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26. (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.
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27. (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
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35. (CESMAC 2019) Assinale a alternativa correta com respeito às leis de Newton que
determinam o movimento de partículas.

A) Quando a soma de todas as forças que atuam em
uma partícula é nula, a partícula não se move.

B) Quando a soma de todas as forças que atuam em uma partícula não é nula, a partícula se

move com velocidade constante.

C) Quando a soma de todas as forças que atuam em uma partícula é constante, a partícula se

move com velocidade constante.

D) Quando a soma de todas as forças que atuam em uma partícula aponta em certa direção
fixa, a aceleração da partícula ao longo da perpendicular a esta direção é nula.

E) A toda força de ação agindo sobre uma partícula corresponde uma força de reação agindo

sobre a mesma partícula.
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