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Antonio Marcos 

Análise Vestibulares  

 

1. Uma partícula I de massa 0,10 kg é abandonada, com velocidade inicial nula, do 

topo de uma calha de comprimento L = 40 cm e com uma inclinação de 30° em 

relação ao plano horizontal, conforme ilustra a figura a seguir: 

 

Dados:  
sen 30° = 0,50  
cos 30° = 0,86  
aceleração da gravidade g = 10 m/s².  
A partícula I alcança o plano horizontal com velocidade de 1,0 m/s.  
a) Determine a perda de energia mecânica na descida, em Joules.  
A partícula I prossegue movendo-se sobre o plano horizontal, até colidir com a partícula 
II, inicialmente em repouso. O gráfico v x t acima descreve as velocidades de ambas as 
partículas imediatamente antes, durante e após a colisão. Não há atrito entre o plano 
horizontal e as partículas I e II.  
Determine:  
b) a massa da partícula II, em kg  
c) a perda de energia decorrente da colisão, em Joules  
d) o módulo da força de interação que age sobre cada uma das partículas, I e II, durante 

a colisão, em Newtons. 

2. Suponha que o coração, em regime de baixa atividade física, consiga bombear 200 
g de sangue, fazendo com que essa massa de sangue adquira uma velocidade de 0,3 
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m/s e que, com o aumento da atividade física, a mesma quantidade de sangue atinja 
uma velocidade de 0,6 m/s.  
O trabalho realizado pelo coração, decorrente desse aumento de atividade física, em 
joules, corresponde a:  
a) 2,7 x 10-2 

b) 2,7 x 10-1 

c) 3,6 x 101 

d) 9,0 x 10² 
e) 9,0 x 104 
 
 
3. Um veículo está rodando à velocidade de 36 km/h numa estrada reta e horizontal, 
quando o motorista aciona o freio. Supondo que a velocidade do veículo se reduz 
uniformemente à razão de 4 m/s em cada segundo a partir do momento em que o freio 
foi acionado, determine  
a) o tempo decorrido entre o instante do acionamento do freio e o instante em que o 
veículo para.  
b) a distância percorrida pelo veículo nesse intervalo de tempo. 

 

4. Um carrinho de brinquedo, de massa 2 kg, é empurrado ao longo de uma trajetória 

retilínea e horizontal por uma força variável, cuja direção é paralela à trajetória do 

carrinho. O gráfico adiante mostra a variação do módulo da força aplicada, em função 

do deslocamento do carrinho. 

 

Assinale a alternativa correta:  
a) Sendo a força R dada em newtons, o trabalho realizado para deslocar o carrinho por 
10 metros vale 100 J.  
b) A energia cinética do carrinho aumenta entre 0 e 5 metros e diminui nos 5 metros 
restantes.  
c) Se, inicialmente, o carrinho está em repouso, quando seu deslocamento for igual a 
10 m, sua velocidade será igual a 20 m/s.  
d) O trabalho realizado pela força variável é igual à variação da energia potencial 
gravitacional do carrinho.  
e) O trabalho realizado pela força peso do carrinho, no final do seu deslocamento de 10 

m, é igual a 100 J. 

5. Um corpo de massa m = 2 kg é abandonado de uma altura h = 10 m. Observa-se que, 

durante a queda, é gerada uma quantidade de calor igual a 100 J, em virtude do atrito 

com o ar. Considerando g = 10 m/s², calcule a velocidade (em m/s) do corpo no instante 

em que ele toca o solo. 
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6. Um carro de 800kg está com velocidade de 20,0m/s (72,0km/h). O trabalho resultante 
(em valor absoluto) que deve ser realizado sobre ele, de modo que pare, é  
a) 120kJ.  
b) 140kJ.  
c) 160kJ.  
d) 180kJ.  
e) 200kJ. 

 

7. Um corpo de massa 2 kg está inicialmente em repouso sobre uma superfície 
horizontal sem atrito. A partir do instante t = 0, uma força variável de acordo com o 
gráfico a seguir atua sobre o corpo, mantendo-o em movimento retilíneo.  
Com base nos dados e no gráfico são feitas as seguintes proposições:  
I - Entre 4 e 8 segundos, a aceleração do corpo é constante.  
II - A energia cinética do corpo no instante 4s é 144 joules.  
III - Entre 4 e 8s, a velocidade do corpo se mantém constante.  
IV - No instante 10 segundos, é nula a velocidade do corpo. 

 

É correta a proposição ou são corretas as proposições:  
a) somente I e II  
b) somente I  
c) todas  
d) somente II  
e) somente III e IV 

 

8. Um pequeno objeto de 100g é abandonado do alto de uma pista, em um local no qual 

g=10m/s². O gráfico abaixo mostra a variação da velocidade desse objeto em função da 

sua altura em relação ao solo 
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Com base nessas informações, deve-se afirmar:  
a) do ponto mais alto até o ponto mais baixo, o objeto apresenta um ganho de energia 
de 1200J.  
b) durante a descida, as forças de resistência exercem um trabalho resistente de 1,2J.  
c) a pista percorrida pelo objeto não apresenta atrito.  
d) a velocidade do objeto durante a descida permanece constante.  
e) de acordo com o gráfico, a trajetória do objeto só pode ser retilínea. 

9. Uma força de módulo F = 21 N acelera um bloco sobre uma superfície horizontal sem 

atrito, conforme a figura. O ângulo entre a direção da força e o deslocamento do bloco 

é de 60 graus. Ao final de um deslocamento de 4,0m, qual a variação da energia cinética 

do bloco, em joules? 

 

10. Uma esfera de aço de massa 0,20kg é abandonada de uma altura de 5,0m, atinge 
o solo e volta, alcançando a altura máxima de 1,8m. Despreze a resistência do ar e 
suponha que o choque da esfera com o solo ocorra durante um intervalo de tempo de 
0,050s. Levando em conta esse intervalo de tempo, determine:  
a) a perda de energia mecânica e o módulo da variação da quantidade de movimento 
da esfera;  
b) a força média exercida pelo solo sobre a esfera.  
Adote g = 10 m/s². 

 

11. Sobre um corpo de massa 4,00kg, inicialmente em repouso sobre uma mesa 
horizontal perfeitamente lisa, é aplicada uma força constante, também horizontal. O 
trabalho realizado por essa força até que o corpo adquira a velocidade de 10,0m/s é, 
em joules,  
a) 20,0  
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b) 40,0  
c) 80,0  
d) 100  
e) 200 

12. Uma partícula de 2kg de massa é abandonada de uma altura de 10m. Depois de 
certo intervalo de tempo, logo após o início do movimento, a partícula atinge uma 
velocidade de módulo 3m/s. Durante esse intervalo de tempo, o trabalho (em J) da força 
peso sobre a partícula, ignorando a resistência do ar, é  
a) 6.  
b) 9.  
c) 20.  
d) 60.  
e) 200. 

13. Uma esfera se move sobre uma superfície horizontal sem atrito. Num dado instante, 
sua energia cinética vale 20J e sua quantidade de movimento tem módulo 20 N.s.  
Nestas condições, é correto afirmar que sua  
a) velocidade vale 1,0 m/s.  
b) velocidade vale 5,0 m/s.  
c) velocidade vale 10 m/s.  
d) massa é de 1,0 kg.  
e) massa é de 10 kg. 

14. Uma mola, que apresenta uma determinada constante elástica, está fixada 
verticalmente por uma de suas extremidades, conforme figura 1.  
Ao acoplarmos a extremidade livre a um corpo de massa M, o comprimento da mola foi 
acrescido de um valor X, e ela passou a armazenar uma energia elástica E, conforme 
figura 2.  
Em função de X², o gráfico que melhor representa E está indicado em: 
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15. Os gráficos da posição x(t), da velocidade instantânea v(t) e da energia cinética 

Ec(t), de uma partícula, em função do tempo, são mostrados na figura a segui

 

Determine:  
a) a velocidade da partícula em t = 1,0 s.  
b) a aceleração instantânea da partícula.  
c) a força resultante que atua na partícula. 

d) o valor da posição da partícula em t = 2,0 s.  
e) a velocidade média no intervalo de tempo entre t1 = 1,0 s e t2= 2,0 s. 

16. O gráfico abaixo representa as velocidades de dois móveis, A e B,de massas 

mA=1kg e mB=2kg, em função do tempo. Os dois móveis partem da mesma origem. 

 

Determine o quociente entre o módulo do trabalho realizado sobre o móvel A para 

aumentar sua energia cinética de zero até o seu valor máximo e o módulo do trabalho 
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realizado sobre o móvel B para aumentar sua energia cinética de zero até seu valor 

máximo. 

 

17. O gráfico velocidade em função do tempo, mostrado abaixo, representa o movimento 

retilíneo de um carro de massa m=800kg numa estrada molhada. No instante t=6s o 

motorista vê um engarrafamento à sua frente e pisa no freio. O carro, então, com as 

rodas travadas, desliza na pista até parar completamente. Despreze a resistência do ar. 

Qual é o trabalho realizado pela força de atrito entre os instantes t=6s e t=8s? 

 

18. O gráfico a seguir refere-se ao movimento de um carrinho de massa 10 kg, ao longo 

de uma superfície horizontal. Determine o trabalho realizado pela força resultante que 

atua sobre o carrinho. 

 

 

19. Um bloco encontra-se em Movimento Retilíneo Uniforme sobre uma mesa, sob a 
ação das forças mostradas na figura. O peso do bloco é 200 N e a força F possui 
intensidade de 100 N. Determine:  
Dados: sen 𝜃 = 0,8; cos 𝜃 = 0,6 

A) o trabalho da força resultante para esse deslocamento.  
 

 
 
 
 
B) o trabalho de cada força que age no bloco, durante um deslocamento de 20 m;  
 
20. Um bloco, de m=2 kg, está encostado em uma mola, comprimida de x=10 cm, como 

mostra a figura. Partindo do repouso em A, o bloco é empurrado pela mola, 
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abandonando-a em B e dirigindo-se para a rampa. Determine a altura máxima que o 

bloco alcança na rampa. Despreze os atritos. Considere k= 200 N/m. 

 

 

21. Considerando os dados do exercício anterior, nº 20, determine a altura máxima que 

o bloco atinge, sabendo que do pé da rampa até a altura máxima que ele atinge ocorre 

uma dissipação de 40% da energia mecânica inicial. 

 

22. Quando a velocidade escalar de móvel de massa constante triplica, sua energia 
cinética:  
a) reduz-se a um quarto do valor inicial.  
b) reduz-se à terça parte do valor inicial.  
c) fica multiplicada por 9  
d) duplica  
e)triplica. 

23. Um pequeno bloco, de massa m = 0,5 kg, inicialmente em repouso no ponto A, é 

largado de uma altura h = 0,8 m. O bloco desliza, sem atrito, ao longo de uma superfície 

e colide com um outro bloco, de mesma massa, inicialmente em repouso no ponto B 

(veja a figura a seguir). Determine a velocidade dos blocos após a colisão, em m/s, 

considerando-a perfeitamente inelástica. 

 

24. Um pequeno bloco, de massa m = 0,5 kg, inicialmente em repouso no ponto A, é 

largado de uma altura h = 1,6 m. O bloco desliza, sem atrito, ao longo de uma superfície 

e colide, no ponto B, com uma mola de constante elástica k=100 N/m (veja a figura a 

seguir). Determine a compressão máxima da mola, em cm. 
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25. Determine a massa de um avião viajando a 720km/h, a uma altura de 3.000 m do 
solo, cuja energia mecânica total é de 70,0 106J. Considere a energia potencial 
gravitacional como zero no solo.  
a) 1000 kg.  
b) 1400 kg.  
c) 2800 kg.  
d) 5000 kg  
e) 10000 kg. 

26.  O salto com vara é, sem dúvida, uma das disciplinas mais exigentes do atletismo. 
Em um único salto, o atleta executa cerca de 23 movimentos em menos de 2 segundos. 
Na última Olimpíada de Atenas a atleta russa, Svetlana Feofanova, bateu o recorde 
feminino, saltando 4,88 m.  
A figura a seguir representa um atleta durante um salto com vara, em três instantes 

distintos 

 

Assinale a opção que melhor identifica os tipos de energia envolvidos em cada uma das 
situações I, II, e III, respectivamente.  
a) - cinética - cinética e gravitacional - cinética e gravitacional  
b) - cinética e elástica - cinética, gravitacional e elástica - cinética e gravitacional.  
c) - cinética - cinética, gravitacional e elástica - cinética e gravitacional.  
d) - cinética e elástica - cinética e elástica - gravitacional  
e) - cinética e elástica - cinética e gravitacional – gravitacional 

27. Sobre uma partícula, em movimento retilíneo, atua uma única força. O gráfico a 

seguir mostra a variação da velocidade v da partícula em função do tempo t. Em relação 

ao movimento da partícula, é correto afirmar que: 
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(01) o trabalho realizado pela força sobre a partícula no intervalo BC é nulo.  
(02) o trabalho realizado pela força sobre a partícula no intervalo ABCD é 
numericamente igual à área sob a curva ABCD.  
(04) o impulso transmitido pela força à partícula no intervalo BC é nulo.  
(08) o trabalho realizado pela força sobre a partícula no intervalo DE é negativo.  
(16) o trabalho realizado pela força sobre a partícula no intervalo CE é positivo.  
Soma (  ) 

28. Oscarito e Ankito, operários da construção civil, recebem a tarefa de erguer, cada 

um deles, um balde cheio de concreto, desde o solo até o topo de dois edifícios de 

mesma altura, conforme ilustra a figura a seguir. Ambos os baldes têm a mesma massa 

 

Oscarito usa um sistema com uma polia fixa e outra móvel, e Ankito usa um sistema 
apenas com uma polia fixa.  
Considere que o atrito, as massas das polias e as massas das cordas são desprezíveis 
e que cada balde sobe com velocidade constante.  
Nessas condições, para erguer seu balde, o trabalho realizado pela força exercida por 
Oscarito é  
a) MENOR do que o trabalho que a força exercida por Ankito realiza, e a força mínima 
que ele exerce é MENOR que a força mínima que Ankito exerce.  
b) IGUAL ao trabalho que a força exercida por Ankito realiza, e a força mínima que ele 
exerce é MAIOR que a força mínima que Ankito exerce.  
c) MENOR do que o trabalho que a força exercida por Ankito realiza, e a força mínima 
que ele exerce é MAIOR que a força mínima que Ankito exerce.  
d) IGUAL ao trabalho que a força exercida por Ankito realiza, e a força mínima que ele 

exerce é MENOR que a força mínima que Ankito exerce. 

29. Um objeto é abandonado a partir do repouso, em t = 0, no topo de um plano 

inclinado. Desprezando o atrito, qual dos gráficos a seguir melhor representa a variação 

da energia cinética do objeto em função do tempo? 
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30. menino desce a rampa de acesso a um terraço dirigindo um carrinho de lomba 
(carrinho de rolimã). A massa do sistema menino-carrinho é igual a 80 kg. Utilizando o 
freio, o menino mantém, enquanto desce, a energia cinética do sistema constante e 
igual a 160 J. O desnível entre o início e o fim da rampa é de 8 m. Qual é o trabalho que 
as forças de atrito exercidas sobre o sistema realizam durante a descida da rampa?  
(Considere a aceleração da gravidade igual a 10 m/s²).  
a) -6.560 J.  
b) -6.400 J.  
c) -5.840 J.  
d) -800 J.  
e) -640 J. 

31. Uma força F paralela à trajetória de seu ponto de aplicação varia com o 

deslocamento de acordo com a figura a seguir. Determine:  

 

a) o trabalho realizado pela força F no deslocamento de 0 a 10 m?  
b) o trabalho realizado pela força F no deslocamento de 1 a 5 m? 

32. Na figura, sob a ação da força de intensidade F=2N, constante, paralela ao plano, o 

bloco percorre 0,8m ao longo do plano com velocidade constante. Admite-se g=10m/s², 

despreza-se o atrito e são dados: sen30°=cos60°=0,5 e cos120°=-0,5. 
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Determine:  
a) a massa do bloco;  
b) o trabalho realizado pelo peso do bloco, nesse percurso.  
 
33. Um corpo de massa 2,0kg é arrastado sobre uma superfície horizontal com 
velocidade constante de 5,0m/s, durante 10s. Sobre esse movimento são feitas as 
afirmações:  
 
I. o trabalho realizado pela força peso do corpo é nulo.  
II. o trabalho realizado pela força de atrito é nulo.  
III. o trabalho realizado pela força resultante é nulo.  
 
Dessas afirmações, SOMENTE  
 
a) I e III são corretas.  
b) I e II são corretas.  
c) III é correta.  
d) II é correta.  
e) I é correta.  
 

34. Um aluno ensaiou uma mola pelo Método Estático e montou o gráfico a seguir. Qual 

é o trabalho (em valor absoluto) da Força Elástica para o deslocamento de 3 a 5m? 

 

 

a) 20 J  
b) 30 J  
c) 50 J  
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d) 80 J  
e) 150 J 

35. Um objeto de 8,0kg está sujeito à força resultante F, aplicada na mesma direção e 

no mesmo sentido do movimento. O módulo da força F, variável em função da posição 

x, está representado no gráfico 

 

Considere o corpo em movimento retilíneo.  
Determine a velocidade do corpo na posição x=40m sabendo que a velocidade inicial 
em x=0 é igual a 10m/s.  
 
 
36. Um motor de potência útil igual a 125 W, funcionando como elevador, eleva a 10 m 
de altura, com velocidade constante, um corpo de peso igual a 50 N, no tempo de  
a) 0,4 s  
b) 2,5 s  
c) 12,5 s  
d) 5,0 s  
e) 4,0 s 

37. Uma força de 20N desloca, na mesma direção e sentido da força, um corpo de 4kg, 
em uma distância de 10m. O fenômeno todo ocorre em 5 segundos. Qual o módulo da 
potência realizada pela força?  
38) Uma força de 20 N desloca, na mesma direção e sentido da força, um corpo de 4kg, 
em uma distância de 10m. O fenômeno todo desenvolve a potência de 40W. Qual o 
tempo necessário para que o fenômeno ocorra?  
 
39) Um chuveiro elétrico tem um seletor que lhe permite fornecer duas potências 
distintas: na posição "verão" o chuveiro fornece 2700W, na posição "inverno " fornece 
4800W. José, o dono deste chuveiro, usa-o diariamente na posição "inverno", durante 
20minutos. Surpreso com o alto valor de sua conta de luz, José resolve usar o chuveiro 
com o seletor sempre na posição "verão", pelos mesmos 20 minutos diários.  
Supondo-se que o preço do quilowatt-hora seja de R$0,20, isto representará uma 
economia diária, em reais, de:  
 
a) 0,14  
b) 0,20  
c) 1,40  
d) 2,00  
e) 20,00 
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40. Um operário ergue, do chão até uma prateleira a 2,0m de altura, uma saca de soja 
de massa 60kg, gastando 2,5s na operação. A potência média despendida pelo 
operário, em watts, é, no mínimo,  
 
Dados: g = 10m/s²  
 
a) 2,4.10²  
b) 2,9.10²  
c) 3,5.10²  
d) 4,8.10²  
e) 6,0.10² 
 
41. O gráfico representa a força resultante sobre um carrinho de supermercado de 
massa total 40 kg, inicialmente em repouso. 

 
A intensidade da força constante que produz o mesmo impulso que a força representada 
no gráfico durante o intervalo de tempo de 0 a 25 s é, em newtons, igual a  
a) 1,2  
b) 12  
c) 15  
d) 20  
e) 21 
 
42. Uma esfera de massa 20g atinge uma parede rígida com velocidade de 4,0m/s e 
volta na mesma direção com velocidade de 3,0m/s. O impulso da força exercida pela 
parede sobre a esfera, em N.s, é, em módulo, de  
 
a) 0,020  
b) 0,040  
c) 0,10  
d) 0,14  
e) 0,70  
 
43. Um automóvel para quase que instantaneamente ao bater frontalmente numa 
árvore. A proteção oferecida pelo "airbag", comparativamente ao carro que dele não 
dispõe, advém do fato de que a transferência para o carro de parte do momentum do 
motorista se dá em condição de  
 
a) menor força em maior período de tempo.  
b) menor velocidade, com mesma aceleração.  
c) menor energia, numa distância menor.  
d) menor velocidade e maior desaceleração.  
e) mesmo tempo, com força menor.  
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44. Pular corda é uma atividade que complementa o condicionamento físico de muitos 
atletas. 
Suponha que um boxeador exerça no chão uma força média de 1,0 x 104 N, ao se erguer 
pulando corda. Em cada pulo, ele fica em contato com o chão por 2,0 x 10-2 s.  
Na situação dada, o impulso que o chão exerce sobre o boxeador, a cada pulo, é:  
a) 4,0 Ns  
b) 1,0 x 10 Ns  
c) 2,0 x 10² Ns  
d) 4,0 x 10³ Ns  
e) 5,0 x 105 Ns 
 
45. Assinale falsa (F) ou verdadeira (V) em cada uma das afirmativas.  
Sobre a grandeza física IMPULSO, pode-se afirmar:  
 
( ) O impulso é uma grandeza instantânea.  
( ) A direção e o sentido do impulso são os mesmos da força aplicada sobre o corpo.  
( ) A força que produz o impulso é causada pela interação dos corpos que colidem.  
( ) O impulso mede a quantidade de movimento do corpo.  
 
A sequência correta é  
 
a) V - V - F - F.  
b) F - V - V - F.  
c) V - F - V - V.  
d) F - F - F - V.  
e) F - V - V - V. 
 
46. Os gráficos apresentados a seguir mostram uma área A hachurada sob uma curva. 
A área A indicada é numericamente igual ao impulso de uma força no gráfico 

 
47. Para bater uma falta, durante uma partida de futebol, um jogador chuta a bola, 
exercendo uma força média de 2,0×102 N em um intervalo de tempo de 1,0×10-2 s. 
Sabendo que a massa da bola é de 4,0×102 g, pode-se afirmar que  
( ) o impulso fornecido à bola é igual a 2,0 N.s.  

( ) a velocidade da bola, imediatamente após o chute, é igual a √10 m/s.   
( ) o trabalho realizado pela força média sobre a bola é igual a 20 J.  
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( ) a potência média transferida à bola é igual a 5,0×10² W. 
 
48. É fornecido o gráfico velocidade x tempo de um corpo de massa 4 kg, que se move 
em trajetória retilínea. O impulso da força resultante sobre o corpo, no intervalo de tempo 
de 0 a 4,0s, é: 

 
a) 8,0 N.s  
b) 12 N.s  
c) 1,0 N.s  
d) 16 N.s  
e) 32N.s 
 
49. Uma bola de tênis, de massa 100 g e velocidade v1=40 m/s, é rebatida por um dos 
jogadores, retornando com a velocidade v2 de mesmo valor e direção de v1, porém de 
sentido contrário. Supondo que a força média exercida pela raquete sobre a bola foi de 
100 N, qual o tempo de contato entre ambas?  
 
a) 8,0 x 10-1 s  
b) 8,0 x 10-2 s  
c) 4,0 x 10-2 s  
d) 8,0 x 10-3 s  
e) 4,0 s 
 
50. Um corpo de massa M em repouso explode em dois pedaços. Como consequência, 

um dos pedaços com massa 
3𝑀

4
  adquire a velocidade v, para a direita, em relação ao 

solo. A velocidade adquirida pelo outro pedaço, em relação ao solo vale?  
 
51. Uma bola de massa igual a 60g cai verticalmente, atingindo o solo com velocidade 
de 2,0m/s e retornando, também verticalmente, com velocidade inicial de 1,5m/s. 
Durante o contato com o solo, a bola recebeu um impulso, em unidades do Sistema 
Internacional, igual a  
a) 0,030  
b) 0,090  
c) 0,12  
d) 0,21  
e) 0,75 
 
52. Em recente partida internacional de tênis, um dos jogadores lançou a bola com sua 
raquete, logo a seguir informou-se pelo alto-falante que o módulo da velocidade da bola 
atingira aproximadamente 179km/h.  
Admita que, no momento do contato da raquete com a bola, a velocidade inicial da bola 
seja desprezível.  
Considere a massa da bola aproximadamente igual a 20g.  
Determine, no SI, o valor médio do módulo do impulso aplicado à bola. 
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53. Um tablete de chocolate de 20g foi observado em queda vertical durante o intervalo 
de tempo de t0=0 a t1=10s.  
Durante esse intervalo de tempo, a velocidade escalar V desse tablete, em função do 
tempo t, é descrita por V=4,0+3,0t, em unidades do SI. O impulso da força resultante 
que atuou nesse corpo durante a observação, em N.s, foi igual a  
a) 0,080  
b) 0,60  
c) 0,72  
d) 6,0  
e) 9,0 
 
54. Durante as festividades comemorativas da Queda da Bastilha, na França, realizadas 
em 14 de julho de 2005, foram lançados fogos de artifício em homenagem ao Brasil. 
Durante os fogos, suponha que um rojão com defeito, lançado obliquamente, tenha 
explodido no ponto mais alto de sua trajetória, partindo-se em apenas dois pedaços que, 
imediatamente após a explosão, possuíam quantidades de movimento p1 e p2.  
Considerando-se que todos os movimentos ocorrem em um mesmo plano vertical, 
assinale a(s) proposição(ões) que apresenta(m) o(s) par(es) de vetores p1 e p2 
fisicamente possível(eis). 

 
Dê a soma das corretas: (_____) 
 
55. Duas crianças, uma de 12 kg e outra de 18 kg, estão uma defronte à outra utilizando 
patins perfeitos que lhes permitem deslocar-se sem atrito na superfície horizontal em 
que se encontram imóveis, até que a de 12 kg empurra a de 18 kg, que passa a se 
deslocar a 3,0 m/s do norte para o sul. Então, a de 12 kg se movimenta com velocidade 
igual: Inclua na solução o sentido do movimento ).  
 
 
56. Um canhão de massa 400 kg dispara uma bala de massa 5 kg, com velocidade de 
200 m/s. A velocidade com que o canhão começa o seu recuo é, em m/s, de:  
 
 
57. Um carrinho, de massa m1= 50 kg, desloca-se horizontalmente com velocidade 
v1=4m/s. Um bloco de massa m2 = 30 kg cai verticalmente sobre o carrinho, de uma 
altura muito pequena, aderindo a ele. Com que velocidade final move-se o conjunto? 
(Despreze os atritos) 
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58. Com base nos conceitos e nas leis de conservação da quantidade de movimento 
(momento linear) e da energia cinética, é correto afirmar:  
 
(01) A quantidade de movimento (momento linear) de uma partícula depende do sistema 
de referência.  
(02) A energia cinética de uma partícula pode assumir valores negativos.  
(04) Em uma colisão perfeitamente elástica, a energia cinética é conservada.  
(08) Em uma colisão inelástica, a quantidade de movimento (momento linear) não é 
conservada.  
(16) Quando duas partículas colidem, a velocidade do centro de massa do sistema, na 
ausência de forças externas, permanece constante.  
 
Dê a some das proposições corretas: (  ) 
 
 
59. Uma bomba tem velocidade horizontal V0 = 50m/s no instante em que explode e se 
divide em dois fragmentos, um de massa m e outro de massa 2m. A velocidade do 
fragmento menor, logo após a explosão, é igual a 4.V0. Determinar o módulo da 
velocidade e o sentido de movimento do outro fragmento, desprezando a resistência do 
ar e ação da gravidade. 
 
60. Leia com atenção cada afirmativa abaixo e assinale ao lado se a afirmativa é 
verdadeira (V) ou falsa (F).  
 
I) ( ) Um vagão vazio, sem cobertura, está se deslocando sobre trilhos retos horizontais, 
sem atrito. Começa a chover e a água, caindo verticalmente, vai se acumulando no 
interior do vagão. Podemos dizer que o módulo da velocidade do vagão diminui  
II) ( ) A quantidade de movimento de um corpo se mantém constante num certo intervalo 
de tempo. O módulo da força resultante que age sobre o corpo, nesse intervalo de 
tempo, necessariamente é diferente de zero.  
III) ( ) Dois corpos A e B, sendo mA<mB , estão inicialmente em repouso. Suponha que 
ambos recebam impulsos iguais. A quantidade de movimento adquirida por A será igual 
à adquirida por B. 
 
61. Um móvel de 6,0 kg de massa, movendo-se com velocidade escalar de 20 m/s, 
choca-se com outro móvel de massa igual a 2,0 kg, em repouso. Sabendo que o choque 
foi perfeitamente inelástico, determine: 
 

 
 

A) a velocidade do conjunto logo após a colisão; 
B) a energia mecânica dissipada na colisão. 
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62. Em plena feira, enfurecida com a cantada que havia recebido, a mocinha, armada 
com um tomate de 120 g, lança-o em direção ao atrevido feirante, atingindo-lhe a cabeça 
com velocidade de 6 m/s. Se o choque do tomate foi perfeitamente inelástico e a 
interação trocada pelo tomate e a cabeça do rapaz demorou 0,01 s, a intensidade da 
força média associada à interação foi de  
a) 20 N.  
b) 36 N.  
c) 48 N.  
d) 72 N.  
e) 94 N. 
 
 
63. Uma bola de futebol de massa igual a 300 g atinge uma trave da baliza com 
velocidade de 5,0 m/s e volta na mesma direção com velocidade idêntica.  
O módulo do impulso aplicado pela trave sobre a bola, em N × s, corresponde a:  
a) 1,5  
b) 2,5  
c) 3,0  
d) 5,0  
e) 6,0 
 
64. O gráfico de velocidade contra tempo mostrado a seguir representa o movimento 
executado por uma partícula de massa m sobre uma linha reta, durante um intervalo de 
tempo 2T. 

 
Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas nas afirmações a seguir, 
referentes àquele movimento, na ordem em que elas aparecem.  
- Em módulo, a quantidade de movimento linear da partícula no instante T é igual a 
_________.  
- Em módulo, a variação da quantidade de movimento da partícula ao longo do intervalo 
de tempo 2T é igual a _________.  
a) zero - zero  
b) zero - 2mV  
c) zero - mV  
d) mV - zero  
e) mV - 2mV 
 
65. Apesar das modernas teorias da Física, a teoria de Mecânica Clássica, devida ao 
gênio criativo de Newton, que relaciona os movimentos às suas causas, continua válida 
para descrever os fenômenos do cotidiano. Assim, um caminhão de massa 10 
toneladas, a 36 km/h, que pode parar em 5,0s, está, neste intervalo de tempo, sob a 
ação de uma força resultante cuja intensidade, em newtons, vale  
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a) 2,0.10²  
b) 5,0.10²  
c) 2,0.10³  
d) 5,0.10³  
e) 2,0.104 
 
 
66. A força resultante que atua sobre um bloco de 2,5kg, inicialmente em repouso, 
aumenta uniformemente de zero até 100N em 0,2s, conforme a figura a seguir. A 
velocidade final do bloco, em m/s, é: 

 
a) 2,0  
b) 4,0  
c) 6,0  
d) 8,0  
e) 10 
 
67. Duas esferas, A e B, deslocam-se sobre uma mesa conforme mostra a figura 1.  
Quando as esferas A e B atingem velocidades de 8 m/s e 1 m/s, respectivamente, ocorre 
uma colisão perfeitamente inelástica entre ambas.  
O gráfico na figura 2 relaciona o momento linear Q, em kg × m/s, e a velocidade, em 
m/s, de cada esfera antes da colisão. 

 
 
Após a colisão, as esferas adquirem a velocidade, em m/s, equivalente a:  
a) 8,8  
b) 6,2  
c) 3,0  
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d) 2,1  
e) 4.6 
 
. 
68. Um bloco de massa m1 = 100 g comprime uma mola de constante elástica k = 360 
N/m, por uma distância x = 10,0 cm, como mostra a figura. Em um dado instante, esse 
bloco é liberado, vindo a colidir em seguida com um outro bloco de massa m2 = 200 g, 
inicialmente em repouso. Despreze o atrito entre os blocos e o piso. Considerando a 
colisão perfeitamente inelástica, determine a velocidade final dos blocos, em m/s. 

 
69. Dois carros, A e B, de massas iguais, movem-se em uma estrada retilínea e 
horizontal, em sentidos opostos, com velocidades de mesmo módulo. Após se chocarem 
frontalmente, ambos param imediatamente devido à colisão  
Pode-se afirmar que, no sistema, em relação à situação descrita,  
 
a) há conservação da quantidade de movimento do sistema e da sua energia cinética 
total.  
b) não há conservação da quantidade de movimento do sistema, mas a energia cinética 
total se conserva.  
c) nem a quantidade de movimento do sistema e nem a energia cinética total se 
conservam.  
d) a quantidade de movimento do sistema é transformada em energia cinética.  
e) há conservação da quantidade de movimento do sistema, mas não da sua energia 
cinética total.  
 
 
70. Um sistema é constituído de duas esferas que se movem sobre um plano horizontal 
e colidem entre si num determinado instante. Imediatamente após a colisão, pode-se 
afirmar que, referente ao sistema, permaneceu inalterada a  
 
a) energia cinética.  
b) energia elástica.  
c) quantidade de movimento.  
d) velocidade.  
e) energia mecânica. 
 
71. Um automóvel de massa mB= 800kg, deslocando-se para a direita com velocidade 
constante de 10m/s, colide com uma camionete de massa mA=1200kg inicialmente em 
repouso. Leia as afirmativas abaixo referentes a colisão dos veículos representados na 
figura abaixo. Despreze os atritos e eventuais forças externas ao sistema. 
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I) Considerando a colisão perfeitamente inelástica podemos concluir que há 
conservação da quantidade de movimento do sistema e máxima dissipação de energia 
cinética.  

II) Considerando a colisão perfeitamente inelástica a velocidade do sistema após a 
colisão é 4m/s para a direita.  

III) A força média que o automóvel exerce sobre a camionete é maior em módulo do que 
a força média que a camionete exerce sobre o automóvel  
 
a) Apenas I e II são verdadeiras.  

b) Apenas II e III são verdadeiras.  

c) I, II e III são verdadeiras.  

d) Apenas I é verdadeira.  

e) Apenas III é verdadeira.  
 
72. Dois carros A e B, inicialmente em repouso, podem mover-se livremente na direção 
x. A massa do carro A é 6kg, e a do carro B, 2kg. Eles estão unidos, comprimindo uma 
mola, conforme figura. Quando a corda que os mantém é queimada e se rompe, o carro 
A se desloca com velocidade de 2,0m/s em relação ao solo. Qual é a energia, em J, que 
estava armazenada na mola antes do rompimento da corda? (Despreze os atritos) 

 
73. Um carrinho de massa igual a 10kg , deslocando-se para a direita com velocidade 
igual 10m/s, é fragmentado, por uma explosão, em dois pedaços, (1) e (2), de massas 
iguais (veja figura). Sejam v1 e v2 as velocidades, respectivas dos dois fragmentos, logo 
após a explosão e sabendo que o pedaço 1 adquire velocidade igual a 22 m/s para a 
direita logo após a explosão, determine o módulo da velocidade adquirida pelo pedaço 
2 definindo o sentido do movimento. 
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a) 2m/s para a esquerda  

b) 2 m/s para a direita  

c) 4m/s para a direita  

d) 4m/s para a esquerda  

e) zero  
 
74. Um veículo de 700 kg que trafega a 80km/h (aproximadamente 22m/s) colide com 
um muro e para. Qual é o módulo da variação da quantidade de movimento durante a 
colisão? Qual é o módulo da força, suposta constante, que atua sobre o veículo, 
sabendo-se que a colisão durou um décimo de segundo? 

 
 
a) ΔQ= 15 400 kg.m/s e F= 15 000 N  

b) ΔQ= 15 400 kg.m/s e F= 154 000 N  

c) ΔQ= 7 700 kg.m/s e F= 77 000 N  

d) ΔQ= 15 400 kg.m/s e F= 1 540 N  

e) ΔQ= 15 400 kg.m/s e F= 77000 N 
 
75. Um jogador de golfe dá uma tacada, imprimindo uma força de 250N à bola. Qual é 
o módulo da velocidade da bola imediatamente após o impacto, supondo-se que a força 
atue durante um tempo igual a seis milésimos de segundo? Dado: A massa da bola de 
golfe é igual a 45 gramas. 
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a) 20,00 m/s  

b) 10,00 m/s  

c) 33,33m/s  

d) 43,85m/s  

e) 35,77m/s  
 
76. O gráfico representa a intensidade da força resultante, que atua em um corpo em 
função do tempo. Se a quantidade de movimento do corpo em t=0 é 15kg.m/s e se a 
força resultante atua na mesma direção mas em sentido oposto ao do movimento, sua 
velocidade no instante t=10s é , em m/s, igual a: 

 
 
a) 0  

b) 5  

c) 10  

d) 15  

e) 20  
 
77. Um asteroide, no espaço, está em repouso em relação a um determinado 
referencial. Num certo instante ele explode em três pedaços. Dentre os esquemas 
representados, assinale o único que pode representar os vetores velocidades dos 
fragmentos do asteroide logo após a explosão, em relação ao referencial inicial. 
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78. Duas partículas de massas m1 e m2 colidem frontalmente. A velocidade de cada 
uma delas está mostrada no gráfico abaixo. 
 

 
 

 



Antonio Marcos Física Energia_Impulso 

79. Os gráficos a seguir representam as velocidades, em função do tempo, de dois 
objetos homogêneos idênticos, que colidem frontalmente. Se Q é a quantidade de 
movimento do sistema formado pelos dois objetos e E a energia cinética deste mesmo 
sistema, podemos afirmar que na colisão; 

 
 
a) Q se conservou e E não se conservou.  

b) Q se conservou e E se conservou.  

c) Q não se conservou e E se conservou.  

d) Q não se conservou e E não se conservou.  

e) (Q + E) se conservou  
 
 
80. Um corpo de massa 2kg colide com um corpo parado, de massa 1kg que, 
imediatamente após a colisão, passa a mover-se com energia cinética de 2J. 
Considerando-se o choque perfeitamente elástico (frontal e central), a velocidade do 
primeiro corpo imediatamente antes da colisão era, em m/s, de  
a) 3,0  

b) 2,5  

c) 2,0  

d) 1,5  

e) 1,0  
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GABARITO 
 
1) A) 0,15 J  
B) 0,1 kg  
C) 1,6 x 10-2 J  
D) F=40N  
2) A  
3) A) 2,5s  
B) 12,5 m  
4) A  
5) 10 m/s  
6) C  
7) A 
8) B  
9) 42J  
10) A) 6,4 J e 3,2kgm/s  
B) 64N  
11) E  
12) B  
13) E  
14) A  
15) A) v1= 4m/s  
B) a=2m/s²  
C) F=1N  
D) x=8m  
Vmédia=5m/s 

16) 
8

25
 

17) –4x104 J  
18) 60 J  
19) A) nulo (MRU FR=0)  
B) Trabalho da peso=0  
Trabalho da Normal=0  
Trabalho da força F=1200 J  
Trabalho da Fat= -1200J 
20) 0,05m = 5cm  
21) 0,03m=3cm  
22) C  
23) 2m/s  
24) 0,4m = 40 cm  
25) B  
26) C  
27) soma 05 ( 01 + 04)  
28) D  
29) B  
30) B  
31) a) 50 J b) 12 J  
32) a) 0,4kg b) –1,6J  
33) A  
34) D 

35) 4√10𝑚/𝑠 
36) E  
37) 40 W  
38) 5 s  
39) A  
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40) D  
41) E  
42) D 
43) A  
44) C  
45) B  
46) C  
47) V; F; F; V 
48) B  
49) B 
50) 3v para a esquerda em relação ao solo  
51) D  
52)O impulso é I=0, 99N.s; aproximadamente 1 N.s  
53) B  
54) soma 9 (01 + 08)  
55) 4,5m/s do sul para o norte  
56) 2,5 m/s  
57) 2,5 m/s  
58) soma 21 (01+04+16)  
59) 25 m/s no sentido contrário ao do pedaço menor.  
60) V; F; V  
61) A) 15m/s B) 300 J 
62) D  
63) C  
64) B  
65) E  
66) B  
67) C 
68) 2m/s 
69) E  
70) C  
71) A  
72) 48J  
73) A  
74) B  
75) C  
76) A 
77) D  
78) A  
79) A  
80) D 
 
SOLUÇÃO DE QUESTÕES MAIS TÉCNICAS 
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