


RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES DA
SEÇÃO MED 







28. (CESMAC 2015) Efeitos de grandes acelerações sobre os órgãos do corpo humano podem

ser extremamente danosos, se perdurarem por muito tempo. Um atleta em uma pista de

corrida realiza uma curva circular de raio 20 m com velocidade de 8 m/s.

Considere que a aceleração da gravidade é g = 10 m/s2. A que aceleração centrípeta

(em termos da aceleração da gravidade g) o organismo do atleta está sujeito ao realizar esta

curva?

A) 0,32g

B) 1,6g

C) 3,2g

D) 16g

E) 32g



21. (CESMAC 2018) Considere que a figura a seguir mostra o gráfico da aceleração em função

do tempo de um indivíduo que executa uma corrida em uma esteira ergométrica.

Supondo que o indivíduo partiu do repouso, calcule a distância percorrida por ele no intervalo de

t = 0 até t = 15,0 min.

A) 1,0 km

B) 2,0 km

C) 3,0 km

D) 4,0 km

E) 5,0 km





24. (CESMAC 2014) Um objeto de massa M = 0,80 kg se desloca no plano horizontal xy

sujeito a um conjunto de forças. A sua trajetória é mostrada em linha tracejada no gráfico a

seguir. A aceleração do objeto é uma constante, de módulo a = 20 m/s2. Considere sen(60º)

= 0,86 e cos(60º) = 0,50. Calcule o módulo da componente da força resultante sobre o

objeto ao longo do eixo x.

A)1,0 N    

B) 2,0 N       

C) 8,0 N     

D)10 N       

E)36 N 



25. (CESMAC 2015) A figura a seguir ilustra o movimento que um

cirurgião faz durante uma incisão. Ele aplica uma força de módulo F =

30 N no bisturi, mantendo fixo o ângulo de 60 com a vertical, de modo

a realizar o corte em um tecido biológico horizontal com velocidade

constante.

Considerando o peso do bisturi desprezível, calcule a força de

resistência horizontal que os tecidos impõem ao movimento do

bisturi. Dados: considere sen(60º) = 0,87 e cos(60º) = 0,50.

A) 5,0 N

B) 10 N

C) 15 N

D) 20 N

E) 25 N



27. (CESMAC 2019) Um atleta executa uma corrida em duas etapas. No primeiro trecho
retilíneo, denominado AB, ele corre numa superfície horizontal por 6,0 km e perfaz o trecho em
1/3 de hora. No segundo trecho retilíneo, denominado BC, ele corre subindo um aclive ao longo
de 1,2 km e perfaz o trecho em 10 minutos. Considere sen(30º) = 0,50; cos(30º) = 0,87;
tg(30º) = 1,73. Com estas informações é correto afirmar que:

A) a componente horizontal da velocidade média do atleta no trecho AB foi 6,0 m/s.
B) a componente vertical da velocidade média do atleta no trecho AB foi 5,0 m/s.
C) a componente horizontal da velocidade média do atleta no trecho BC foi 4,0 m/s.
D) a componente vertical da velocidade média do atleta no trecho BC foi 3,0 m/s.
E) a velocidade média do atleta no trecho BC foi 2,0 m/s.


