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Nome do aluno(a): __________________________________________ nº____
Série/Ano: 1ºano_____________________ Turma: A_________________________
Professor(a): Renato M. Pugliese_________________ Disciplina: Física_ Data: ___/___/____
Objetivo  da  avaliação:  Interpretar  formas  de  trabalhar  fisicamente  com  a  linguagem 
matemática, incluindo a álgebra, a aritmética e notações como a científica. Compreender os 
conceitos de espaço (deslocamento) e tempo (duração), velocidade média, circular e relativa, 
além do conceito de aceleração e de unidades de medida.

Formulário

v = Δx/Δt Δx = xf – xi Δt = tf – ti a = Δv/Δt Δv = vf – vi

Questões

01. Indique qual alternativa melhor representa os seguintes números em notação científica:
I. 123000
II. 21
III. 0,000067

I II III
a) 1,23 2,1 6,7
b) 1,23.105 2,1.101 6,7.10-5

c) 1,23.105 2,1.102 6,7.105

d) 1,23.103 2,1.100 6,7.10-4

02. indique qual alternativa representa corretamente as conversões entre unidades de medida:
I. 2,3km = ? m
II. 2,3h = ? min
III. 72 km/h = ? m/s

I II III
a) 230 230 7200
b) 230 23 36
c) 2300 150 20
d) 2300 150 2

03. Um automóvel viaja a 40 Km/h durante a primeira hora e a 55Km/h nas duas horas seguintes. Sua 
velocidade média durante as três primeiras horas, em km/h, é aproximadamente: 
a) 20 
b) 25 
c) 50 
d) 27 

Texto para as questões 04 e 05.
Brasileiro  sofre!  Numa  tarde  de  sexta-feira,  a  fila  única  de  clientes  de  um  banco  tem 

comprimento médio de 40 m. Em média, a distância entre as pessoas na fila é de 1 m. Os clientes são 
atendidos por quatro caixas. Cada caixa leva cerca de 4,0 min para atender um cliente.

04. Qual a velocidade (média) dos clientes ao longo da fila?
a) 1 m/min b) 2 m/min c) 3 m/min d) 4 m/min e) 5 m/min

05. Quanto tempo um cliente gasta na fila?
a) 10 min b) 30 min c) 60 min d) 50 min e) 40 min

Nota:



06. Um vagão está animado de velocidade cujo módulo é V, relativa ao solo. Um passageiro, situado no 
interior do vagão move-se com a mesma velocidade, em módulo, com relação ao vagão. Podemos 
afirmar que o módulo da velocidade do passageiro, relativa ao solo, é:
a) certamente menor que V; 
b) certamente igual a V; 
c) certamente maior que V;
d) impossível definir sem valores numéricos.

07. A figura mostra uma roda que rola sem deslizar sobre o solo plano e horizontal (imagine a roda de 
um carro que se desloca por uma via).

 
Se o eixo da roda se translada com velocidade constante de intensidade  80 km/h,  que alternativa 
apresenta os valores mais próximos das intensidades das velocidades dos pontos A, B e C, em relação 
ao solo, no instante considerado?

ponto A ponto B ponto C
a) 80 km/h 80 km/h 80 km/h 
b) zero 80 km/h 160 km/h 
c) zero 80 km/h 100 km/h 
d) 40 km/h 80 km/h 120 km/h 
e) 100 km/h 100 km/h 100  km/h

08.  Uma  torneira  está  pingando,  soltando  uma  gota  a  cada  intervalo  igual  de  tempo.  As  gotas 
abandonam a torneira com velocidade nula. Desprezando a resistência do ar, no momento em que a 
quinta gota sai da torneira, as posições ocupadas pelas cinco gotas são melhor representadas pela 
sequência: 

09. Um corpo com velocidade de 10m/s, passa a sofrer uma aceleração de 5m/s2 durante 3s. Qual será 
a velocidade do corpo após esse tempo?
a) 10 m/s b) 15 m/s c) 18 m/s d) 25 m/s e) 30 m/s

10. A respeito do conceito de força, assinale a frase correta 
a) Não pode existir movimento perpétuo, sem a ação de uma força. 
b) Uma partícula pode ter movimento circular e uniforme, sem ação de nenhuma força. 
c) Um ponto material tende a manter sua aceleração sem ação de forças. 
d) O único estado cinemático que pode ser mantido sem forças é o repouso. 
e) A velocidade vetorial de uma partícula tende a se manter sem ação de forças, as quais são usadas 
para alterar sua velocidade, não para mantê-la.


