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1. (Enem 2013)  Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No 
instante em que o paraquedas é aberto (instante TA), ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura 

do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. 

Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista, durante o seu movimento de queda?  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
   
2. (Enem 2013)  Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que 

sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. 

Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto?  
a) Perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento.    
b) Paralelo ao plano e no sentido contrário ao movimento.    
c) Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento.    
d) Horizontal e no mesmo sentido do movimento.    
e) Vertical e sentido para cima.    
   
3. (Enem 2012)  Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe 

de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias  
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diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km/h e a 

distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km/h. 

Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima 

permitida, qual será o tempo necessário, em horas, para a realização da entrega?  
a) 0,7              b) 1,4                    c) 1,5                       d) 2,0                              e) 3,0    
   
4. (Enem 2012)  Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso a 

administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações: a locomotiva parte do repouso em 

aceleração constante por um terço do tempo de percurso, mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com 

desaceleração constante no trecho final, até parar. 

Qual é o gráfico de posição (eixo vertical) em função do tempo (eixo horizontal) que representa o movimento desse trem?  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
   
5. (Enem 2012)  Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento 

das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Quando as 

rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. 

As representações esquemáticas da força de atrito fat entre os pneus e a pista, em função da pressão p aplicada no pedal de freio, para 

carros sem ABS e com ABS, respectivamente, são:  

a)     

b)     



c)     

d)     

e)     
   
6. (Enem 2011)  Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência: 
 

I. Mantenha uma régua (com cerca de 30 cm) suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, de modo que o zero da 

régua esteja situado na extremidade inferior. 

II. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão, em forma de pinça, próximos do zero da régua, sem tocá-la. 

III. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurá-la o mais 

rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela percorre durante a queda. 

 

O quadro seguinte mostra a posição em que três pessoas conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de reação. 

 

Distância percorrida pela 

régua durante a queda (metro) 

Tempo de reação 

(segundo) 

0,30 0,24 

0,15 0,17 

0,10 0,14 

 

Disponível em: http://br.geocities.com. Acesso em: 1 fev. 2009. 
 

A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação porque a  
a) energia mecânica da régua aumenta, o que a faz cair mais rápido.    
b) resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade.    
c) aceleração de queda da régua varia, o que provoca um movimento acelerado.    
d) força peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento acelerado.    
e) velocidade da régua é constante, o que provoca uma passagem linear de tempo.    
   
7. (Enem 2009)  O ônibus espacial Atlantis foi lançado ao espaço com cinco astronautas a bordo e uma câmera nova, que iria 

substituir uma outra danificada por um curto-circuito no telescópio Hubble. Depois de entrarem em órbita a 560 km de altura, os 

astronautas se aproximaram do Hubble. Dois astronautas saíram da Atlantis e se dirigiram ao telescópio. 

Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou: “Esse telescópio tem a massa grande, mas o peso é pequeno.” 

 

 

 

Considerando o texto e as leis de Kepler, pode-se afirmar que a frase dita pelo astronauta  

 



a) se justifica porque o tamanho do telescópio determina a sua massa, enquanto seu pequeno peso decorre da falta de ação da 

aceleração da gravidade.    
b) se justifica ao verificar que a inércia do telescópio é grande comparada à dele próprio, e que o peso do telescópio é pequeno porque 

a atração gravitacional criada por sua massa era pequena.    
c) não se justifica, porque a avaliação da massa e do peso de objetos em órbita tem por base as leis de Kepler, que não se aplicam a 

satélites artificiais.    
d) não se justifica, porque a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre, neste caso, sobre o telescópio e é a responsável por 

manter o próprio telescópio em órbita.    
e) não se justifica, pois a ação da força-peso implica a ação de uma força de reação contrária, que não existe naquele ambiente. A 

massa do telescópio poderia ser avaliada simplesmente pelo seu volume.    
   
8. (Enem 2008)  O gráfico a seguir modela a distância percorrida, em km, por uma pessoa em certo período de tempo. A escala de 

tempo a ser adotada para o eixo das abscissas depende da maneira como essa pessoa se desloca. 

 

Qual é a opção que apresenta a melhor associação entre meio ou forma de locomoção e unidade de tempo, quando são percorridos 10 

km?   

a) carroça - semana    
b) carro - dia    
c) caminhada - hora    
d) bicicleta - minuto    
e) avião - segundo    
   
9. (Enem 2007)  Explosões solares emitem radiações eletromagnéticas muito intensas e ejetam, para o espaço, partículas carregadas 

de alta energia, o que provoca efeitos danosos na Terra. O gráfico a seguir mostra o tempo transcorrido desde a primeira detecção de 

uma explosão solar até a chegada dos diferentes tipos de perturbação e seus respectivos efeitos na Terra. 

 

Considerando-se o gráfico, é correto afirmar que a perturbação por ondas de rádio geradas em uma explosão solar  

a) dura mais que uma tempestade magnética.     
b) chega à Terra dez dias antes do plasma solar.     
c) chega à Terra depois da perturbação por raios X.     
d) tem duração maior que a da perturbação por raios X.     
e) tem duração semelhante à da chegada à Terra de partículas de alta energia.    
   
10. (Enem 2006)  Na preparação da madeira em uma indústria de móveis, utiliza-se uma lixadeira constituída de quatro grupos de 

polias, como ilustra o esquema ao lado. Em cada grupo, duas polias de tamanhos diferentes são interligadas por uma correia provida 

de lixa. Uma prancha de madeira é empurrada pelas polias, no sentido A   B (como indicado no esquema), ao mesmo tempo em 

que um sistema é acionado para frear seu movimento, de modo que a velocidade da prancha seja inferior à da lixa. 

 

 



 
 

O equipamento anteriormente descrito funciona com os grupos de polias girando da seguinte forma:   

a) 1 e 2 no sentido horário; 3 e 4 no sentido anti-horário.     
b) 1 e 3 no sentido horário; 2 e 4 no sentido anti-horário.     
c) 1 e 2 no sentido anti-horário; 3 e 4 no sentido horário.     
d) 1 e 4 no sentido horário; 2 e 3 no sentido anti-horário.     
e) 1, 2, 3 e 4 no sentido anti-horário.    
   
11. (Enem 1999)  Um sistema de radar é programado para registrar automaticamente a velocidade de todos os veículos trafegando por 

uma avenida, onde passam em média 300 veículos por hora, sendo 55km/h a máxima velocidade permitida. Um levantamento 

estatístico dos registros do radar permitiu a elaboração da distribuição percentual de veículos de acordo com sua velocidade 

aproximada. 

 

 

A velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é de:   

a) 35 km/h    
b) 44 km/h    
c) 55 km/h    
d) 76 km/h    
e) 85 km/h    
  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
Em uma prova de 100m rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir:  

 

  
 

 

 

 

 



12. (Enem 1998)  Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a VELOCIDADE do corredor é aproximadamente constante?   

a) Entre 0 e 1 segundo.    
b) Entre 1 e 5 segundos.    
c) Entre 5 e 8 segundos.    
d) Entre 8 e 11 segundos.    
e) Entre 12 e 15 segundos.    
   
13. (Enem 1998)  Em que intervalo de tempo o corredor apresenta ACELERAÇÃO máxima?   

a) Entre 0 e 1 segundo.     
b) Entre 1 e 5 segundos.     
c) Entre 5 e 8 segundos.     
d) Entre 8 e 11 segundos.     
e) Entre 9 e 15 segundos.    
 


