
 

 

 

1. Numa conversa recente sobre átomos, ouviram-se as seguintes 

afirmações: 

I. São a menor porção que constitui a matéria. 

II. São indivisíveis, em razão de seu tamanho muito reduzido. 

III. Cada elemento químico representa um tipo específico de átomo. 

IV. No núcleo do átomo encontram-se partículas com carga elétrica positiva 

e outras sem carga elétrica. 

 Dentre as assertivas acima: 

a) Apenas uma está correta    

b) Duas estão corretas 

c) Três estão corretas   

d) Todas estão corretas 

e) Todas estão erradas 

2. Alotropia é um fenômeno, em que um mesmo elemento químico forma 

substâncias simples diferentes, como: 

a) Água e Água Oxigenada 

b) Ácido carbônico e Gás Carbônico 

c) Ouro e Prata 

d) Prata e Platina 

e)  Diamante e Grafite 

3. Marcos está dentro do ônibus, sentado na parte de trás, Sílvia está sentada 

próximo ao motorista, Antônia se encontra parada na calçada e José está 

andando em direção ao ponto de ônibus. O ônibus está em movimento e se 

dirige do bairro para o centro, passando por Antônia e José. Para quais 

dessas pessoas o motorista se encontra em movimento? 

a) Para Marcos, José e Antônia.  

b) Para Antônia e José. 

c) Para Antônia, Sílvia e José. 

d) Para Marcos e Sílvia. 

e) Para nenhum deles. 

 
4. Um carro movia-se, em linha reta, com velocidade de 20 m/s quando o 

motorista pisou nos freios fazendo o carro parar em 5s. A aceleração do 
carro nesse intervalo de tempo foi de: 
a) - 4m/s² 
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b) -1m/s² 

c) 1 m/s² 

d) 3 m/s² 

e) 5 m/s² 

 

5. Um avião a jato, partindo do repouso é submetido a uma aceleração 
constante de 4 m/s². Qual o intervalo de tempo de aplicação desta 
aceleração para que o jato atinja a velocidade de decolagem de 160 m/s? 
Qual a distância percorrida até a decolagem? 
a) 80s e 400m 

b) 20s e 1600m 

c) 20s e 3200m 

d) 40s e 1600m 

e) 40s e 3200m 

 

6. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera a 2 m/s². 
Pode-se dizer que sua velocidade e a distância percorrida, após 3 
segundos, valem, respectivamente: 
a) 6 m/s e 18 m 

b) 6 m/s e 9 m 

c) 3 m/s e 12 m 

d)12m/s e 36m 

e) 2 m/s e 12 m 

 

7. 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: 

      a) 1,0 h 

b) 1,5 h 

c) 0,5 h 

d) 2,0 h 

e) 2,5 h 

 

8. Uma motocicleta com velocidade constante de 20 m/s empina numa pista de 

comprimento 200 m. A duração da brincadeira do motoqueiro é: 

a) 5 s 

b) 10 s 

c) 15 s 

d) 20 s 

e) 40 s 

 

O enunciado a seguir se refere aos testes 9 e 10. 

Dois móveis, A e B, percorreram uma trajetória retilínea, conforme as 

equações horárias Sa = 30 + 20t e Sb = 90 – 10t, sendo a posição S em 

metros e o tempo t em segundos. 

 

9. No instante t = 0 s, a distância entre os móveis, em metros, era de: 



a) 30 

b) 50 

c) 60 

d) 80 

e) 120 

 

10. O instante de encontro dos dois móveis, em segundos foi: 

a) 2 

b) 4 

c) 1 

d) 3 

e) 5 

 

Prof. Mário Castro 

 
 


