem, são apresentadas situações distintas para três 

amostras de álcool combustível. 

 
A respeito das amostras ou do densímetro, pode-se afirmar 

que: 

a) a densidade da bola escura deve ser igual a 0,811g/cm3. 

b) a amostra 1 possui densidade menor que a permitida. 

c) a bola clara tem densidade igual à densidade da bola 

escura. 

d) a amostra que está dentro do padrão estabelecido é a de 

número 2. 

e) o sistema poderia ser feito com uma única bola de 

densidade entre 0,805g/cm3 e 0,811g/cm3. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO 
https://youtube.com/playlist?list=PLFsRgGC43HhdQ8
zOU3C0r6mToN0FjV-13 
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