
 

 

 

 

 
 
 

 

 

Aluno (a): ________________________________________________Ano:  3º ano/ Ens. Médio. 

Data: 04/09/2020      Professor: Fernando 

Nota______________ 

Avaliação de Física 

1. Um automóvel percorre uma estrada com função horária s=-40+80t, onde s é dado em km e t em horas. O 

automóvel passa pelo km zero após: 

 

2. A tabela fornece, em vários instantes, a posição s de um automóvel em relação ao km zero da estrada em 

que se movimenta. A função horária que nos fornece a posição do automóvel, com as unidades fornecidas, é: 

 

3. O gráfico da função horária S = v. t, do movimento uniforme de um móvel, é dado ao a seguir. Pode-se 

afirmar que o móvel tem velocidade constante, em m/s, igual a:  

 

4. A equação horária S = 3 + 4 . t, em unidades do sistema internacional, traduz, em um dado referencial, o 

movimento de uma partícula. No instante t = 3s, qual a posição da partícula? 

 

5. Um móvel efetua MRUV obedecendo à equação horária S= 10+10t-5t2 no (SI). Determine: 

a) A equação horária da velocidade 
b) A velocidade do móvel no instante 4 s 
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6. Um ponto material descreve uma trajetória retilínea em relação a um sistema de referência e sua função 

horária é dada por S = 3 + 5t + t² (SI). Podemos afirmar que a velocidade inicial e a aceleração escalar são 

respectivamente: 

 

7. A equação horária do movimento de um móvel é dada por S = 12 – 2t + 4t² (SI). A equação da velocidade 

escalar do móvel é: 

 

8. Uma partícula inicialmente em repouso passa a ser acelerada constantemente à razão de 3m/s² no sentido 

da trajetória. Após percorrer 24m, sua velocidade é: 

 

9. Um garoto, na sacada de seu apartamento, a 20 metros de altura, deixa cair um biscoito, quando tem então 
a idéia de medir o tempo de queda desse biscoito. Desprezando a resistência do ar e adotando g = 10m/s², 
determine o tempo gasto pelo corpo para chegar ao térreo. 

 

10. Um projétil de brinquedo é arremessado verticalmente para cima, da beira da sacada de um prédio, com 
uma velocidade inicial de 10m/s. O projétil sobe livremente e, ao cair, atinge a calçada do prédio com 
velocidade igual a 30m/s. Determine quanto tempo o projétil permaneceu no ar. Adote g = 10m/s² e despreze 
as forças dissipativas. 

 

 

11. Uma partícula está sob ação das forças coplanares conforme o esquema abaixo. A resultante delas é uma 
força, de intensidade, em N, igual a:  

 

12. Os módulos das forças representadas na figura são F1 = 30N, F2 = 20 N e F3 = 10N. Determine o módulo da 
força resultante: 

 



 
O bloco A possui massa de 20 kg e o bloco B 10 kg. Inicialmente estão em repouso. O coeficiente de atrito 
entre o plano inclinado e o bloco A é µ=0,2. Determine: 

13. As forças de atrito de cada corpo 
14. A aceleração do sistema 
15. A tensão na corda 

 

No esquema da figura os fios e a polia são ideais e não se consideram resistência e o empuxo do ar. O sistema 

é abandonado do repouso. Os blocos A e B têm massa de 2,0kg.  

α = 30°.  

 

Supondo coeficiente de atrito de 0,1, determine:  

16. As forças de atrito de cada corpo 

17. o módulo da aceleração do sistema; 

18. a intensidade da força que traciona a corda.   

Considere a figura abaixo:   

 

As massas de A, B e C são, respectivamente, iguais a 15kg, 20kg e 15,0kg. Os coeficientes de atrito são todos 

iguais a 0,2 : Dados: g = 9,81 m/s2     θ=75º. 

Determine: 

19. As forças de atrito de cada corpo 
20. A aceleração do sistema 
21. A tensão na corda AB 
22. A tensão na corda BC 

 


