
                                    Lista de exercícios de Física UM – Prof: Benão 

1 - (EFOA-MG) Um aluno, sentado na carteira da sala, observa os colegas, também sentados nas respectivas 

carteiras, bem como um mosquito que voa perseguindo o professor que fiscaliza a prova da turma. Das alternativas 

abaixo, a única que retrata uma análise correta do aluno é: 

a) A velocidade de todos os meus colegas é nula para todo observador na superfície da Terra. 

b) Eu estou em repouso em relação aos meus colegas, mas nós estamos em movimento em relação a todo 

observador na superfície da Terra. 

c) Como não há repouso absoluto, não há nenhum 

referencial em relação ao qual nós, estudantes, estejamos em repouso. 

d) A velocidade do mosquito é a mesma, tanto em relação ao meus colegas, quanto em relação ao professor. 

e) Mesmo para o professor, que não pára de andar pela sala, seria possível achar um referencial em relação ao qual 

ele estivesse em repouso. 

2 - (FAMERP) - QUESTÃOA figura representa um trecho retilíneo, plano e horizontal de uma determinada 
rodovia que possui duas faixas de rolamento: a da esquerda, cuja velocidade máxima permitida é de 80 km/h, 
e a da direita, onde é de 60 km/h. 

 
Um veículo percorreu um quarto do comprimento desse trecho pela faixa da esquerda, desenvolvendo a velocidade 
máxima ali permitida. Em seguida, mudou para a faixa da direita e percorreu o restante do trecho com a velocidade 
máxima permitida nessa faixa. Desconsiderando os intervalos de tempo gastos para a mudança de faixa e para a 
desaceleração, a velocidade média desenvolvida pelo veículo ao longo desse trecho, em km/h, foi igual a  
(A) 66.         (B) 62.         (C) 64.           (D) 67.             (E) 68. 
 
3 -  (Unicamp 2016) Drones são veículos voadores não tripulados, controlados remotamente e guiados por GPS. Uma de suas 
potenciais aplicações é reduzir o tempo da prestação de primeiros socorros, levando pequenos equipamentos e instruções ao 
local do socorro, para que qualquer pessoa administre os primeiros cuidados até a chegada de uma ambulância. Considere um 
caso em que o drone ambulância se deslocou 9 km em 5 minutos. Nesse caso, o módulo de sua velocidade média é de 
aproximadamente a) 1,4 m / s.         b) 30 m / s.            c) 45 m / s.                       d) 140 m / s. 
 
4  - No sistema a seguir, o recipiente está inicialmente vazio. A torneira é aberta e, após algum tempo, o cronômetro é acionado. 

Sabendo-se que, a vazão da água é constante, qual dos gráficos a seguir representa a altura da água em função do tempo? 

 

5 - Uma partícula move-se numa trajetória retilínea com a velocidade mostrada no gráfico a seguir: 

 

Qual é  a velocidade média no intervalo 0s a 9s? 

a) 2 m/s       b) 5 m/s       c) 8 m/s                 d) 9 m/s               e) 10 m/s 
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