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01.  Considere as seguintes afirmações: 
I. A resultante das forças que atuam num corpo que 

descreve movimento uniforme é nula. 
II. Dois corpos submetidos a forças resultantes iguais 

sofrem a mesma aceleração somente se possuírem 
mesma massa. 

III. O efeito final da força de ação exercida por um 
agente externo a um corpo é anulado pela reação do 
corpo e esse agente externo. 

 
Dentre essas afirmações, somente: 
(A)  I é correta   (D)  I e II são corretas 
(B)  II é correta   (E)  I e III são corretas 
(C)  III é correta 

 
02.  Dadas as afirmações: 

I. Um corpo pode permanecer em repouso quando 
solicitado por forças externas. 

II. As forças de ação e reação têm resultante nula, 
provocando sempre o equilíbrio do corpo em que 
atuam. 

III. A força aplicada sobre um corpo, pela Segunda Lei de 
Newton, é o produto de sua massa pela aceleração 
que o corpo possui. 

 
É(são) correta(s): 
(A)  I e II    (D)  I 
(B)  I e III    (E)  todas 
(C)  II e III 

 
03. Os princípios básicos da mecânica foram estabelecidos por 

Newton e publicados em 1686, sob o título “Princípios 
Matemática da Filosofia Natural”. Com base nestes 
princípios, assinale V para verdadeiro e F para falso. 
I. A aceleração de um corpo em queda livre 

depende da massa desse corpo. .......................... ( ) 
II. As forças de ação e reação são forças de mesmo 

módulo e estão aplicadas em um mesmo corpo.  ( ) 
III. A massa de um corpo é uma propriedade 

intrínseca desse corpo.  ........................................ ( ) 
IV. As leis de Newton são válidas somente para 

referenciais inerciais.  ........................................... ( ) 
V. Quanto maior for a massa de um corpo, maior 

será a sua inércia.  ................................................ ( ) 
VI. A Lei de Inércia, que é uma síntese das ideias de 

Galileu sobre a inércia, afirma que, para manter 
um corpo em movimento retilíneo uniforme, é 
necessária a ação de uma força. .......................... ( ) 

 
 
 
04. Um livro está num plano horizontal. Atuam sobre ele as 

forças peso e normal, como indicado na figura. 
Analisando-se as afirmações abaixo: 

I. A força de reação à força peso está aplicada no 
centro da Terra. 

II. A força de reação à força normal está aplicada sobre 
o plano horizontal. 

III. O livro está em repouso e, portanto, normal e peso 
são forças de mesma intensidade e direção, porém de 
sentidos contrários. 

IV. A força normal é reação à força peso. 

 
 

Pode-se dizer que: 
(A) todas as afirmações são verdadeiras. 
(B) apenas I e II são verdadeiras. 
(C) apenas I, II e III são verdadeiras. 
(D) apenas II e III são verdadeiras. 
(E) apenas III é verdadeira. 

 
05.  Uma mola está sustentando um corpo de peso P, 

conforme a figura abaixo. Sobre essa situação, considere 
as seguintes proposições: 
I. A mola apresenta um alongamento porque a Terra 

exerce uma força no extremo inferior da mola. 
II. Pela Lei da Ação e Reação, a mola atrai a Terra com 

força. 
III. A mola apresenta deformação dupla da que 

apresentaria se só estivesse presa ao corpo e não ao 
teto. 

 
 
 Analisando as situações e as proposições, podemos afirmar 

que: 
(A) apenas I é verdadeira. 
(B) apenas II é verdadeira. 
(C) apenas III é verdadeira. 
(D) I, II e III são verdadeiras. 
(E) I, II e III são falsas. 

 
06.  Em seu livro Viagem ao Céu, Monteiro Lobato, pela boca 

de uma personagem, faz a seguinte afirmação: “Quando 
jogamos uma laranja para cima, ela sobe enquanto a força 
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que produziu o movimento é maior do que a força da 
gravidade. Quando esta se torna maior, a laranja cai”. 

 (Despreza-se a resistência do ar.) 
(A) A afirmação é correta pois, de F = m.a, temos que a = 

0 quando F = 0, indicando que as duas forças se 
equilibraram no ponto mais alto da trajetória. 

(B) A afirmação está errada porque a força exercida para 
elevar a laranja, sendo constante, nunca será menor 
que a da gravidade. 

(C) A afirmação está errada, porque, após ser 
abandonada no espaço, a única força que age sobre a 
laranja é a da gravidade. 

(D) A afirmação está errada, porque, após ser 
abandonada no espaço, a única força que age sobre a 
laranja é a da gravidade. 

(E) A afirmação está correta porque está de acordo com 
o Princípio da Ação e Reação. 

 
07.  Um corpo se encontra em equilíbrio sobre o prato de uma 

balança, em repouso no laboratório (Figura 1). Na figura 2, 
estão representadas as forças que atuam sobre o corpo 

( )PeN , bem como a força exercida pelo corpo sobre o 

prato ( )F . 

  
 
 
 
08.  Um dinamômetro possui suas duas extremidades presas a 

duas cordas. Duas pessoas puxam as cordas na mesma 
direção e sentidos opostos, com força de mesma 
intensidade F = 100 N. Quanto marcará o dinamômetro? 

 
 

(A)  200 N   (D) 50 N 
(B)  0    (E)  400 N 
(C)  100 N 

 
09. Um fazendeiro possui dois cavalos igualmente fortes. Ao 

prender qualquer um dos cavalos com uma corda a um 
muro (figura 1), observa que o animal, por mais que se 
esforce, não consegue arrebenta-la. Ele prende, em 
seguida, um cavalo ao outro, com a mesma corda. A partir 
de então, os dois cavalos passam a puxar a corda (figura 2) 
tão esforçadamente quanto antes. 

 
 A respeito da situação ilustrada pela figura 2, é correto 

afirmar que: 
(A) a corda arrebenta, pois não é tão resistente para 

segurar dois cavalos. 
(B) a corda pode arrebentar, pois os dois cavalos podem 

gerar, nessa corda, tensões até duas vezes maiores 
que as da situação da figura 1. 

(C) a corda não arrebenta, pois a resultante das forças 
exercidas pelos cavalos sobre ela é nula. 

(D) a corda não arrebenta, pois não está submetida a 
tensões maiores que na situação da figura 1. 

(E) não se pode saber se a corda arrebenta ou não, pois 
nada se disse sobre sua resistência 
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10.  Um pára-quedista, alguns minutos após saltar do avião, 
abre seu pára-quedas. As forças que atuam sobre o 
conjunto pára-quedista – equipamentos são, então o seu 
peso e a força de resistência do ar. Essa força é 
proporcional à velocidade. 

 Desprezando-se qualquer interferência de ventos, pode-se 
afirmar que: 
(A) a partir de um certo momento, o pára-quedista 

descerá com velocidade constante. 
(B) antes de chegar ao chão, o pára-quedista poderá 

atingir velocidade nula. 
(C) durante toda a queda, a força resultante sobre o 

conjunto será vertical para baixo. 
(D) durante toda a queda, o peso do conjunto é menor 

do que a força de resistência do ar. 
 
11.  Um corpo de massa 200 g é submetido à ação das forças 

1 2 3F ,F e F , coplanares, de módulos            F1 = 5,0 N, F2 = 

4,0 N e F3 = 2,0 N, conforme a figura a seguir. 

 
A aceleração do corpo vale, em m/s2: 
(A)  0,025   (D)  25 
(B)  0,25   (E)  250 
(C)  2,5 

 
12.  Dois blocos, A e B, de massas mA = 2,0 kg e mB = 3,0 kg 

estão sobre uma superfície perfeitamente lisa, conforme a 
figura a seguir. O atrito entre os blocos e a superfície é 

desprezível. Sobre o corpo A é aplicada uma força F , 
horizontal e constante, de intensidade igual a 15,0 N. 

 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) A aceleração do bloco B é igual à aceleração do bloco 

A, porque as forças resultantes sobre o blocos A e B 
são de mesma intensidade. 

(B) A aceleração do conjunto é igual a 5,0 m/s2. 
(C) A força exercida pelo bloco B sobre o bloco A tem 

intensidade igual a 9,0 N. 
(D) A força exercida pelo bloco A sobre o bloco B tem 

intensidade igual a 15,0 N. 
(E) A força exercida pelo bloco A sobre o bloco B e a 

força exercida pelo bloco B sobre o bloco A têm 
intensidade diferentes. 

13.  Dois blocos A e B, com massas mA = 5 kg e            mB = 10 
kg, são colocados sobre uma superfície plana horizontal (o 

atrito entre os blocos e a superfície é nulo) e ligados por 
um fio inextensível e com massa desprezível (conforme a 
figura a seguir). O bloco B é puxado para a direita por uma 

força horizontal F  de intensidade 30 N. 

 
 
 Nessa situação, a aceleração do sistema e a tração no fio 

valem, respectivamente: 
(A)  2 m/s2 e 30 N  (D)  3 m/s2 e 10 N 
(B)  2 m/s2 e 20 N  (E)  2 m/s2 e 10 N 
(C)  3 m/s2 e 5 N 

 
14.  Dois blocos idênticos, unidos por um fio de massa 

desprezível, jazem sobre uma mesa lisa e horizontal 
conforme mostra a figura a seguir. A força máxima a que 
esse fio pode resistir é 20 N. 

 Qual o valor máximo da força F que se poderá aplicar a um 
dos blocos, na mesma direção do fio, sem romper o fio? 

 
 
 
15.  Dois blocos de massa igual a 4 kg e 2 kg, respectivamente, 

estão presos entre si por um fio inextensível e de massa 
desprezível. Deseja-se puxar o conjunto por meio de uma 

força F  cujo módulo é igual a 3 N sobre uma mesa 
horizontal e sem atrito. O fio é fraco e corre o risco de 
romper-se. 

 
 Qual o melhor modo de puxar o conjunto sem que o fio se 

rompa, pela massa maior ou pela menor? Justifique sua 
resposta. 

 
16.  Um rebocador arrasta dois flutuadores idênticos, de 3,2 t 

de massa cada, imprimindo-lhes uma aceleração de 
módulo 0,10 m/s2, ao longo de uma linha reta. A força de 
tração no cabo que o une ao primeiro flutuador tem 
intensidade de 800 N. 

 
 A força da resistência, aplicada pela água em cada 

flutuador tem intensidade f e a força tensora no cabo que 
une os dois flutuadores tem intensidade T. Assina a opção 
correta: 
(A)  f = 80 N; T = 400 N 
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(B)  f = 400 N; T = 8000 N 
(C)  f = 320 N; T = 400 N 
(D)  f = 400 N; T = 400 N 
(E)  f = 160 N; T= 800 N 

 
17.  Três corpos A, B e C, de massas mA = 2kg,                 mB = 6kg 

e mC = 12 kg, estão apoiados em uma superfície plana, 
horizontal e idealmente lisa. Ao bloco A é aplicada a força 
horizontal F = 10 N. A força que B exerce sobre C vale, em 
newtons: 

 
(A)  2    (B)  4 
(B)  6    (D)  10 

 

18.  Uma força F  arrasta três blocos de massas m1, m2 e m3, 
ligados por cordas de massas desprezíveis, sobre uma 
superfície em atrito, produzindo uma aceleração a no 
sistema. São escritas várias equações relacionadas com o 
estudo do movimento desses blocos: 

 
I. m1a = F – F1 
II. m2a = F2 – F3 
III. (m1 + m2)a = F – F3 
IV. m3a = F3 
V. (m1 + m2 + m3)a = F 
 
Podemos afirmar que: 
(A) todas estão corretas 
(B) só I e IV estão certas 
(C)  só V está certa 
(D) estão certas somente I, IV e V 
(E) estão certas somente II, III e IV 

 
19.  Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg, que está 

sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 N. 
Nesta situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa 
é: 

 Adote g = 10 m/s2. 

  
(A)  0N   (D)  40 N 
(B)  5 N   (E)  50 N 
(C)  10 N 

20. Dois blocos estão suspensos em um campo gravitacional de 
intensidade g (10m/s2) por duas cordas, A e B, de massas 
desprezíveis, como indica a figura. O bloco superior tem 
massa igual a 2,0 kg e o inferior, 4,0 kg. Determine as 
trações em cada corda nos seguintes casos: 

(A) os corpos são mantidos em repouso; 
(B) os corpos possuem uma aceleração de 2,0 m/s2 

vertical para cima; 
(C) os corpos estão em queda livre. 

 
 
21.  Uma pessoa está dentro de uma elevador em repouso, 

sobre uma balança que acusa uma leitura igual a P. Se o 
elevador subir com aceleração igual a duas vezes a 
aceleração da gravidade, a nova leitura será: 
(A)  P    (D)  4P 
(B) 2P    (E)  5P 
(C)  3P 

 
22.  Um elevador sobe com aceleração constante 1,5 m/s2. 

Uma pessoa de massa 60 kg no interior do elevador fica 
sujeita a uma força resultante de intensidade, em 
newtons, igual a 
(A) 40    (D)  690 
(B)  90    (E)  900 
(C)  600 

 
23.  Uma “balança” mede o peso de um homem, de 70 kg de 

massa, no interior de um elevador, cuja velocidade diminui 
4m/s a cada 2s. Considerando que o elevador está subindo 
e a aceleração da gravidade é igual a 10m/s2, o peso, em 
newtons, medido pela “balança”, é: 
(A)  560   (D)  770 
(B)  630   (E)  840 
(C)  700 

 
24.  Na máquina de Atwood a seguir, os fios e a polia são ideais 

e D é um dinamômetro de massa desprezível. Adote g = 10 
m/s2. Estando o sistema em equilíbrio, D assinala: 

 
(A)  5,0 N   (D)  50 N 
(B)  10 N   (E)  150 N 
(C)  15 N 

25. No sistema representado abaixo, o atrito e a resistência do 
ar são desprezíveis e a polia e o fio podem ser 
considerados ideais. 
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 Sabe-se que a intensidade da força F  vale 60 N, que a 

massa do corpo M é de 4,0 kg, que a aceleração da 
gravidade é 10 m/s2 e que o corpo N está subindo com 
velocidade escalar constante. Nessas condições, a massa 
de N, em kg, vale: 
(A)  2,0   (D)  5,0 
(B)  3,0   (E)  6,0 
(C)  4,0 

 
26.  Um corpo A de massa mA = 1,6 kg está unido por um fio a 

um outro B de massa mB = 0,40 kg. 
 No instante inicial, o corpo A tinha uma velocidade de 

módulo 5,0 m/s e se movia para a direita, conforme sugere 
a figura. 

 Adote g = 10 m/s2 

 
 Desprezando-se os atritos, após 5,0 s, qual o módulo e o 

sentido da velocidade do corpo A? 
 
27.  Dois blocos, de massas M e m, mantidos em repouso por 

um fio A preso a uma parede e ligados entre si por um 
outro fio B, leve e inextensível, que passa por uma roldana 
de massa desprezível, estão dispostos conforme a figura. O 
bloco de massa M está apoiado sobre uma superfície plana 
e horizontal, enquanto o de massa m encontra-se 
suspenso. A roldana pode girar livremente. Considere g = 
10 m/s2. 

 
 Num dado instante, o fio a é cortado e os blocos passam a 

se mover com aceleração constante a. 
 A condição mínima para que o sistema entre em 

movimento após o fio ser cortado é dada por: 
(A) m = M  (D)  m 0  

(B)  m > M  (E)  m = M = 0 
(C)  m < M 

28.  Os três corpos, A, B e C, representados na figura a seguir 
têm massas iguais, m = 3,0 kg. 

 
 O plano horizontal, onde se apóiam A e B, não oferece 

atrito, a roldana tem massa desprezível e a aceleração 
local da gravidade pode ser considerada g = 10 m/s2. A 
tração no fio que une os blocos A e B tem módulo: 
(A)  10 N   (D) 25 N 
(B)  15 N   (E)  30 N 
(C)  20 N 

 
29.  Três blocos, A, B e C, de massas mA = 5,0 kg,         mB = 1,0 

kg e mC = 4,0 kg, são dispostos conforme o esquema 
abaixo, num local onde a aceleração da gravidade vale 10 
m/s2. Desprezando os atritos e considerando idéias a polia 
e o fio, a intensidade da força que A exerce em B vale, em 
newtons: 

 
(A)  10,0   (D)  4,0 
(B)  6,0    (E)  1,0 
(C)  5,0 

 
30.  Um bloco permanece em repouso sobre um plano 

inclinado, muito embora lhe apliquemos uma força F , 
horizontal, conforme ilustra a figura adiante. 

 Assim, a resultante de todas as forças que agem sobre esse 

bloco, excetuando-se F , será corretamente representada 
pelo vetor: 

  
31.  Dois blocos de mesma massa são conectados da maneira 

indicada na figura abaixo. As massas da corda e a da 
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roldana são desprezíveis, assim como qualquer atrito no 
sistema. Baseados nessas informações determine: 

 
(A)  a aceleração dos blocos; 
(B)  a tração na corda. 

 
32.  Na figura, considere desprezível o atrito nos planos e na 

polia. A massa de A é de 4,0 kg, a massa de B é de 0,60 kg, 
a massa de C é de 0,40 kg e g = 10 m/s2. 

 
(A) Qual o módulo da aceleração do conjunto? 
(B) Quais as intensidades das forças que tracionam os 

fios que ligam os corpos A e B e os corpos B e C? 
(C) Se o sistema for impedido de se mover por uma força 

aplicada em A, qual o valor desta força? 
 
33.  Uma bolinha pendurada na extremidade de uma mola 

vertical executa um movimento oscilatório. Na situação da 
figura, a mola encontra-se comprida e a bolinha está 

subindo com velocidade v . Indicando por F  a força da 

mola e por P  (vetorial) a força peso aplicadas na bolinha, 
o único esquema que pode representar tais forças na 
situação descrita anteriormente é: 

  
34.  Uma mola helicoidal de comprimento natural 20 cm pende 

verticalmente quando é presa pela extremidade superior. 
Suspendendo-se um corpo de massa 200 g pela 
extremidade inferior, seu comprimento passa a ser 25 cm. 
A constante elástica da mola é: 

 Dado: g = 10 m/s2. 

(A)  4 N/m   (D)  400 N/m 
(B)  80 N/m   (E)  500 N/m 
(C)  40 N/m 

 
35.  Um trem está se deslocando para a direita sobre trilhos 

retilíneos e horizontais, com movimento uniformemente 
variado em relação à Terra. 

 Uma esfera metálica, que está apoiada no piso horizontal 
de um dos vagões, é mantida em repouso em relação ao 
vagão por uma mola colocada entre ela e a parede frontal, 
como ilustra a figura. A mola encontra-se comprimida. 

 
 Suponha desprezível o atrito entre a esfera e o piso do 

vagão. 
(A) Determine a direção e o sentido da aceleração do 

trem em relação à Terra. 
(B) Verifique se o trem está se deslocando em relação à 

Terra com movimento uniformemente acelerado ou 
retardado, justificando sua resposta. 

 
36.  Nas figuras aparecem corpos ligados a dinamômetros 

calibrados em newtons. Admitindo que os dinamômetros 
não têm massa, os atritos são desprezíveis e g = 10 m/s2, 
das leituras de cada dinamômetro indicadas nas 
alternativas a seguir, a errada é: 
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37.  Certa mola, presa a um suporte, sofre alongamento de 8,0 
cm quando se prende à sua extremidade um corpo de peso 
12 N, como na figura 1. A mesma mola, tendo agora em 
sua extremidade o peso de 10 N, é fixa ao topo de um 
plano inclinado de a, sem atrito, como na figura 2. 

 Dado: sen a = 0,60. 

 
Neste caso, o alongamento da mola é, em cm: 
(A)  4,0   (D)  7,0 
(B)  5,0   (E)  8,0 
(C)  6,0 

 
38. Para a verificação experimental das leis da Dinâmica foi 

montado o sistema a seguir. Nele, o atrito é desprezado, o 
fio e a polia são ideais. Os corpos A e B encontram-se em 
equilíbrio quando a mola “ultraleve” M está distendida de 
5,0 cm. A constante elástica desta mola é: 

 Adote g = 10 m/s2. 

 
(A)  3,0.102 N/m  (D)  1,0.102 N/m 
(B)  2,0.102 N/m  (E)  5,0.103 N/m 
(C)  1,5.102 N/m 

 
39.  Um conjunto de duas bolas de massas m1 e m2, ligadas 

através de uma mola ideal de constante elástica k, está em 
repouso, preso ao teto, conforme indica a figura. No 
instante t = 0, é cortado o fio que prende a bola (1) ao teto 
(portanto, a tensão no fio se anula). 

  
Determine: 
(A) a aceleração da bola (1) no instante t = 0; 
(B) a aceleração da bola (2) no instante t = 0. 

 
40.  O bloco da figura, de massa m = 4,0 kg, desloca-se sob a 

ação de uma força horizontal constante de intensidade F. A 
mola ideal, ligada ao bloco, tem comprimento natural (isto 

é, sem deformação) 0 = 14 cm e constante elástica             
k = 160 N/m. 

 
 Desprezando-se as forças de atrito e sabendo-se que as 

velocidades escalares do móvel em A e B são 
respectivamente iguais a 4 m/s e 6 m/s, qual é, em cm, o 
comprimento da mola durante o movimento? 

 
41. No gráfico seguinte estão representadas as distensões (Dx) 

de dois elásticos (x e y) em função do módulo (F) da força 
de distensão aplicada em cada um deles separadamente: 

  
(A) Suponha que os elásticos sejam associados em série, 

como mostra a figura abaixo. Qual é o valor da 
constante elástica deste sistema, em N/cm? 

  
 
(B) Se os elásticos forem associados em paralelo, como 

mostra a figura seguinte, qual será o valor da 
constante elástica do sistema, em N/cm? 

  
 



 
 
 

2018/FIS/TD/REC/EM-REC-TD-FIS-2-MT-ENEM1000-FIS-01149-CHICÃO-26-06-18 

 TD de Física – Recuperação Paralela – Enem 1000 
2o Ano   |   Ensino Médio  |   Manhã/Tarde 

 

8 

42.  Para erguer um bloco de peso 1800 N é utilizado um 
sistema de polias e fios conforme o esquema. 
Considerando-se o sistema ideal: 

  
(A) Que força mínima F se deve aplicar na extremidade A 

do fio para que o corpo comece a ser erguido? 
(B) Seria possível a uma pessoa de peso 500 N erguer o 

bloco puxando o fio verticalmente pelo ponto A? 
Explique. 

Adote g = 10 m/s2. 
 
43.  Um corpo de peso P encontra-se em equilíbrio, devido à 

ação da força F  como indica a figura abaixo. Os pontos A, 
B e C são os pontos de contato entre os fios e a superfície. 
Determine a força que a superfície exerce sobre os fios nos 
pontos A, B e C, respectivamente, nos seguintes casos: 

  
(A) as polias não têm massa; 
(B) o peso de cada polia vale P. 

 
44.  O sistema de roldanas da figura a seguir apresenta 

propriedades “multiplicadoras” de força. Desprezando as 
massas das roldanas e das cordas (considere g = 10 m/s2), 
calcule: 

  
(A) o valor de f (em newtons) para m subir com 

aceleração constante de 1 m/s2; 

(B) o valor de f (em newtons) para M descer com 
aceleração constante de 1 m/s2; 

(C) a distância que a corda (onde f atua) desce quando o 
bloco M sobe 10 cm. 

 
45. No sistema da figura a seguir, os fios são inextensíveis, as 

polias sem massa e as superfícies sem atrito. O ângulo que 
a hipotenusa da superfície de seção triangular faz com a 
horizontal é de 30°. Sabendo que a relação entre as massas 
dos corpos A e B é mA/mB = ½ e considerando g = 10 m/s2, 
calcule: 

 
 

(A) a relação aA/aB entre as acelerações dos corpos A e B; 
(B) a aceleração dos corpos A e B. 

 
46. No sistema esquematizado na figura, C é um carrinho em 

movimento acelerado, seguindo trilhos retilíneos e 
horizontais. Os blocos A e B, interligados por um fio que 
passa por uma polia, não se movem em relação a C. 

 Dados: massa de A = 2 kg; massa de B = 10 kg; 
 Massa de C = 88 kg; g = 10 m/s2. 

 
 
 Desprezando atritos e influências do ar, e considerando 

ideais o fio e a polia, calcule a intensidade: 
(A) da força de tração no fio; 
(B) da aceleração do sistema; 
(C) da força que C exerce em B; 

(D) da força F  que acelera o sistema. 
 

TD – 02 
 
01. Sobre a Primeira Lei de Newton, assinale a correta. 

(A) Um corpo, por si só, pode alterar seu estado de 
movimento ou repouso. 

(B) E esse princípio que explica o fato de sermos “jogados 
para fora” em uma curva. 

(C) Ao andarmos, empurramos o chão para trás e este 
nos empurra para frente; isso é uma conclusão lógica 
da 1a Lei de Newton. 

(D) O fato de sermos “empurrados” contra o banco de 
um automóvel durante uma arrancada, não é 
consequência da 1a Lei de Newton. 

 
02. De acordo com o princípio da ação e reação, assinale a 

opção correta. 
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(A) Forças de ação e reação são diretamente opostas. 
(B) Forças de ação e reação podem ter módulos 

diferentes. 

(C) O peso ( )P  e a reação normal ( )N  constituem o 

principal exemplo de um par de ação e reação. 
(D) A reação ao peso é um vetor aplicado ao centro da 

Terra e tem e mesma direção e sentido do peso. 
(E) A ação e a reação podem estar aplicadas no mesmo 

corpo. 
 
03. Acerca da 2a lei de Newton, marque a correta. 

(A) A Segunda Lei de Newton não se aplica a corpos em 
equilíbrio. 

(B) O peso ( )P  e a reação normal ( )N  aplicadas ao 

mesmo corpo, sempre terão o mesmo módulo, por 
isso sempre se anulam. 

(C) A aceleração adquirida por um corpo nem sempre 
tem a mesma direção e sentido da resultante 
aplicada a  esse corpo.  

(D) A aceleração adquirida por um corpo é diretamente 
proporcional à resultante nele aplicada e 
inversamente proporcional à sua massa. 

(E) Um corpo sob a ação de uma única força não nula 
pode estar em equilíbrio. 

 
04. Sobre os princípios da dinâmica, é correto afirmar que 

(A) Se um corpo está em MRU, é porque não existe 
nenhuma força atuando nele. 

(B) Se as forças de ação e reação têm o mesmo módulo, 
deveriam se anular. 

(C) Se tentarmos empurrar um bloco para a frente e este 
não se mover, é porque a força que o bloco faz é 
maior que aquela que fazemos nele. 

(D) Ao soltarmos um corpo de uma certa altura ele, por 
inércia, tenderá a cair. 

(E) Forças iguais aplicadas em corpos diferentes podem 
produzir acelerações diferentes. 

 
05. Se a resultante das forças que agem sobre um corpo é 

nula, então o corpo 
(A) está em repouso. 
(B) está em MRU. 
(C) está acelerado. 
(D) pode estar em MRU. 
(E) nada podemos afirmar. 

 
06. O Prof. Ulisses, num acesso de fúria incontrolável, esmurra 

a parede. A respeito da força de contato trocada entre a 
mão e a parede, é incorreto dizer que elas 
(A) têm a mesma direção. 
(B)  têm a mesma intensidade. 
(C)  têm sentidos opostos. 
(D)  estão aplicadas na mão do professor. 
(E)  formam um par de ação e reação. 

 
07. Quando uma arma de fogo é disparada, a força que o 

projétil recebe e a força que a arma recebe 
(A) não podem ser iguais e a do projétil é maior. 
(B) podem ser iguais, dependendo da arma. 

(C)  podem ser iguais dependendo do projétil. 
(D) são iguais, pois formam um par de ação e reação. 
(E) não permitem afirmar nada com certeza. 

 
08. Uma sonda espacial move-se no espaço exterior sem 

necessitar da propulsão própria (motor). Isso se deve ao 
fato de 
(A) a força que a impulsionou a continuar agindo. 
(B) ela ser atraída por outros planetas. 
(C) a resultante sobre ela ser nula. 
(D) ao princípio da ação e reação. 
(E) não ser possível de acontecer, na realidade. 

 
09. Um corpo de massa 0,5 kg está sob a ação de duas forças 

colineares indicadas na figura. De acordo com a 2a Lei de 
Newton, a aceleração resultante é, em m/s2,  
(A) 0. 
(B) 10. 
(C) 30. 
(D) 40.                                     
(E) 70. 

 
 
10. A velocidade de um móvel de massa 15 kg varia conforme 

o gráfico a seguir. Calcule a intensidade da força resultante 
que age sobre ele. 

 
 
 
      
 
       
 
                                   
 
11. Uma força F imprime a uma massa m1 uma aceleração de 3 

m/s2 e a uma massa m2 uma aceleração de 6 m/s2. Qual é a 
aceleração, em m/s2, que ele imprimiria às duas juntas? 
(A) 1   
(B)  2   
(C)  3   
(D)  4   
(E)  5 

 
12. A figura mostra, um corpo de massa 5 kg apoiado em um 

plano horizontal perfeitamente liso e sujeito a duas forças 
coplanares F1 = 8N e F2 = 34N. A aceleração que o corpo 
adquire na direção da força F2 é 
(A) 2 m/s2.  
(B)  6 m/s2. 
(C)  10 m/s2.  

(D)  12 m/s2.                                          
(E)  14 m/s2. 

 
 
 
 
13. Na figura abaixo, não há atrito entre os blocos e a 

superfície, mA = 3 kg e mB = 7 kg. A força F  vale 40N. 

m 

F1 = 20N F2 = 15N 

120 

30 

10 t(s) 

v(m/s) 

F1 

60 
F2 

m 
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Determine a aceleração dos blocos e a força que A exerce 
em B. 

 
 
 
 
 
 
 14. No sistema abaixo, as massas de A, B e C valem 5 kg, 3 kg e 

2 kg, respectivamente. A força resultante tem módulo 60N. 
Determine 
(A) a aceleração; 
(B)  a força de contato entre A e B; 
(C)  a força que C exerce em B. 

 
 
 
 
 
 
15. No sistema abaixo as massas de A, B e C valem 5 kg, 3 kg e 

2 kg, respectivamente. A força resultante tem módulo 20N. 
Determine 
(A) a aceleração; 
(B)  a tração no fio 1; 
(C)  a tração no fio 2. 

 
                                                                         
  
 
 
 
16. Uma pessoa de 80 kg está sobre uma balança dentro de 

um elevador que sobe acelerado de       2 m/s2. Determine 
o peso indicado pela balança, em newtons. (g = 10 m/s2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
17. Os blocos A e B do sistema têm massas respectivamente 

iguais a 4 kg e 6 kg. Desprezando os atritos e considerando 
g = 10 m/s2, determine a aceleração do sistema e a tração 
no fio. 

 
 
                 
 
 
  
                                                  
18. Na figura do problema, as massas dos blocos A, B e C 

valem respectivamente 5 kg, 2 kg e 3 kg. Desprezando 
todos os atritos, bem como as massas dos fios e das polias, 
determine as indicações nos dinamômetros D1 e D2 . 

 
  

                                      
 
  
  
 
 

 
19. Os blocos A e B da figura têm massas respectivamente 

iguais a 4 kg e 6 kg e o plano é inclinado de 30 em relação 
à horizontal. Desprezando os atritos, determine a tração 
no fio que une os blocos. 

 
 
 
 
 
 
                                                            
20. Dois corpos de massas m1 = 2,1 kg e m2 = 2 kg, estão 

ligados por um fio que passa por uma roldana. Os corpos, 
inicialmente em repouso, são abandonados de uma 
mesma altura. Despreze os atritos e as massas do fio e da 
roldana. Determine a tração no fio. (g = 10 m/s2 ) 

 
 
 
 
 
 
21. No sistema visto na figura, todos os atritos são 

desprezíveis, bem como as massas das cordas e das 
roldanas. Cada bloco tem massa 6 kg e o valor de g é 10 
m/s2. Determine, em Newtons, o valor da tração na corda 
que liga os blocos 1 e 2. 

 
                              
 
 
 
 

TD – 01 
 

1. D 
2. E 
3. I - F, II – F, III – V, IV – V, V – V, VI – F 
4. C 
5. E 
6. C 
7. B 
8. C 
9. C 
10. C 
11. D 
12. C 
13. E 
14. F = 40 N 
15. Pela menor; T1 < T2 
16. A 
17. B 
18. A 

B  

D1 D2 

F  A 
B 


F A 

B C 

F  
A B C 

1 2 

A 

B 

A 

B 

m1 m2 

1 2 

3 
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19. D 
20. a) Ta = 60 N; Tb = 40 N 

b) Ta = 72 N; Tb = 48 N 
c) Ta = Tb = 0 N 

21. C 
22. B 
23. A 
24. D 
25. E 
26. V = - 5 m/s 
27. D 
28. A 
29. D 
30. C 
31. A) a = g * (sen α + 1) / 2 

B) T = m*g * ( 1 – ((sen α +1)/2)))  
32. A) a = 0,5 m/s² 

B)Tab = 1,6 N; Tbc = 1,84 N 
33. A 
34. C 
35. A) Esquerda, paralelo ao trem. 

B) Retardado, mola comprimida 
36. C 
37. A 
38. B 
39. A) a = g * ( 1 + (m2/m1)) 

B) a = 0 
40. ∆x = 16,5 cm 
41. A) Keq (s)  = 0,333333 N/cm  

B) Keq (p) = 1,5 N/cm 
42. A) 600 N 

B) Não; Pmin = 600 N 
43. A) A = P/8; B = P/4; C = P/2 

B) A = B = C = P 
44. A) T = ( m * ( 1 + g )) / 8 

B) T = - ( m * ( 1 + g )) / 8 
C) d = 80 cm 

45. A) aa / ab = 2 
B) aa = 20/9 m/s²; ab = 10/9 m/s² 

46. A) T = 100 N 
B) a = 50 m/s² 
C) F = 500 N 
D) F = 5000 N 

 
TD – 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TD – 03 
 
01. O período de uma partícula, em uma trajetória circular, é 

de 20 s. Nestas condições, quantas voltas a partícula dará 
na trajetória em 1 hora? 

 
02. Um velocista consegue fazer os 100 metros finais de uma 

corrida em 10 segundos. Se, durante esse tempo, ele deu 
passadas constantes de 2,0 metros, qual foi a frequência 
de suas passadas em hertz? 

 
03. Determine a velocidade angular do ponteiro dos segundos 

de um relógio analógico.  
(A) 60 rad/s.  

(B) 60 rad/s. 

(C) 30 rad/s.  

(D) /60 rad/s.  

(E) /30 rad/s. 
 

04. Um ciclista percorre uma pista circular de raio igual a 20 m, 
fazendo um quarto de volta a cada 5,0 s. Para esse 
movimento, a frequência em Hz e a velocidade angular em 
rad/s são, respectivamente: 

(A) 0,05 e /5. 

(B) 0,05 e /10. 

(C) 0,25 e /5. 

(D) 4,0 e /5. 

(E) 4,0 e /10. 
 

05. A velocidade angular do ponteiro dos segundos, cujo 
comprimento é 0,50 cm, em rad/s, e a velocidade linear de 
um ponto na extremidade de tal ponteiro, em cm/s, são 
respectivamente iguais a 

1. B 
2. A 
3. D 
4. E 
5. B 
6. D 
7. D 
8. C 
9. B 
10. F = 135 N 
11. B 
12. B 
13. A = 4 m/s² 
14. A) a = 6 m/s² 

B) Fab = 30 N 
C) Fcb = 18 N 

15. A) a = 2 m/s² 
B) T1 = 10 N 
C) T2 = 16 N 

16. N = 960 N 
17. A = 6 m/s² 
18. D1 = 50 N; D2 = 30 N 
19. T = 32 N 
20. T ≈ 20,50 N 
21. T = 20 N 
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(A) 2 e   

(B) 2 e 4 

(C) /30 e /15.  

(D) /30 e /60.  

(E) /60 e 2 
 

06. A figura mostra uma barra que 
gira com movimento circular e 
uniforme, em torno de um eixo 
E. Os pontos A e B giram com 
velocidades lineares tais que vA 
> vB. Em relação às velocidades 

angulares A e B e aos 
períodos TA e TB, é correto 
afirmar que 

(A) A > B e TA = TB. 

(B) A < B e TA < TB. 

(C) A = B e TA = TB. 

(D) A > B e TA > TB. 

(E) A = B e TA > TB. 

07. Na figura, 1, 2 e 3 são partículas de massa m. A partícula 1 
está presa ao ponto O pelo fio a. As partículas 2 e 3 estão 
presas, respectivamente, à partícula 1 e à partícula 2, pelos 
fios b e c. Todos os fios são inextensíveis e de massa 
desprezível. Cada partícula realiza um movimento circular 
uniforme com centro em O. 

 

  

 

Sobre as frequências angulares  e as velocidades lineares 
v para cada partícula, é correto dizer que 

(A) 1 < 2 < 3  e  v1 = v2 = v3.  

(B) 1 > 2 > 3  e  v1 = v2 = v3. 

(C) 1 < 2 < 3  e  v1 < v2 < v3. 
(D) 1 = 2 = 3  e  v1 > v2 > v3. 

(E) 1 = 2 = 3  e  v1 < v2 < v3. 

 

08. Um trator tem as rodas traseiras maiores que as dianteiras e 
desloca-se com velocidade constante.  
Pode-se afirmar que, do ponto de vista do tratorista, os 
módulos das velocidades lineares de qualquer ponto das 
bandas de rodagem das rodas da frente (vf) e de trás (vT) e 
os módulos das velocidades angulares das rodas da 

frente(f) e de trás (T) são: 

(A) vf > vT e f > T. 

(B) vf > vT e f < T.  

(C) vf < vT e f = T.  

(D) vf = vT e f > T.  

(E) vf = vT e f = T. 
 

09. Na situação esquematizada na figura, temos duas polias A 
e B acopladas por uma correia inextensível. Quando a polia 
A gira, movimenta a correia, que, por sua vez, faz a polia B 
girar também. 

 

Admitindo que não haja escorregamento entre a correia e 

as polias e supondo que a polia A execute 60 rpm, calcule: 

(A) a frequência de rotação da polia B; 
(B) a velocidade linear de um ponto qualquer da correia. 

(Use  = 3,1.) 
 

10. Temos, na figura a seguir, duas polias A e B de raio RA e RB, 
sendo RA = 20 cm e RB = 60 cm: 

 

 

A polia A gira com frequência igual a 1 200 Hz, acionada 

por um motor. A polia B também gira, acionada pela polia 

A por meio do contato entre elas. Não há escorregamento 

entre as polias na região de contato. Determine com que 

frequência a polia B gira. 

11. Um dispositivo rudimentar utilizado no interior no estado 
do Pará para ralar mandioca na fabricação de farinha 
consiste de uma associação de polias com diâmetros 
diferentes, como mostra a figura abaixo: 
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Os valores dos diâmetros das rodas mostradas na figura 
são DA = 1 m, DB = 10 cm e DC = 25 cm. Nessa situação, 
enquanto a roda A executa uma volta completa, as voltas 
executadas pelas rodas B e C são, respectivamente: 
(A)  10 e 10. 
(B)  5 e 10.  
(C)  5 e 5.  
(D)  10 e 15. 
(E)  15 e 10. 

 
12. Em que opção abaixo a roda traseira dá o maior número 

de voltas por pedalada? 

 
 

13. Quando se dá uma pedalada na bicicleta abaixo (isto é, 
quando a coroa acionada pelos pedais dá uma volta 
completa), qual é a distância aproximada percorrida pela 
bicicleta, sabendo-se que o comprimento de um círculo de 

raio R é igual a 2R, onde   3? 
 
 
 
 
 
 
 
(A) 1,2 m. 
(B) 2,4 m. 
(C) 7,2 m. 
(D) 14,4 m.  
(E) 48,0 m. 

 

14. Em 1885, Michaux lançou o biciclo com uma roda dianteira 
diretamente acionada por pedais (Fig. A). Por meio do 
emprego da roda dentada, que já havia sido concebida por 
Leonardo da Vinci, obteve-se melhor aproveitamento da 
força nos pedais (Fig. B).  

 

 

Considere que um ciclista consiga pedalar 40 voltas por 

minuto em ambas as bicicletas. (Use  = 3.) 

(A)  Qual é a velocidade de translação do biciclo de 

Michaux para um diâmetro da roda de 1,20 m? 

(B)  Qual é a velocidade de translação para a bicicleta-

padrão aro 60 (Fig. B)? 

 
15. O mecanismo apresentado na figura é utilizado para 

enrolar mangueiras após terem sido usadas no combate a 
incêndios. A mangueira é enrolada sobre si mesma, 
camada sobre camada, formando um carretel cada vez 
mais espesso. Considerando ser o diâmetro da polia A 
maior que o diâmetro da polia B, quando giramos a 
manivela M com velocidade constante, verificamos que a 
polia B gira .... que a polia A, enquanto a extremidade P da 
mangueira sobe com movimento .... . 

 
A opção que preencheria corretamente as lacunas acima é: 
(A)  mais rapidamente —  acelerado. 

(A) (B) 

(D) (C) 

(E) 
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(B)  mais rapidamente —  uniforme. 
(C)  com a mesma velocidade —  uniforme. 
(D)  mais lentamente —  uniforme. 
(E)  mais lentamente —  acelerado. 
 

16. Com relação ao funcionamento de uma bicicleta de 
marchas, onde cada marcha é uma combinação de uma 
das coroas dianteiras com uma das coroas traseiras, são 
formuladas as seguintes afirmativas: 
I. Numa bicicleta que tenha duas coroas dianteiras e 

cinco traseiras, temos um total de dez marchas pos-
síveis onde cada marcha representa a associação de 
uma das coroas dianteiras com uma das traseiras. 

II. Em alta velocidade, convém acionar a coroa dianteira 
de maior raio com a coroa traseira de maior raio 
também. 

III. Em uma subida íngreme, convém acionar a coroa 
dianteira de menor raio e a coroa traseira de maior 
raio. 

 
Entre as afirmações acima, estão corretas:  
(A) I e III, apenas.  
(B) I, II e III. 
(C) I e II, apenas.  
(D) II, apenas. 
(E) III, apenas. 

 
17. Um satélite artificial gira ao redor da Terra à altura de 600 

km (dados: raio da Terra = 6.400 km, período de rotação = 
24 h). Qual deve ser sua velocidade linear para que um 
observador, colocado na Terra tenha a impressão de que 
ele se encontra parado? 

 
18. O escalpelamento é um grave acidente que ocorre nas 

pequenas embarcações que fazem transporte de 
ribeirinhos nos rios da Amazônia. O acidente ocorre 
quando fios de cabelos longos são presos ao eixo 
desprotegido do motor. As vitimas são mulheres e crianças 
que acabam tendo o couro cabeludo arrancado. Um barco 
típico que trafega nos rios da Amazônia, conhecido como 
“rabeta”, possui um motor com um eixo de 80 mm de 
diâmetro, e este motor, quando em operação, executa 
3000 rpm. Considerando que, nesta situação de 
escalpeamento, há um fio ideal que não estica e não 
desliza preso ao eixo do motor e que o tempo médio da 
reação humana seja de 0,8 s (necessário para um condutor 
desligar o motor), é correto afirmar que o comprimento 
deste fio que se enrola sobre o eixo do motor, neste 
intervalo de tempo, é de 
(A)  602,8 m.    
(B)  96,0 m.    
(C)  30,0 m.    
(D)  20,0 m.    
(E)  10,0 m.    

 
19. A figura apresenta esquematicamente o sistema de 

transmissão de uma bicicleta convencional. 
 

 

 

Na bicicleta, a coroa A conecta-se à catraca B através da 
correia P. Por sua vez, B é ligada à roda traseira R, girando 
com ela quando o ciclista está pedalando. 

 
Nesta situação, supondo que a bicicleta se move sem 
deslizar, as magnitudes das velocidades angulares, 

A B R
, e ,    são tais que  

(A)  A B R.ω ω ω =     

(B)  A B R.ω ω ω=      

(C)  A B R.ω ω ω= =     

(D)  A B R.ω ω ω      

(E)  A B R.ω ω ω =     

 
20. Uma roda d’água de raio 0,5 m efetua 4 voltas a cada 20 

segundos. A velocidade linear dessa roda é (Considere: 
3 = )  

(A)  0,6 m/s.     
(B)  0,8 m/s.     
(C)  1,0 m/s.     
(D)  1,2 m/s.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TD – 04 
 

ASSUNTO: Força Centrípeta, Gravitação e Lançamento de 
Projéteis 
 
01. A apresentação de motociclistas dentro do globo da morte 

é sempre um momento empolgante de uma sessão de 
circo, pois ao atingir o ponto mais alto do globo, eles ficam 
de ponta cabeça. Para que, nesse momento, o motociclista 
não caia, é necessário que ele esteja a uma velocidade 
mínima (v) que se relaciona com o raio do globo (R) e a 

aceleração da gravidade (g) pela expressão: v R g,=   

com R dado em metros. 
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 Considere que no ponto mais alto de um globo da morte, 

um motociclista não caiu, pois estava com a velocidade 
mínima de 27 km/h. Assim sendo, o raio do globo é, 

aproximadamente, em metros, Adote 2
g 10 m /s   

 (A) 5,6.    
 (B) 6.3.    
 (C) 7,5.    
 (D) 8,2.    
 (E) 9,8.    
 
02. Um pêndulo, composto de um fio ideal de comprimento 

L 2,00 m=  e uma massa M 20,0 kg,=  executa um 

movimento vertical de tal forma que a massa M atinge 
uma altura máxima de 0,400 m  em relação ao seu nível 

mais baixo. A força máxima, em newtons, que agirá no fio 
durante o movimento será: 

 Dado: 2
g 10,0 m s=   

 (A) 280.     
 (B) 140.    
 (C) 120.     
 (D) 80,0.     
 (E) 60,0.    
 
 
 
 
 
 
03. Uma criança se balança em um balanço, como 

representado esquematicamente na figura abaixo. Assinale 
a alternativa que melhor representa a aceleração a  da 

criança no instante em que ela passa pelo ponto mais 
baixo de sua trajetória. 

 (A)     

 (B)     

 (C)     

 (D)     

 (E)      
 
 
04. Um automóvel de massa 800 kg, dirigido por um motorista 

de massa igual a 60 kg, passa pela parte mais baixa de uma 

depressão de raio 
= 20 m com velocidade escalar de 72 km/h. Nesse 
momento, a intensidade da força de reação que a pista 
aplica no veículo é: (Adote g = 10 m/s2). 

   
 (A) 231.512 N.    
 (B) 215.360 N.    
 (C) 1.800 N.    
 (D) 25.800 N.   
 (E) 24.000 N.    
 
05. A figura abaixo mostra a fotografia estroboscópica do 

movimento de uma partícula: 

  
 A resultante das forças que atuam na partícula no ponto P 

é mais bem representada pelo vetor: 
 (A) I. 
 (B) II. 
 (C) III. 
 (D) IV. 
 (E) V. 
 
06. Uma partícula percorre certa trajetória curva e plana, 

como a representada nos esquemas a seguir. Em P, a força 
resultante que age sobre ela é F e sua velocidade vetorial é 
v: 

  
 Nos casos I, II e III, a partícula está dotada de um dos três 

movimentos citados abaixo: 
 A — movimento uniforme; 
 B — movimento acelerado; 
 C — movimento retardado. 
 A alternativa que traz as associações corretas é: 
 (A) I – A; II – B; III – C.  
 (B) I – C; II – B; III – A.  
 (C) I – B; II – A; III – C.  
 (D) I – B; II – C; III – A.  
 (E) I – A; II – C; III – B. 
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07. Um carrinho, apenas apoiado sobre um trilho, desloca-se 

para a direita com velocidade escalar constante, conforme 
representa a figura abaixo. O trilho pertence a um plano 
vertical e o trecho que contém o ponto A é horizontal. Os 
raios de curvatura nos pontos B e C são iguais. 

  
 Sendo FA, FB e FC, respectivamente, as intensidades das 

forças de reação normal do trilho sobre o carrinho nos 
pontos A, B e C, podemos concluir que: 

 (A) FA = FB = FC.  
 (B) FC > FA > FB.  
 (C) FB > FA > FC. 
 (D) FA > FB > FC. 
 (E) FC > FB > FA. 
 
08. Um bloco de massa 4,0 kg descreve movimento circular e 

uniforme sobre uma mesa horizontal perfeitamente 
polida. Um fio ideal, de 1,0 m de comprimento, prende-o a 
um prego C, conforme ilustra o esquema: 

  
 Se a força de tração no fio tem intensidade 

1,0 · 102 N, qual é a velocidade angular do bloco, em rad/s? 
 
09. Um carro deverá fazer uma curva circular, contida em um 

plano horizontal, com velocidade de intensidade constante 
igual a 108 km/h. Se o raio da curva é R = 300 m e g = 10 
m/s2, o coeficiente de atrito estático entre os pneus do 

carro e a pista () que permite que o veículo faça a curva 
sem derrapar: 

 (A) é  ≥ 0,35. 
 (B) é  ≥ 0,30. 

 (C) é  ≥ 0,25. 

 (D) é  ≥ 0,20. 
 (E) está indeterminado, pois não foi dada a massa do 

carro. 
 
10. Na situação esquematizada na figura, a mesa é plana, 

horizontal e perfeitamente polida. A mola tem massa 
desprezível, constante elástica igual a 2,0 · 102 N/m e 
comprimento natural (sem deformação) de 80 cm. 

 
 Se a esfera (massa de 2,0 kg) descreve movimento circular 

e uniforme, qual é o módulo da sua velocidade tangencial? 

 
Gravitação 
 
11. Os avanços nas técnicas observacionais têm permitido aos 

astrônomos rastrear um número crescente de objetos 
celestes que orbitam o Sol. A figura mostra, em escala 
arbitrária, as órbitas da Terra e de um cometa (os 
tamanhos dos corpos não estão em escala). Com base na 
figura, analise as afirmações:  

  
  I.  Dada a grande diferença entre as massas do Sol e do 

cometa, a atração gravitacional exercida pelo cometa 
sobre o Sol é muito menor que a atração exercida 
pelo Sol sobre o cometas. 

 II.  O módulo da velocidade do cometa é constante em 
todos os pontos da órbita.  

 III.  O período de translação do cometa é maior que um 
ano terrestre.  

  
 Está(ão) correta(s)   
 (A) apenas I.      
 (B) apenas III.     
 (C) apenas I e II.     
 (D)  apenas II e III.     
 (E) I, II e III.    
12. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior, 

em tamanho, do sistema solar. Hoje, são conhecidos mais de 
sessenta satélites naturais de Saturno, sendo que o maior 
deles, Titã, está a uma distância média de 1.200.000 km de 
Saturno e tem um período de translação de, 
aproximadamente, 16 dias terrestres ao redor do planeta. 

  
 Tétis é outro dos maiores satélites de Saturno e está a uma 

distância média de Saturno de 300.000 km. Considere: 
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 O período aproximado de translação de Tétis ao redor de 

Saturno, em dias terrestres, é  
 (A) 4.    
 (B) 2.    
 (C) 6.    
 (D) 8.    
 (E) 10.    
 
13. Considerando que o módulo da aceleração da gravidade na 

Terra é igual a 10 m/s2, é correto afirmar que, se existisse 
um planeta cuja massa e cujo raio fossem quatro vezes 
superiores aos da Terra, a aceleração da gravidade seria de  

 (A) 2,5 m/s2.    
 (B) 5 m/s2.    
 (C) 10 m/s2.    
 (D) 20 m/s2.    
 (E) 40 m/s2.    
14.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sobre a trajetória elíptica realizada pela Terra em torno do 

Sol, conforme ilustração acima, é correto afirmar que 
 (A) a força pela qual a Terra atrai o Sol tem o mesmo 

módulo da força pela qual o Sol atrai a Terra.    
 (B) o sistema mostrado na figura representa o modelo 

geocêntrico.    
 (C) o período de evolução da Terra em torno do Sol é de 

aproximadamente 24 horas.    

 (D) a velocidade de órbita da Terra no ponto A é maior 
do que no ponto C.    

 (E) a velocidade de órbita do planeta Terra independe da 
sua posição em relação ao Sol.    

 
15. A Lei da Gravitação Universal, de Isaac Newton, estabelece 

a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é 
representada pela expressão: 

 1 2

2

m m
F G

d
=  

 onde m1 e m2 correspondem às massas dos corpos, d à 
distância entre eles, G à constante universal da gravitação 
e F à força que um corpo exerce sobre o outro. 

 O esquema representa as trajetórias circulares de cinco 
satélites, de mesma massa, orbitando a Terra. 

 

  
 
 Qual gráfico expressa as intensidades das forças que a 

Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo?  
  
 (A)  

      
 (B) 
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 (C)  

      
 
 (D)  

      
(E) 

      
16. Qual é a figura geométrica que mais se assemelha à órbita 

de um dos planetas em torno do Sol?  
 (A) Reta.    
 (B) Elipse .  
 (C) Hipérbole. 
 (D) Parábola. 
 (E) Circunferência. 
 
17. A segunda Lei de Kepler (lei das áreas) permite concluir 

que um planeta possui 
 (A) maior velocidade quando se encontra mais longe do 

Sol. 
 (B) maior velocidade quando se encontra mais perto do 

Sol. 
 (C) menor velocidade quando se encontra mais perto do 

Sol. 
 (D) velocidade constante em toda a sua trajetória. 

 
18. A terceira Lei de Kepler afirma que “os quadrados dos 

tempos de revolução dos planetas são proporcionais aos 
cubos de suas distâncias medias ao Sol”. De acordo com 
esta lei, é correto dizer que 

 (A) planetas mais afastados do Sol são mais velozes. 
 (B) dependendo de suas massas, planetas 

diferentemente afastados podem ter mesma 
velocidade. 

 (C) todos os planetas do sistema solar têm a mesma 
velocidade angular. 

 (D) as velocidades dos planetas são inversamente 
proporcionais aos quadrados das distâncias ao Sol. 

 (E) o “ano” de Mercúrio é menor que o da Terra. 
 
19. Dois satélites de um planeta têm períodos de revolução 32 

dias e 256 dias, respectivamente. Se o raio da órbita do 
primeiro satélite vale 1 unidade, então o raio da órbita do 
segundo será:  

 (A) 4 unidades.   
 (B) 8 unidades.  
 (C) 16 unidades.  
 (D) 64 unidades. 
 (E) 128 unidades. 
 
20. A 2a Lei de Kepler (Lei das Áreas) permite concluir que um 

planeta possui 
 (A) maior velocidade quando se encontra mais longe do 

Sol. 
 (B) maior velocidade quando se encontra mais perto do 

Sol. 
 (C) menor velocidade quando se encontra mais perto do 

Sol. 
 (D) velocidade constante em toda a sua trajetória. 
 (E) velocidade areolar variável. 
 
 
 
21. As leis de Kepler definem o movimento da Terra em torno 

do Sol. Na figura, a área sombreada é igual a um quarto da 
área total da elipse. Assim, o tempo gasto pela Terra para 
percorrer o trajeto MPN é, aproximadamente em meses, 
igual a 

  
 (A) 9.     
 (B) 6.  
 (C) 4.     
 (D) 3. 
 (E) 1. 
 
22. Um satélite da Terra está descrevendo uma órbita  
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 elíptica, como se mostra. É correto afirmai que 

  
 (A) não há variação de energia cinética do satélite. 
 (B) não há variação da energia potencial do satélite. 
 (C) sua energia cinética é maior em A. 
 (D) sua energia potencial é maior em C. 
 (E) sua energia total é maior em B. 
 
23. Considerando que o módulo da aceleração da gravidade na 

Terra é igual a 10 m/s2, é correto afirmar que, se existisse 
um planeta cuja massa e cujo raio fossem quatro vezes 
superiores aos da Terra, a aceleração da gravidade seria de  

 (A) 2,5 m/s2.    
 (B) 5 m/s2.    
 (C) 10 m/s2.    
 (D) 20 m/s2.    
 (E) 40 m/s2.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lançamento de projetil 
24. Algumas empresas privadas têm demonstrado interesse 

em desenvolver veículos espaciais com o objetivo de 
promover o turismo espacial. Nesse caso, um foguete ou 
avião impulsiona o veículo, de modo que ele entre em 
órbita ao redor da Terra. Admitindo-se que o movimento 
orbital é um movimento circular uniforme em um 
referencial fixo na Terra, é correto afirmar que 

 (A) o peso de cada passageiro é nulo, quando esse 
passageiro está em órbita.    

 (B) uma força centrífuga atua sobre cada passageiro, 
formando um par ação-reação com a força 
gravitacional.    

 (C) o peso de cada passageiro atua como força centrípeta 
do movimento; por isso, os passageiros são 
acelerados em direção ao centro da Terra.    

 (D) o módulo da velocidade angular dos passageiros, 
medido em relação a um referencial fixo na Terra, 
depende do quadrado do módulo da velocidade 
tangencial deles.    

 (E) a aceleração de cada passageiro é nula.    
 

25. Uma ave marinha costuma mergulhar de uma altura de 20 
m para buscar alimento no mar. Suponha que um desses 
mergulhos tenha sido feito em sentido vertical, a partir do 
repouso e exclusivamente sob ação da força da gravidade. 

 Desprezando-se as forças de atrito e de resistência do ar, a 
ave chegará à superfície do mar a uma velocidade, em m/s, 
aproximadamente igual a  

 (A) 20.   (C) 60. 
 (B) 40.   (D) 80. 
  
26. Quando soltamos de uma determinada altura e, ao mesmo 

tempo, uma pedra e uma folha de papel,   
 (A) a pedra e a folha de papel chegariam juntas ao solo, 

se pudéssemos eliminar o ar que oferece resistência 
ao movimento.     

 (B) a pedra chega ao solo primeiro, pois os corpos mais 
pesados caem mais rápido sempre.     

 (C) a folha de papel chega ao solo depois da pedra, pois 
os corpos mais leves caem mais lentamente sempre.     

 (D) as duas chegam ao solo no mesmo instante sempre.     
 (E) é impossível fazer este experimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Quando estava no alto de sua escada, Arlindo deixou cair 

seu capacete, a partir do repouso. Considere que, em seu 
movimento de queda, o capacete tenha demorado 2 
segundos para tocar o solo horizontal. 

 
 Supondo desprezível a resistência do ar e adotando g = 10 

m/s2, a altura h de onde o capacete caiu e a velocidade 
com que ele chegou ao solo valem, respectivamente,  

 (A) 20 m e 20 m/s.    (D) 10 m e 20 m/s. 
 (B) 20 m e 10 m/s.    (E) 10 m e 5 m/s. 
 (C) 20 m e 5 m/s.    
      
28. Em um dia ensolarado, com sol a pique, um jogador chuta 

uma bola, que descreve no ar uma parábola. O gráfico que 
melhor representa o valor da velocidade v da sombra da 
bola, projetada no solo, em função do tempo t, é: 
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 (A)  (D) 
 
 
 
 
 
 
 (B)  (E) 
 
 
 
 
 
 
 (C)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. Um avião de bombardeio, em voo horizontal, solta três 

bombas com intervalos de 2 s entre elas. Uma fotografia 
instantânea mostra a posição da primeira e da segunda 
bomba no momento de lançamento da terceira, 
desprezando-se a resistência do ar. Essa fotografia está 
esquematizada em: 

 (A)  (D) 
 
 
 
 
 
 (B)  (E) 
 
 
 
 
 
 (C)  
 
 
 
 
 
30. Dois rifles são disparados com os canos na horizontal, 

paralelos ao plano do solo e ambos à mesma altura acima 
do solo. À saída dos canos, a velocidade da bala do rifle A é 
três vezes maior que a velocidade da bala do rifle B. Após 
intervalos de tempo tA e tB, as balas atingem o solo a, 
respectivamente, distâncias dA e dB das saídas dos 
respectivos canos. Desprezando-se a resistência do ar, 
pode-se afirmar que 

 (A) tA = tB, dA = dB. 
 (B) tA = tB/3, dA = dB. 

 (C) tA = tB/3, dA = 3dB. 
 (D) tA = tB, dA = 3dB. 
 (E) tA = 3tB, dA = 3dB. 
 
31. Um corpo A é lançado horizontalmente de uma 

determinada altura. No mesmo instante, um outro corpo B 
é solto em queda livre, a partir do repouso, dessa mesma 
altura, como mostra a figura. 

 
 Sejam vA e vB os módulos das velocidades dos corpos A e B, 
respectivamente, imediatamente antes de tocarem o chão 
e tA e tB os tempos despendidos por cada corpo nesse 
percurso. Despreze os efeitos da resistência do ar. 

 Nessas condições, pode-se afirmar que 
 (A) vA = vB e tA > tB. 

 (B) vA = vB e tA = tB. 
 (C) vA > vB e tA > tB. 

 (D) vA > vB e tA = tB. 
32. Três partículas iniciam, a partir da mesma altura h acima 

do solo, seus movimentos em queda livre. A velocidade 
inicial da partícula 1 é nula e as velocidades iniciais das 

outras partículas, 
2 30 0v ev , estão indicadas na figura a 

seguir. Qual é a ordem de chegada ao solo? 

  
 (A) 1, 2 e 3.    
 (B) 1 e 2 juntas e a seguir.  
 (C) 3, 2 e 1. 
 (D) 3 e a seguir 1 e 2 juntas. 
 (E) as três chegam juntas.  

 

TD – 03 
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TD – 05 

01.  (ENEM 2ª APLICAÇÃO 2016) Para um salto no Grand 
Canyon usando motos, dois paraquedistas vão utilizar uma 
moto cada, sendo que uma delas possui massa três vezes 
maior. Foram construídas duas pistas idênticas até a beira 
do precipício, de forma que no momento do salto as motos 
deixem a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. No 
instante em que saltam, os paraquedistas abandonam suas 
motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. 

 
As motos atingem o solo simultaneamente porque  
(A)  possuem a mesma inércia.    
(B)  estão sujeitas à mesma força resultante.    
(C)  têm a mesma quantidade de movimento inicial.    
(D)  adquirem a mesma aceleração durante a queda.    
(E) são lançadas com a mesma velocidade horizontal.    

   
02.  (UEPG 2016) Considere um pequeno avião voando 

horizontalmente com velocidade constante. Se a roda do 
avião se soltar durante o voo, desprezando o atrito da roda 
com o ar, assinale o que for correto.  
01.  Para o piloto do avião, a trajetória da roda é retilínea 

e vertical.    
02.  Para um observador no solo, a trajetória da roda é 

descrita por um arco de parábola.    

1. 180 voltas 
2. F = 5 Hz 
3. E 
4. B 
5. D 
6. C 
7. E 
8. D 
9. A) 15 RPM 

B) 31 cm/s 
10. f = 400 Hz 
11. A 
12. A 
13. C 
14. A) 2,4 m/s 

B) 3 m/s 
15. A 
16. A 
17. V = 1832,6 km/h 
18. E 
19. A 
20. A 

1. A 
2. D 
3. C 
4. D 
5. B 
6. C 
7. B 
8. 5 rad/s 
9. B 
10. 6 m/s² 
11. B 
12. B 
13. A 
14. A 
15. D 
16. B 
17. B 
18. E 
19. A 
20. C 
21. D 
22. C 
23. A 
24. C 
25. A 
26. A 
27. A 
28. E 
29. D 
30. D 
31. D 
32. B 
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04.  O tempo de queda da roda não depende do valor de 
sua massa.    

08.  O local onde a roda irá atingir o solo depende da 
velocidade do avião no momento em que ela se solta.    

16.  A velocidade da roda, ao atingir o solo, terá um 
componente vertical.    

   
03.  (UFJF-PISM 1 2016) Galileu, em seu livro “Diálogo sobre os 

Dois Principais Sistemas do Mundo”, apresentou a 
independência dos movimentos para, entre outras coisas, 
refutar a imobilidade da Terra. Em um de seus exemplos, 
ele descreve o seguinte: imagine um canhão na posição 
horizontal sobre uma torre, atirando paralelamente ao 
horizonte. Não importa se a carga da pólvora é grande ou 
pequena, e o projétil caia a 100 m ou 500 m, o tempo que 
os projéteis levam para chegar ao chão é o mesmo.  

(Texto adaptado do Livro Diálogo sobre os dois 
 Principais Sistemas do Mundo).  

 
 

Em relação ao texto e à independência dos movimentos, 
julgue os itens abaixo: 
I.  o texto apresenta uma ideia errada, pois a bala de 

canhão que percorre o maior trajeto permanece por 
maior tempo no ar; 

II.  os tempos de lançamento das duas balas de canhão 
são os mesmos quando comparados ao tempo de 
queda de uma terceira bola que é abandonada da 
boca do canhão e cai até a base da torre; 

III.  o texto não apresenta uma ideia correta sobre o 
lançamento de projéteis, pois quanto maior a carga, 
maior o tempo que a bala de canhão permanece no 
ar; 

IV.  o movimento da bala de canhão pode ser dividido em 
dois movimentos independentes: um na vertical, e 
outro na horizontal. 

 
Os seguintes itens são CORRETOS:  
(A)  I, II e III    
(B)  II e IV.    
(C)  II, III e IV    
(D)  I, II e IV    
(E)  I e IV    

   
04.  (PUCRJ 2016) Um objeto é atirado, horizontalmente, com 

velocidade de 35m s, da borda de um penhasco, em 

direção ao mar. O objeto leva 3,0 s  para cair na água. 

Calcule, em metros, a altura, acima do nível do mar, a 
partir da qual o objeto foi lançado.  

 
  
 

Considere 2
g 10 m s=  e despreze a resistência do ar.  

(A)  30    
(B)  45    
(C)  60    
(D) 105    
(E) 150    

   
05.  (G1 - IFCE 2016) Considere a figura abaixo, na qual Michele 

utiliza uma bola de tênis para brincar com seu cãozinho, 
Nonô. 

 

 
 

Nesta situação, Michele arremessa a bola na direção 
horizontal para que Nonô corra em sua direção e a pegue. 
Ao ser arremessada, a bola sai da mão de Michele a uma 

velocidade de 14,4 km h  e uma altura de 1,80 m  do 

chão. Nesse instante, Nonô encontra-se junto aos pés de 
sua dona.  
 
Dadas estas condições, o tempo máximo que Nonô terá 
para pegar a bola, antes que a mesma toque o chão pela 
primeira vez, é 
 
(Despreze o atrito da bola com o ar e considere a 

aceleração da gravidade com o valor 2
g 10 m s ).=   

(A)  0,375 s.    

(B)  0,6 s.    

(C)  0,75 s.    

(D)  0,25 s.    

(E)  1,0 s.    

   
06. (UERJ 2016) Quatro bolas são lançadas horizontalmente no 

espaço, a partir da borda de uma mesa que está sobre o 
solo. Veja na tabela abaixo algumas características dessas 
bolas. 

 

Bolas Material 
Velocidade 

inicial 1(m s )−  

Tempo de 

queda (s)  

1 chumbo 4,0 1t  

2 vidro 4,0 2t  

3 madeira 2,0 3t  

4 plástico 2,0 4t  

 
 
 
 
 

A relação entre os tempos de queda de cada bola pode ser 
expressa como:  

(A)  1 2 3 4t t t t=  =     

(B)  1 2 3 4t t t t=  =     

(C)  1 2 3 4t t t t  =     

(D)  1 2 3 4t t t t= = =     

   
07.  (Pucrj 2015)  Uma bola é lançada com velocidade 

horizontal de 2,5m /s  do alto de um edifício e alcança o 

solo a 5,0 m  da base do mesmo. 
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Despreze efeitos de resistência do ar e indique, em 
metros, a altura do edifício. 
 

Considere: 2
g 10 m /s=   

(A)  10    
(B)  2,0    
(C)  7,5    
(D)  20    
(E)  12,5    

   
08.  (ACAFE 2015) O puma é um animal que alcança velocidade 

de até 18 m /s  e pode caçar desde roedores e coelhos 

até animais maiores como alces e veados. Considere um 
desses animais que deseja saltar sobre sua presa, neste 
caso um pequeno coelho, conforme a figura. 

 

 
 

O puma chega ao ponto A com velocidade horizontal de 
5m /s  e se lança para chegar à presa que permanece 

imóvel no ponto B. Desconsiderando a resistência do ar e 

adotando 2
g 10 m /s ,=  a alternativa correta é:  

(A)  O puma não vai cair sobre a presa, pois vai tocar o 
solo a 20 cm  antes da posição do coelho.    

(B)  O puma cairá exatamente sobre o coelho, alcançando 
sua presa.    

(C)  O puma vai chegar ao solo, no nível do coelho, após 
0,5 s  do início de seu salto.    

(D)  O puma vai cair 30 cm  a frente do coelho, dando 

possibilidade da presa escapar.    
   
 
 
 
 
 
 
 
09. (UNESP 2015) A fotografia mostra um avião bombardeiro 

norte-americano B52 despejando bombas sobre 
determinada cidade no Vietnã do Norte, em dezembro de 
1972. 

 

 
 

Durante essa operação, o avião bombardeiro sobrevoou, 
horizontalmente e com velocidade vetorial constante, a 
região atacada, enquanto abandonava as bombas que, na 
fotografia tirada de outro avião em repouso em relação ao 
bombardeiro, aparecem alinhadas verticalmente sob ele, 
durante a queda. Desprezando a resistência do ar e a 
atuação de forças horizontais sobre as bombas, é correto 
afirmar que:  
(A)  no referencial em repouso sobre a superfície da 

Terra, cada bomba percorreu uma trajetória 
parabólica diferente.    

(B)  no referencial em repouso sobre a superfície da 
Terra, as bombas estavam em movimento retilíneo 
acelerado.    

(C)  no referencial do avião bombardeiro, a trajetória de 
cada bomba é representada por um arco de parábola.    

(D)  enquanto caíam, as bombas estavam todas em 
repouso, uma em relação às outras.    

(E)  as bombas atingiram um mesmo ponto sobre a 
superfície da Terra, uma vez que caíram 
verticalmente.    

   
10.  (PUCRJ 2012) Um arqueiro se prepara para lançar uma 

flecha de massa 100 g da borda de um precipício, de altura 
H = 320 m, utilizando uma balestra. O arqueiro retesa as 
cordas da balestra, que podemos supor como sendo um 
sistema de molas com um coeficiente k = 1440 N/m, para 
lançar horizontalmente a flecha que segue a trajetória 
representada na figura abaixo. 

 Dados: a resistência do ar é desprezível e  
g = 10 m/s2 

 

 
 

(A)  Dado que o arqueiro puxa as cordas por d = 30 cm, 
calcule a velocidade de saída da flecha. 

(B)  Calcule o intervalo de tempo necessário para que a 
flecha caia no chão abaixo. 

(C)  Calcule a distância horizontal D percorrida pela flecha 
até tocar o chão.  
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11.  (FAC. ALBERT EINSTEIN - MEDICIN 2017) Na modalidade 

esportiva do salto à distância, o esportista, para fazer o 
melhor salto, deve atingir a velocidade máxima antes de 
saltar, aliando-a ao melhor ângulo de entrada no momento 
do salto que, nessa modalidade, é o 45 .  Considere uma 
situação hipotética em que um atleta, no momento do 
salto, alcance a velocidade de 43,2 km h, velocidade 

próxima do recorde mundial dos 100 metros rasos, que é 

de 43,9 km h. Despreze o atrito com o ar enquanto ele 

está em “vôo” e considere o saltador como um ponto 
material situado em seu centro de gravidade. 

 
Nessas condições, qual seria, aproximadamente, a 
distância alcançada no salto? 
 
Adote o módulo da aceleração da gravidade igual a 

2
10 m s . 

Dados: sen 45 cos 45 0,7 =  =  

 

  
(A)  7 m    
(B)  10 m    
(C)  12 m    
(D)  14 m    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.  (UFSC 2017) As histórias em quadrinhos (HQ) de super-

heróis vêm povoando o imaginário dos jovens de várias 
gerações desde a década de 1930. As histórias com 
personagens dotadas de superpoderes constituem-se 
numa forma de entretenimento, mas também possibilitam 
a divulgação científica. Podemos encontrar nas HQ 
situações em que princípios físicos são explorados. Hoje, o 
universo das HQ passou para o formato cinematográfico e 
grandes estúdios de cinema têm apostado no gênero. 

 
Na tabela abaixo, estão descritas algumas características de 
cinco super-heróis e alguns princípios físicos que podem ser 
associados a elas. 

 

Super-herói Algumas Características 
Alguns Princípios 

Físicos 
Associados 

Hulk 

Criatura com força 
ilimitada e poderoso fator 
de cura. Não voa, porém 

consegue saltar a grandes 
distâncias e alturas. 

Saltos como 
lançamentos 

oblíquos. 

Homem-
Aranha 

Possui força super-
humana, sentido de 

aranha e habilidade de 
aderir a superfícies 

sólidas. Para se balançar 
sobre os prédios, criou 

lançadores de teias. 

Movimento 
oscilante como 

um pêndulo. 

Senhor 
Fantástico 

Seu corpo apresenta 
grande elasticidade, o que 
dá a ele muita resistência 

a ataques físicos. 

A elasticidade de 
seu corpo 

obedece à Lei de 
Hooke. 

Aquaman 

Possui telepatia capaz de 
controlar os seres 

marinhos e influenciar as 
pessoas. Dono de força 
super-humana, possui 
grande resistência ao 

impacto físico e grande 
velocidade para nadar, 
além de visão capaz de 

enxergar com pouca luz. 

Dentro d’água, 
obedece às leis 
da hidrostática. 

Flash 

O homem mais rápido do 
mundo no universo DC 

possui alto fator de cura, 
velocidade super-humana 
e reflexos apuradíssimos. 

Seus movimentos 
podem ser 

descritos pela 
cinemática e pela 

dinâmica. 

 
Com base nos dados da tabela, é correto afirmar que:  
01.  num salto (lançamento oblíquo), o Hulk atinge grande 

alcance horizontal e no ponto mais alto de sua 
trajetória a velocidade é nula.    

02.  quando o Senhor Fantástico recebe um golpe (soco) 
de um inimigo, seu corpo armazena energia na forma 
de energia cinética.    

04.  quando o Homem-Aranha fica oscilando em sua teia, 
seu período de oscilação será maior quanto maior for 
o comprimento da teia.    

08.  o Aquaman tem que fazer mais força para sustentar 
uma pedra totalmente submersa na água de um rio 
do que totalmente submersa na água do Mar Morto.    

16. quando o Flash está correndo, aumenta a produção 
de energia térmica em seu corpo.     

32.  por ser muito forte, o Hulk consegue, com um soco, 
quebrar uma rocha sem machucar sua mão, pois a 
força que ele exerce sobre a rocha é maior do que a 
força que a rocha exerce sobre a mão dele.    

   
13.  (FATEC 2017) Em um jogo de futebol, o goleiro, para 

aproveitar um contra-ataque, arremessa a bola no sentido 
do campo adversário. Ela percorre, então, uma trajetória 

parabólica, conforme representado na figura, em 4  
segundos. 
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Desprezando a resistência do ar e com base nas 
informações apresentadas, podemos concluir que os 

módulos da velocidade V,  de lançamento, e da velocidade 

HV ,  na altura máxima, são, em metros por segundos, 

iguais a, respectivamente, 
 
 Dados: 

sen 0,8;

cos 0,6.

 =

 =
  

 
(A)  15 e 25.    
(B)  15 e 50.    
(C)  25 e 15.    
(D)  25 e 25.    
(E)  25 e 50.    

   
 
14.  (UFPR 2017) Nas Paralimpíadas recentemente realizadas 

no Brasil, uma das modalidades esportivas disputadas foi o 
basquetebol. Em um determinado jogo, foi observado que 
um jogador, para fazer a cesta, arremessou a bola quando 
o centro de massa dessa bola estava a uma altura de 1,4 m 
O tempo transcorrido desde o instante em que a bola 
deixou a mão ao jogador até ter o seu centro de massa 
coincidindo com o centro do aro foi de 1,1 s. No momento 
do lançamento, o centro de massa da bola estava a uma 
distância horizontal de 4,4 m do centro do aro da cesta, 
estando esse aro a uma altura de 3,05 m, conforme pode 
ser observado na figura a seguir. 

 

 
 

Considerando que a massa da bola é igual a 600 g, que a 

resistência do ar é desprezível e que o valor absoluto da 

aceleração gravidade é de 2
10 m s , determine, utilizando 

todas as unidades no Sistema Internacional de Unidades: 

 
(A)  A velocidade horizontal da bola ao atingir o centro do 

aro da cesta de basquete.  
(B)  A velocidade inicial vertical da bola.  

   
15.  (UFSC 2017) O filme John Carter – Entre dois Mundos conta 

a história de um veterano da Guerra Civil Americana que 
de forma surpreendente é transportado para Marte, onde 
se envolve em um conflito entre os habitantes do planeta. 
O filme tenta explorar a diferença entre as acelerações 
gravitacionais da Terra e de Marte, que em boa 
aproximação tem 10% da massa da Terra e metade do raio 
da Terra, para atribuir ao personagem força e agilidade 
superiores às dos nativos, como na cena de um salto, 
mostrada na figura abaixo. 

 

 
 
 
 

Com base na figura e nos dados acima, é correto afirmar 
que:  
01.  considerando-se a diferença das acelerações 

gravitacionais da Terra e de Marte, o salto dado pelo 
personagem John Carter não é exagerado.    

02.  a aceleração gravitacional de Marte é 0,4 vezes a da 
Terra.    

04.  a equação para o Movimento Horizontal para um 
lançamento de projéteis em Marte teria a forma 

o oxx (x 2,5 v t).= +     

08.  a duração do ano em Marte, em dias terrestres, é 
maior que na Terra porque a aceleração gravitacional 
do planeta é menor que a da Terra.    

16.  a equação do Alcance Máximo para um lançamento 
de projéteis em Marte teria a forma 

2

o o
M áx

Terra

v sen 2
X 2,5 .

g

 
=  

 
    

32.  após a fronteira da atmosfera de Marte, a aceleração 
gravitacional é nula.    

   
16.  (EBMSP 2016)   

 
 

A figura representa o movimento do centro de massa de 
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um atleta que realiza um salto à distância.  
 
Desprezando-se o efeito da resistência do ar, 
considerando-se o módulo da aceleração da gravidade 
local igual a g e sabendo-se que o centro de massa está a 
uma altura h acima da superfície horizontal, é correto 
afirmar:  
(A)  O tempo do salto é igual ao dobro do tempo de 

subida.    

(B)  O módulo do vetor velocidade 0v  é igual a 

0 0v sen v cos . +      

(C) O tempo gasto pelo salto a distância é determinado 

pela expressão 2

0

g
h v sen t t .

2
=  +     

(D)  O intervalo de tempo t necessário para que a posição 
do centro de massa do atleta se desloque do ponto B 

até C é determinado pela expressão 2g
h t .

2
=     

(E)  A distância AC é igual a 
2

0
0

v
sen2 v cos t,

g
 +   

sendo t o tempo gasto para percorrer a altura h em 
lançamento vertical de cima para baixo, com 

velocidade inicial de módulo 0v sen .     

17. (UEFS 2016) Em um planeta X, uma pessoa descobre que 
pode pular uma distância horizontal máxima de 20,0 m se 

sua velocidade escalar inicial for de 4,0 m s. 

 
Nessas condições, a aceleração de queda livre no planeta 

X, em 1 2
10 m s ,

−  é igual a  

(A)  10,0    
(B)  8,0    
(C)  6,0    
(D)  4,0    
(E)  2,0    

   
18.  (UCS 2016) Quando um jogador de futebol é muito veloz, 

uma forma divertida de se referir a essa qualidade é dizer 
que ele é capaz de cobrar escanteio para a área adversária 
e ele mesmo correr e conseguir chutar a bola antes de ela 
tocar o chão. Suponha um jogador ficcional que seja capaz 
de fazer isso. Se ele cobrar o escanteio para dentro da área 

fornecendo à bola uma velocidade inicial de 20 m s, 

fazendo um ângulo de 60  com a horizontal, qual 

distância o jogador precisa correr, em linha reta, saindo 
praticamente de forma simultânea à cobrança de 
escanteio, para chutar no gol sem deixar a bola tocar no 
chão? Para fins de simplificação, considere que a altura do 
chute ao gol seja desprezível, que sen 60 0,8, =  

cos60 0,5, =  e que a aceleração da gravidade seja 
2

10 m s .  

(A)  6 m    
(B)  12 m    
(C)  24 m    
(D)  32 m    
(E)  44 m    

   

19.  (ESPCEX (AMAN) 2016) Um projétil é lançado 
obliquamente, a partir de um solo plano e horizontal, com 
uma velocidade que forma com a horizontal um ângulo α  
e atinge a altura máxima de 8,45m . 

Sabendo que, no ponto mais alto da trajetória, a 

velocidade escalar do projétil é 9,0 m /s, pode-se afirmar 

que o alcance horizontal do lançamento é: 
 
 Dados:  

intensidade da aceleração da gravidade 2
g 10 m /s=  

despreze a resistência do ar  
 

(A)  11,7 m    
(B)  17,5 m    
(C)  19,4 m    
(D)  23,4 m    
(E)  30,4 m    

   
 
 
 
 
20.  (PUCPR 2016) Durante um jogo de futebol, um goleiro 

chuta uma bola fazendo um ângulo de 30  com relação 

ao solo horizontal. Durante a trajetória, a bola alcança uma 
altura máxima de 5,0 m . Considerando que o ar não 

interfere no movimento da bola, qual a velocidade que a 
bola adquiriu logo após sair do contato do pé do goleiro?  

 Use 2
g 10 m s .=  

 
(A)  5 m/s.    
(B)  10 m/s.    
(C)  20 m/s.    
(D)  25 m/s.    
(E)  50 m/s.    

   
21.  (UPF 2016) O goleiro de um time de futebol bate um “tiro 

de meta” e a bola sai com velocidade inicial de módulo 0V  

igual a 20 m/s, formando um ângulo de 45  com a 
horizontal. O módulo da aceleração gravitacional local é 

igual a 2
10 m /s . 

 
Desprezando a resistência do ar e considerando que 

sen 45 2 2; =  cos 45 2 2; =  tg 45 1 =  e 

2 1,4,=  é correto afirmar que:  
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(A)  a altura máxima atingida pela bola é de 20,0 m .    

(B)  o tempo total em que a bola permanece no ar é de 
4 s.    

(C)  a velocidade da bola é nula, ao atingir a altura 
máxima.    

(D)  a bola chega ao solo com velocidade de módulo igual 

a 10 m /s.    

(E)  a velocidade da bola tem módulo igual a 14 m /s  ao 

atingir a altura máxima.    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
22.  (UFRGS 2015) Em uma região onde a aceleração da 

gravidade tem módulo constante, um projétil é disparado 
a partir do solo, em uma direção que faz um ângulo α  
com a direção horizontal, conforme representado na figura 
abaixo. 

 

 
 
Assinale a opção que, desconsiderando a resistência do ar, 
indica os gráficos que melhor representam, 
respectivamente, o comportamento da componente 
horizontal e o da componente vertical, da velocidade do 
projétil, em função do tempo.  

 

  
(A)  I e V.    
(B)  II e V.    
(C)  II e III.    
(D)  IV e V.    
(E)  V e II.    

   
23.  (UPF 2015) Na Copa do Mundo de 2014, alguns gols foram 

marcados a partir de cobranças de falta. Nessa situação, 
considere que um jogador bate uma falta de modo que a 
velocidade inicial da bola forma um ângulo de 45  com o 
plano do gramado. Depois de 2 s  de voo, a bola bate na 

parte superior da trave, que está a 2,4 m  do plano do 

gramado. Considerando 2
g 10 m /s=  e desprezando os 

efeitos do atrito com o ar, pode-se dizer que a distância, 
em metros, do ponto onde foi batida a falta até a trave, é 
de, aproximadamente:  

(A)  22    
(B)  32    
(C)  42    
(D)  52    
(E)  62    

   
24.  (MACKENZIE 2015) Um zagueiro chuta uma bola na direção 

do atacante de seu time, descrevendo uma trajetória 
parabólica. Desprezando-se a resistência do ar, um 
torcedor afirmou que 
I.  a aceleração da bola é constante no decorrer de todo 

movimento. 
II.  a velocidade da bola na direção horizontal é 

constante no decorrer de todo movimento. 
III.  a velocidade escalar da bola no ponto de altura 

máxima é nula. 
Assinale  
(A)  se somente a afirmação I estiver correta.    
(B)  se somente as afirmações I e III estiverem corretas.    
(C)  se somente as afirmações II e III estiverem corretas.    
(D)  se as afirmações I, II e III estiverem corretas.    
(E)  se somente as afirmações I e II estiverem corretas.    

   
25.  (IMED 2015) Considere um lançador de bolinhas de tênis, 

colocado em um terreno plano e horizontal. O lançador é 
posicionado de tal maneira que as bolinhas são 
arremessadas de  
80 cm do chão em uma direção que faz um ângulo de 30 
graus com a horizontal. Desconsiderando efeitos de 
rotação da bolinha e resistência do ar, a bolinha deve 
realizar uma trajetória parabólica. Sabemos também que a 
velocidade de lançamento da bolinha é de 10,8 km h. 

Qual é o módulo da velocidade da bolinha quando ela toca 
o chão? Se necessário, considere que a aceleração da 

gravidade seja igual a 2
10 m s  e que uma bolinha de 

tênis tenha 50 g  de massa.  

(A)  3 m s.    

(B)  5m s.    

(C)  6 m s.    

(D)  14,4 km h.    

(E)  21,6 km h.    
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Gabarito:   
01.  [D] 
02. 01 + 02 + 04 + 08 + 16 = 31. 
03. [B] 
04. [B] 
05. [B] 
06. [D] 
07. [D] 
08. [A] 
09. [A] 
10. (A)  36m/s (B) 288m   
11. [D] 
12. 04 + 08 + 16 = 28. 
13. [C] 
14. (A) 4m/s b) 7m/s  
15.  02 + 16 = 18. 
16.  [E] 
17. [B] 
19. [D] 
20.  [C] 
21.  [E] 
22.  [B] 
23.  [A] 
24.  [E] 
25.  [B] 
 
 
 
 


