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LIVE – REVISÃO 
 

CINEMÁTICA 
 
1. Um passageiro perdeu um ônibus que saiu da rodoviária 
há 5,0 min e pegou um táxi para alcançá-lo. O ônibus e o 
táxi descrevem a mesma trajetória e seus movimentos são 
uniformes. A velocidade escalar do ônibus é de 60 km/h e 
a do táxi é de 90 km/h. O intervalo de tempo necessário 
ao táxi para alcançar o ônibus é de: 
a) 5,0 min.  
b) 10 min.  
c) 15 min. 
d) 20 min. 
e) 25 min. 
 
2. 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. 

a) 80 km/h 
b) 60 km/h 
c) 40 km/h 
d) 10 km/h 
 
3. 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). 
a) 270 m 
b) 27 m 
c) 54 m 
d)150 m 
 
4. Uma partícula move-se ao longo de uma circunferência 
circunscrita em um quadrado de lado L com velocidade 
angular constante. Na circunferência inscrita nesse 
mesmo quadrado, outra partícula move-se com a mesma 
velocidade angular. A razão entre os módulos das 
respectivas velocidades lineares dessas partículas é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

 
5. Os pontos A e B, da mesma vertical, estão 
respectivamente a 320 cm e 180 cm de altura de uma 
esteira rolante. No mesmo instante, de cada um desses 
pontos, abandona-se do repouso uma pedra. Essas pedras 
atingem pontos da esteira que distam 16 cm entre si. A 
velocidade escalar da esteira é constante igual a: 
a) 90 cm/s.  
b) 85 cm/s.  
c) 80 cm/s.  
d) 60 cm/s.  
e) 40 cm/s. 
 
 

TERMOLOGIA 
 
6. O carvão, ao queimar, libera 6 000 cal/g. Queimando 
70 g desse carvão, 20% do calor liberado é usado para 
aquecer, de 15 °C, 8,0 kg de um líquido. Não havendo 
mudança do estado de agregação, qual o valor do calor 
específico desse líquido? 
a) 0,10 cal/g °C 
b) 0,30 cal/g °C 
c) 0,70 cal/g °C 
d) 1,0 cal/g °C 
 
7. Num calorímetro ideal, são colocados 1,0 kg de água à 
temperatura ambiente e um bloco de ferro, também de 
massa 1,0 kg, bastante aquecido. Após o equilíbrio 
térmico, verifica-se que a temperatura da água aumentou 
de 40 °C, enquanto a temperatura do bloco de ferro 
diminuiu mais de 200 °C. Isso ocorreu porque a água e o 
bloco de ferro têm: 
a) densidades absolutas diferentes; 
b) massas iguais; 
c) capacidades térmicas diferentes; 
d) coeficientes de condutibilidade térmica diferentes; 
e) estados físicos de agregação diferentes – a água é líquida 
e o ferro é sólido. 
 
8. Sabendo que uma caixa de fósforos possui em média 40 
palitos e que cada um desses palitos, após sua queima 
total, libera cerca de 85 calorias, para podermos fundir 
totalmente um cubo de gelo de 40 gramas, inicialmente a 
–10 °C, sob pressão normal, quantas caixas de fósforos 
devemos utilizar, no mínimo? 
Dados: calor específico do gelo = 0,50 cal/g °C; 
calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g; 
calor específico da água = 1,0 cal/g °C. 
a) 1 caixa 
b) 2 caixa 
c) 3 caixa 
d) 4 caixa 
 
9. A válvula reguladora de pressão em uma panela de 
pressão tem massa igual a 60 g e está apoiada sobre um 
orifício de diâmetro 2,8 mm na tampa da panela, vedando 
perfeitamente a comunicação do exterior com o interior. 
Sendo a aceleração da gravidade 10 m/s2, a mínima 
variação de pressão no interior da panela, que fará com 
que a válvula permita o escape de vapor do interior da 
panela, é, aproximadamente, em Pa: 
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Dado: π = 3 
a) 0,8 · 105.  
b) 0,9 · 105.  
c) 1,0 · 105. 
d) 1,2 · 105. 
 
10. A figura a seguir mostra duas barras verticais, uma de 
cobre e outra de zinco, fixas na parte inferior. Elas 
suportam uma plataforma horizontal onde está apoiado 
um corpo. O coeficiente de atrito estático entre o corpo e a 
plataforma é 0,01, e os coeficientes de dilatação linear do 
zinco e do latão valem 2,6 · 10–5 °C–1 e 1,8 · 10 5 °C–1, 
respectivamente. Qual a menor variação de temperatura 
capaz de provocar o deslizamento do corpo sobre a 

plataforma? 
a) 100 °C 
b) 200 °C 
c) 350 °C 
d) 1000 °C 
 

GABARITO 
 

CINEMÁTICA 
 
 
1. b 
2. a 
3. c 
4. a 
5. c 

TERMOLOGIA 
 
6. c 
7. c 
8. a 
9. c 
10. a 
 
 


