
 

 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS PARA EXAME FINAL DE FÍSICA 

 

1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

 

TURMA 21A, 21B, 21 C e 21D 

 

PROF. CLAUDIA QUINTANA 

 

 

Conteúdos para Exame Final: 

 

 Sistema Internacional de Unidades; 
 Cinemática Escalar; 
 Movimento uniforme; 

 Movimento uniformemente variado; 
 Cinemática Vetorial; 
 Grandeza vetorial; 
 Queda livre e lançamento vertical; 
 Movimento circular; 

 Gravitação universal; 

 Impulso e quantidade de movimento. 

 

EXERCÍCIOS 

 

1. (PUC/CAMP) - Pontifícia Universidade Católica de Campinas) -  Observe esta figura: 

 
Daniel está andando de skate em uma pista horizontal. No instante t1, ele lança uma, bola, que, do seu 

ponto de vista, sobe verticalmente. A bola sobe e cai, enquanto Daniel continua a se mover em 

trajetória retilínea, com velocidade constante. No instante t2, a bola retorna à mesma altura de que foi 

lançada. 

Despreze os efeitos da resistência do ar. Assim sendo, no instante t2, o ponto em que a bola estará, 

mais provavelmente, é:  

 

a) K          b)  L        c) M      d) Qualquer um, dependendo do módulo da velocidade de lançamento 

 

 Introdução ao estudo da Física; 
 Unidades de medida 

 Dinâmica; 
 Leis de Newton e aplicações; 
 Equilíbrio de corpos; 

 Energia e leis de conservação; 
 Energia mecânica; 



 

 

 

 

2. (UFRGS) Durante os jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, os brasileiros perderam o ouro 

para os cubanos por 37 centésimos de segundo nas provas de remo. Dentre as alternativas, o valor mais 

próximo desse tempo, medido em horas, é: 

 

a) 1,03.10-4 

b) 1,3 .10-4 

c) 1,03.10-3 

d) 1,3 .10-3 

e) 1,03.10-2 

 

3. Uma pessoa caminha numa pista de corrida, que tem 300m de comprimento, com velocidade média 

de 1,5m/s. Quantas voltas ela completará em 40 min? 

4.(CFTSC) Às 13h30min, partiu um ônibus de Florianópolis em direção a Laguna. A distância entre 

as cidades é de 100 km, e o 

 

motorista manteve uma velocidade média de 60 km/h ao fazer esse percurso. A que horas o ônibus 

chegou a Laguna? 

5. Um homem caminha com velocidade  de 3,6km/h, uma ave com velocidade de 30m/min e um 

inseto de 60 cm/s. Compare essas três velocidades e coloque em ordem decrescente. 

 

6. Um motociclista  parte do km 20 de uma estrada e chega ao km 70 dessa mesma estrada, em 

seguida volta ao km 25. Determine: 

 

a) A posição inicial e a posição final do motociclista 

 

b) a distância percorrida pelo motociclista 

 

c) o módulo do deslocamento escalar efetuado pelo motociclista 

 

7. As posições de um ponto material variam, em função do tempo, de acordo com o gráfico abaixo. 

 

 
Determine:  

a) a posição inicial do movimento;                 

b) o que acontece, com o ponto material, no intervalo de tempo de 0 a 2s;  



 

 

c) os instantes em que o móvel passa pela origem das posições;  

d) a velocidade escalar nos instantes 4s e 9s.  

 

 

 

 

 

8. Um móvel realiza um movimento num determinado referencial. Seus espaços variam com o tempo 

conforme a tabela abaixo. Determine: 

 

t(s)          0           1         2        3           4          

s(m)        7          13       19      25         31        

 

 

a) Posição inicial                                                             b) Classificação do movimento     

        

c) Velocidade                                                                     d) Função horária do movimento 

 

9. (Mackenzie – SP) Uma partícula descreve um movimento uniforme cuja função horária é  S = 5 + 

10t,  para S em metros e t em segundos. Nesse caso podemos afirmar que a velocidade escalar da 

partícula é: 

a) 5m/s e o movimento é retrógrado. 

b) - 4m/s e o movimento é progressivo. 

c) - 10m/s e o movimento é retrógrado. 

d) 10m/s e o movimento é progressivo. 

e) -2m/s e o movimento é retrógrado. 

 

10. (UFPE) A imprensa pernambucana, em reportagem sobre os riscos que correm os adeptos da 

"direção perigosa", observou que uma pessoa leva cerca de 4,0 s para completar uma ligação de um 

telefone celular ou colocar um CD no aparelho de som de seu carro. Qual a distância percorrida por 

um carro que se desloca a 72 km/h, durante este intervalo de tempo no qual o motorista não deu a 

devida atenção ao trânsito? 

 

 

11. (UNIMONTES – MG) Um automóvel A parte a 40 km/h, na faixa da direita, numa via de mão 

única. Um automóvel B, 100 m atrás de A, parte no mesmo instante, a 60 km/h, na faixa da esquerda. 

Determine o  tempo, em segundos, necessário para que os veículos fiquem lado a lado. 

 

12. (UEPG-PR) Um passageiro anotou, a cada minuto, a velocidade indicada pelo velocímetro do táxi 

em que viajava; o resultado foi 12 km/h, 18 km/h, 24 km/h e 30 km/h. Pode-se afirmar que: 

 

a) a aceleração do carro é 6 km/h, por minuto; 

b) a aceleração média do carro é de 6 km/h²; 

c) o movimento do carro é retardado; 

d) o movimento do carro é uniforme; 

e) a aceleração do carro é 0,1 km/h, por segundo. 

 

13. O móvel se desloca sobre uma reta conforme o gráfico. O instante em que a posição do móvel e de 

20 m é: 

 



 

 

                                                  S(m) 

a) 6s 

b) 8s                                               2 

c) 10s                                                                        t(s) 

d) 12s                                        

e) 14s                                 -20     

                                                     

                                           -30 

 

 

 

14. Um ponto material em movimento uniformemente variado adquire velocidade em função do tempo 

de acordo com a função V = 60 – 10t ( no SI), determine: 

 

a) velocidade no instante 4s                       b) instante em que ocorre a inversão do sentido do movimento  

                                                                    

15. Um móvel se desloca segundo o diagrama da figura. 

 
16. (Unifor-CE) Um móvel se desloca, em movimento uniforme, sobre o eixo x durante o intervalo de 

tempo de t0 = 0 a t = 30s. O gráfico representa a posição x, em função do tempo t, para o intervalo de 

t = 0 a t = 5,0s. Determine o instante em que a posição do móvel é –30 m,  

 

 
 

17. Um móvel desloca-se em movimento uniformemente variado conforme a função horária  

S = 10 – 7t + t² (no SI). Determine: 

 

a) Velocidade inicial                       

b) Aceleração                   

c) Função horária da velocidade 

d) Classificação do movimento no instante 5s 

e) Instante em que o móvel passa pela origem das posições. 

 

 

A função horária do movimento é: 

 

a) x = 20 - 2t² 

b) x = 20 - 2t 

c) x = 0 - t² 

d) x = 20 + 2t 

e) x = 0 + 2t 
 



 

 

18. (UEL-PR) O gráfico representa a velocidade escalar de um corpo, em função do tempo.  

 
 

 

 

19. Nos casos abaixo, escreva nos retângulos a função horária da velocidade em função do tempo ou 

da posição em função do tempo conforme o tipo de movimento. 
 

a)           v(m/s)                                                                                b)               S(m) 

 

                                                                                                                   22 

 

         2 

                                                                                                                   10 

 

 

                             2                             t(s)                                                                               6                              t(s)          

              

 

c)              S(m)                                                                             d)           v(m/s)                                                                     

 

 

         20                                                                                             10 

                                                                                                         

 

 

 

                                          2                   t(s)                                                                    5                t(s)  

 

                                                                                                          - 5 

 

20. (UFB) O espaço (posição) de um móvel varia com o tempo conforme o gráfico abaixo. 

Determine: 

 

 
 

De acordo com o gráfico, determine o módulo da aceleração 
desse corpo. 

  

 

 



 

 

 

a) Posição inicial: ______________ 

 

b) Instante em que o móvel inverte o sentido do movimento: ___________ 

 

c) Instante em que o móvel passa pela origem das posições: ____________ 

 

d) Intervalo de tempo em que o movimento é acelerado:_______________ 

 

e) Intervalo de tempo em que o movimento é retardado: _______________ 

 

 

21. Um veículo se desloca numa trajetória retilínea e obedece à equação horária S = 10 +2t -t² (no 

SI). Construa os gráficos solicitados abaixo: 

 

a) Aceleração em função do tempo                                 b) Velocidade em função do tempo 

c) Posição em função do tempo 

 

22. Um motoqueiro deslocando-se a 30m/s, freou para não colidir com um automóvel a sua frente. 

Durante a frenagem, sua moto percorreu 30m de distância em linha reta, tendo sua velocidade 

uniformemente reduzida até parar, sem bater no automóvel. Determine o módulo da aceleração média 

da moto, em m/s², enquanto percorria a distância de 30m. 

23. (Mack-SP) A figura abaixo ilustra trechos de algumas alamedas de uma região plana da cidade. 

Uma pessoa, que caminha com velocidade escalar constante de 3,6 km/h, necessita ir do ponto A ao 

ponto B. O menor intervalo de tempo possível para esse deslocamento, ao longo das linhas pontilhadas, 

é de: 

 
 

a) 9,30min.                  b) 9,50min.                    c) 10,30min.                  d) 10,50min.                 e) 

10,67min. 

 

24. (UFRRJ) Um professor, após passar a um aluno uma questão que apresentava o gráfico “aceleração 

x tempo” do movimento de um objeto, e pediu a este que construísse o gráfico “posição x tempo” 

desse movimento. 

A resposta dada pelo aluno foi o gráfico apresentado. 



 

 

 

A resposta do aluno está correta? Justifique sua resposta. 

  

25. Um ponto material em movimento uniformemente variado adquire velocidade em função do tempo 

de acordo com a função V = 60 – 4t ( no SI), determine: 

 

a) velocidade no instante 4s                       b) instante em que ocorre a inversão do sentido do movimento  

                                                                                                                                     

 
 

                                                                                                                          

 

 
 

27. Na figura a seguir, é informada a variação da velocidade com o tempo de um ponto material em 

movimento sobre uma trajetória retilínea. Analise o gráfico e responda: 

 
 

a) Distância percorrida pelo ponto material no intervalo de tempo de 0 a 5s 

 

b) Aceleração do ponto material 

26. (UFC) No instante t = 0 , o motorista de um carro que percorre 

uma estrada retilínea, com velocidade constante de 20 m/s, avista um 

obstáculo 100 m a sua frente. O motorista tem um tempo de reação    

t = 1 s, após o qual aciona os freios do veículo, parando junto ao 

obstáculo. Supondo-se que o automóvel tenha uma desaceleração 

constante, determine qual dos gráficos abaixo melhor representa a 

velocidade do automóvel desde o instante em que o motorista avista o 

obstáculo até o instante em que o automóvel pára. 
 



 

 

 

28. (UFB) Observe a figura a seguir e determine quais os vetores que: 

 

a) tem a mesma direção.        

b) tem o mesmo sentido.       

c) tem a mesma intensidade (módulo)         

d) são iguais. 

 

29. João caminha 6 metros para oeste e depois 8 metros para o sul. Em relação ao ponto de partida, 

podemos afirmar que João está a que distância? 

 

 
 

30. (UFMS) Um carro move-se com velocidade constante de 60 km/h. Começa a chover e o motorista 

observa que as gotas de água da chuva caem formando um ângulo de 30° com a vertical. 

 

 
 

 Considerando que, em relação à Terra, as gotas caem verticalmente, qual a velocidade em que as gotas 

de água caem em relação ao carro? (sen 30° = 0,5, cos 30°= 0,87) 

31. A polia de um motor descreve movimento de rotação uniforme, com frequência de 3600 rpm. A 

distância entre um ponto P, marcado na periferia da polia, e o centro dessa polia é 15 cm. Nessas 

condições determine: 

a) a velocidade angular                                                                   b) a aceleração centrípeta 

 

 

 



 

 

32. Um objeto dá 300 voltas em uma circunferência em 2,5 minutos. Determine: 

 

a) O período do movimento                                                  b) a frequência , em Hz, do movimento 

33. O ponteiro dos minutos de um relógio mede 50 cm. 

 

a) Qual a velocidade angular do ponteiro?               b) Qual a velocidade linear da extremidade do 

ponteiro 

 

34. (UEM PR/2012) Sobre o movimento circular uniforme, dê a soma dos números das afirmações corretas: 

__________________________ 

 

01. Período é o intervalo de tempo que um móvel gasta para efetuar uma volta completa. 

02. A frequência de rotação é dada pelo número de voltas que um móvel efetua por unidade de  tempo. 

04. A distância que um móvel em movimento circular uniforme percorre ao efetuar uma volta completa 

é diretamente proporcional ao raio de sua trajetória. 

08. Quando um móvel efetua um movimento circular uniforme, sobre ele atua uma força centrípeta, a 

qual é responsável pela mudança na direção da velocidade do móvel. 

16. O módulo da aceleração centrípeta é diretamente proporcional ao raio de sua trajetória. 

 
 

35. (FGV-SP) Toda caneta esferográfica possui em sua ponta uma pequena esfera feita de liga de 

tungstênio, cuja finalidade é transferir a tinta do reservatório para o papel. Quando um desenhista traça 

uma linha reta, transladando sua caneta com velocidade constante          v = 0,2 m/s, a pequena esfera 

de 0,8 mm de diâmetro gira sobre seu centro com velocidade angular ω, em rad/s, de valor: 

 

36. (UNIFESP) – Na figura está representado um lustre pendurado no teto de uma sala. Nessa situação, 

considere as seguintes forças: 

 



 

 

 

I. O peso do lustre, exercido pela Terra, aplicado no centro de gravidade do lustre. 

II. A tração que sustenta o lustre, aplicada no ponto em que o lustre se prende ao fio. 

III. A tração exercida pelo fio no teto da sala, aplicada no ponto em que o fio se prende ao teto. 

IV. A força que o teto exerce no fio, aplicada no ponto em que o fio se prende ao teto. 

 

Dessas forças, quais configuram um par ação - reação, de acordo com a Terceira Lei de Newton? 

 

a) I e II.                   b) II e III.                  c) III e IV                 d) I e III.                  e) II e IV. 

 

37. (ACAFE SC) Uma melhor mobilidade urbana aumenta a segurança no trânsito e passa pela 

“convivência pacífica” entre carros e bicicletas. A figura abaixo mostra uma bicicleta com as rodas de 

transmissão, coroa e catraca, sendo que a catraca é ligada à roda traseira, girando juntamente com ela 

quando o ciclista está pedalando.  
 

 
 

Em relação à situação acima, marque com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas.  

( ) A velocidade linear de um ponto na periferia da catraca é igual a de um ponto na periferia de 

coroa.  

( ) A velocidade linear de um ponto na periferia da catraca é menor que a de um ponto na periferia da 

roda.  

( ) A velocidade angular da coroa é menor que a velocidade angular da catraca.  

( ) A velocidade angular da catraca é igual a velocidade angular da roda.  

 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

 
38. (PUCC-SP) Calcular o alcance de um projétil lançado por um morteiro com velocidade inicial de 

100 m/s, sabendo-se que o ângulo formado entre o morteiro e a horizontal é de 30°. Adotar g = 10 

m/s2 . 

 

39.Um avião sobrevoa a Ilha de Superagui, na divisa do Paraná com São Paulo. O avião voa em 

direção ao norte, com velocidade de 120km/h, quando um forte vento começa a soprar, para leste, 

com velocidade de 35km/h. Qual é a nova velocidade do avião?  

 

40. Do topo de um edifício, a 20m do solo, atira-se um objeto verticalmente para cima com velocidade 

inicial de 10m/s. Considere a resistência do ar nula e aceleração da gravidade no local igual a 10m/s², 

determine: 

 

a) o tempo de subida do objeto 



 

 

b) o tempo de chegada ao solo desde o lançamento 

c) a altura máxima atingida pelo objeto 

 

41. (PUC) Uma bola de basquetebol cai, após ficar momentaneamente em repouso sobre o aro da 

tabela, de uma altura de 3,00 m do solo. Considerando g = 10 m/s², determine a velocidade, em m/s, 

em que a bola atinge o chão da quadra 

42. Uma bola pequena é lançada do solo verticalmente para cima com velocidade inicial de 25m/s. 

Desprezando a resistência do ar e adotando g = 10m/s²,  calcule:  

a) o tempo gasto pela pedra para atingir a altura máxima 

b) a altura máxima em relação ao solo       

 

43. (PUC-RJ) Um superatleta de salto em distância realiza o seu salto procurando atingir o maior 

alcance possível. Se ele se lança ao ar com uma velocidade cujo módulo é 10 m/s, e fazendo um 

ângulo de 45o em relação a horizontal, determine o alcance atingido pelo atleta. 

 
44. (UFTM) As confusões entre os conceitos de peso e massa são muitas, mas sabemos que em um 
corpo qualquer, essas grandezas são distintas. Analise as afirmações: 
 
I. A massa de um corpo é uma medida da inércia desse corpo. 
II.  Peso está relacionado à força com que a Terra atrai um corpo. 
III.  O peso é uma grandeza vetorial. Já a massa é uma grandeza escalar. 
É correto o contido em 
 
a) I, apenas.              b) I e II, apenas.             c) I e III, apenas.       d) II e III, apenas.     e) I, II e III. 
 

45. Observando-se o movimento de um carrinho de 0,4kg ao longo de uma trajetória retilínea, 

verificou-se que sua velocidade variou linearmente com o tempo de acordo com os dados da tabela a 

seguir: 

 

 
No intervalo de tempo considerado, determine a intensidade da força resultante que atuou no carrinho 

 

 

46. (PUC) Uma bola de basquetebol cai, após ficar momentaneamente em repouso sobre o aro da 

tabela, de uma altura de 3,00 m do solo. Considerando g = 10 m/s², determine a velocidade, em m/s, 

em que a bola atinge o chão da quadra. 



 

 

47. Na figura abaixo, dois corpos A e B estão conectados por uma corda e polia de massas desprezíveis. 

Os corpos A e B possuem massas iguais a 3 kg e 12 kg, respectivamente. Adotando g = 10 m/s2 e 

desprezando os atritos, determine a aceleração do bloco B : 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Um pára-quedista salta de um avião e cai em queda livre até sua velocidade de queda se tornar 

constante. Podemos afirmar que a força total atuando sobre o pára-quedista após sua velocidade se 

tornar constante é: 

a)  vertical e para baixo. 

b)  vertical e para cima. 

c)  horizontal e para a esquerda. 

d)  horizontal e para a direita. 

e)  nula 

 

49. (UECE) Na figura  m1 = 100 kg, m2 = 76 kg, a roldana é ideal e o coeficiente de atrito entre o 

bloco de massa m1 , e o plano inclinado é µ = 0,3. O bloco de massa m1 se moverá: Dados: sen 30° 

= 0,50 , cos 30° =  0,86 

 
 

a) para baixo, acelerado 

b) para cima, com velocidade constante 

c) para cima, acelerado 

d) para baixo, com velocidade constante 

 

50.  (UFJF MG) Considere as seguintes afirmações: 

I. Segundo a 1ª Lei de Newton, é necessária uma força resultante para manter com velocidade constante 

o movimento de um corpo se deslocando numa superfície horizontal sem atrito. 

II. De acordo com a 2ª Lei de Newton, a aceleração adquirida por um corpo é a razão entre a força 

resultante que age sobre o corpo e sua massa. 

III. Conforme a 3ª Lei de Newton, a força peso e a força normal constituem um par de ação-reação. 

 

Assinale a alternativa que contém as afirmações CORRETAS. 

 

a) I e II.       b) I e III.     c) II e III.      d) somente II.     e) todas estão corretas. 

 

 



 

 

51. Dois carrinhos de supermercado, A e B, podem ser acoplados um ao outro por meio de uma 

pequena corrente de massa desprezível de modo que uma única pessoa, ao invés de empurrar dois 

carrinhos separada mente, possa puxar o conjunto pelo interior do supermercado. Um cliente aplica 

uma força horizontal constante de intensidade F, sobre o carrinho da frente, dando ao conjunto uma 

aceleração de intensidade 0,5m/s². Sendo o piso plano e as forças de atrito desprezíveis, determine: 

 
 

a) o módulo da força F                                                                              b) a força de tração na corrente  

 

 

52. (UNIFOR CE) Uma mola de constante elástica k = 100 N/m tem uma de suas extremidades presa 

à parte superior de um plano inclinado de ângulo   com a horizontal. Sua outra extremidade é presa a 

um corpo de massa m = 2,0 kg, cujo atrito com a superfície em que se apoia é desprezível. Adotando 

g = 10m/s2, sen θ = 0,60 e cos θ  = 0,80, determine a deformação apresentada pela mola em cm. 

 

 
 

53. As figuras mostram uma mola elástica de massa desprezível em 3 situações distintas: a 1ª sem 

peso, a 2ª com um peso de 10 N e a 3ª com um peso P.  Determine o  valor de P . 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

54. (MACKENZIE) A mola da figura varia seu comprimento de 10cm para 22cm quando penduramos 

em sua extremidade um corpo de 4N. Determine o comprimento total dessa mola quando penduramos 

nela um corpo de 6N. 

 

 
 

55. O modelo de universo proposto por Kepler, apesar de Heliocêntrico, tinha disparidades com o 

modelo de Copérnico. Marque a alternativa que contém tais disparidades. 

a) No modelo de Copérnico as trajetórias dos planetas eram circulares, enquanto no de Kepler as 

trajetórias eram elípticas. Como sabemos hoje, as trajetórias dos planetas ao redor do sol são elípticas. 

b) No modelo de Copérnico as trajetórias dos planetas eram elípticas, enquanto no de Kepler as 

trajetórias eram circulares. Como sabemos hoje, as trajetórias dos planetas ao redor do sol são elípticas. 

c) Copérnico acreditava que o movimento no céu era circular e uniforme. A 3ª lei de Kepler nos mostra 

que o movimento dos planetas ao redor do Sol é variado. 

d) Copérnico acreditava também, de forma errada, que o movimento no céu era circular e uniforme. A 

2ª lei de Kepler nos mostra que o movimento dos planetas ao redor do centro da galáxia é variado. 

e) N.D.A 

 

56. (ENEM) As leis de Kepler definem o movimento da Terra em torno do Sol. Qual é, 

aproximadamente, o tempo gasto, em meses, pela Terra para percorrer uma área igual a um quarto da 

área total da elipse? 

 

 
 

 

57. (UFMG) Um corpo está situado ao nível do mar e próximo da linha do equador. Sejam mE e PE a 

massa e o peso do corpo nessa posição. Suponha que esse corpo seja transportado para as proximidades 

do pólo Norte, permanecendo, ainda, ao nível do mar. Sejam mN e PN, os valores de sua massa e de 

seu peso nessa posição. Considerando essas informações, pode-se afirmar que: 

 

a) mN = mE e PN = PE                                                                       d) mN = mE e PN > PE 

b) mN = mE e PN < PE                                                                      e) mN < mE e PN = PE 

c) mN > mE e PN > PE 

 

 



 

 

 

58. (Ufla-MG) O módulo da força gravitacional entre duas pequenas esferas iguais de massa m, cujos 

centros estão separados por  uma distância d, é F. Aumentando a separação entre as esferas para 2d, 

qual será o módulo da força gravitacional entre elas? 

a) 2F                       b) F                                  c) F/2                            d ) F/4                      e) 4F 

 

 

59.  (UEMG) O Sol é uma estrela que tem oito planetas movendo-se em torno dele. Na ordem de 

afastamento do Sol, temos, em sequência: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e 

Netuno. 

Três estudantes fizeram afirmações sobre o Sistema Solar: 

  

Margarete: "Marte leva mais de um ano para dar uma volta completa em torno do Sol"; 

Mardânio: "Forças gravitacionais mantêm o planeta Netuno girando em torno do Sol"; 

Fabiano: "Mercúrio é o planeta que leva mais tempo para dar uma volta em torno do Sol". 

 

Fizeram afirmações CORRETAS 

 

a) todos eles. 

b) apenas Mardânio e Fabiano. 

c) apenas Margarete e Mardânio. 

d) apenas Margarete e Fabiano. 
 

60. Considere que a Terra e  Lua são corpos esféricos e homogêneos, cujas massas são respectivamente 

iguais a 6. 1024 kg e 7,4 . 1022 kg. Se a distância aproximada entre seus centros 380 000km, determine 

o valor da intensidade da força de atração entre a Terra e a Lua. Adote G  6,7 . 10 – 11N.m²/kg². 

 

61. (MACKENZIE-SP) De acordo com uma das leis de Kepler, cada planeta completa (varre) áreas 

iguais em tempos iguais em torno do Sol. 

 

Como as órbitas são elípticas e o Sol ocupa um dos focos, conclui-se que: 

I) Quando o planeta está mais próximo do Sol, sua velocidade aumenta 

II- Quando o planeta está mais distante do Sol, sua velocidade aumenta 

III-A velocidade do planeta em sua órbita elíptica independe de sua posição relativa ao Sol. 

 

Responda de acordo com o código a seguir: 

a) somente I é correta          

b) somente II é correta          

c) somente II e III são corretas          

d) todas são corretas 

e) nenhuma é correta 



 

 

 

 

62. Considere a Terra um corpo esférico e homogêneo com raio aproximado de 6. 106 m e massa 6 . 

1024 kg. Diante dessas condições e desprezando os efeitos de rotação da Terra, determine a aceleração 

da gravidade num ponto P localizado nas proximidades da superfície terrestre. Adote G = 6 .10-11 

N/m²kg² 

 
 

63. (UFRGS) A elipse, na figura abaixo, representa a órbita de um planeta em torno de uma estrela S. 

Os pontos ao longo da elipse representam posições sucessivas do planeta, separadas por intervalos de 

tempo iguais. As regiões alternadamente coloridas representam as áreas varridas pelo raio da trajetória 

nesses intervalos de tempo. Na figura, em que as dimensões dos astros e o tamanho da órbita não estão 

em escala, o segmento de reta SH representa o raio focal do ponto H, de comprimento p . 

 

 
 

Considerando que a única força atuante no sistema estrela-planeta seja a força gravitacional, são feitas 

as seguintes afirmações. 

 

I - As áreas S1 e S2, varridas pelo raio da trajetória, são iguais. 

II - O período da órbita é proporcional a p³ . 

III- As velocidades tangenciais do planeta nos pontos A e H, VA e VH, são tais que VA > VH. 

 

Quais estão corretas? 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas I e II. 

(C) Apenas I e III. 

(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 
 

64. A força de atração gravitacional entre dois objetos de massas 50 kg e 100 kg é de 13,4 N. Determine 

a distância aproximada que separa esses dois objetos. Adote  G = 6 . 10 – 11 Nm²/kg² 

 

65. (IFSP ) Um atleta de salto com vara, durante sua corrida para transpor o obstáculo a sua frente, 

transforma a sua energia _____________ em energia ____________ devido ao ganho de altura e 

consequentemente ao/à _____________ de sua velocidade. 

As lacunas do texto acima são, correta e respectivamente, preenchidas por:  

a) potencial –cinética –aumento. 

b) térmica –potencial –diminuição. 

c) cinética –potencial –diminuição. 

d) cinética – térmica – aumento. 

e) térmica – cinética – aumento. 

 



 

 

66. (UNESP) Um projétil de 20 gramas, com velocidade de 240m/s, atinge o tronco de uma árvore e 

nele penetra uma certa distância até parar. 

a) Determine a energia cinética E, do projétil, antes de colidir com o tronco e o trabalho realizado sobre 

o projétil na sua trajetória no interior do tronco, até parar. 

 

b) Sabendo que o projétil penetrou 18cm no tronco da árvore, determine o valor médio Fmda força de 

resistência que o tronco ofereceu à penetração do projétil. 

67. Um carregador utiliza uma rampa de 2,5m de comprimento para subir uma caixa de massa 120kg 

até a carroceria de um caminhão. Sabe-se que nesse local , g = 10m/s², o coeficiente de atrito entre a 

caixa e a rampa é 0,3 e a força aplicada tem intensidade F = 1500N. Considere sen θ = 0,6 e cos θ =  

 

68. (UNICAMP SP) As eclusas permitem que as embarcações façam a transposição dos desníveis 

causados pelas barragens. Além de ser uma monumental obra de engenharia hidráulica, a eclusa tem 

um funcionamento simples e econômico. Ela nada mais é do que um elevador de águas que serve para 

subir e descer as embarcações. A eclusa de Barra Bonita, no rio Tietê, tem um desnível de 

aproximadamente 25 m. Qual é o aumento da energia potencial gravitacional quando uma embarcação 

de massa m = 1,2×104 kg é elevada na eclusa? 

a) 4,8 × 102 J. 

b) 1,2 × 105 J. 

c) 3,0 × 105 J. 

d) 3,0 × 106 J. 

 

69.  (Fatec) Um automóvel, de massa 1,0.103 kg, que se move com velocidade de 72 km/h é freado e 

desenvolve, então, um movimento uniformemente retardado, parando após percorrer 50 m. Determine 

o  módulo do trabalho realizado pela força de atrito entre os pneus e a pista durante o retardamento. 

 

70. (UEL) O gráfico representa o valor algébrico da força resultante F  que age sobre um corpo de 

massa 5,0 kg, inicialmente em repouso, em função da abscissa x. Determine o  trabalho realizado por 

F , no deslocamento de x = 0 até x = 4,0m. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

71. (UNESP) Um projétil de 20 gramas, com velocidade de 240m/s, atinge o tronco de uma árvore e 

nele penetra uma certa distância até parar. 

a) Determine a energia cinética E, do projétil, antes de colidir com o tronco e o trabalho realizado sobre 

o projétil na sua trajetória no interior do tronco, até parar. 

 

b) Sabendo que o projétil penetrou 18cm no tronco da árvore, determine o valor médio Fmda força de 

resistência que o tronco ofereceu à penetração do projétil. 

 
 

72. (UFSM-RS) Um jogador chuta uma bola de 0,4 kg, parada, imprimindo-lhe uma velocidade de 

módulo 30 m/s. Se a força sobre a bola tem uma intensidade média de 600 N, o tempo de contato do 

pé do jogador com a bola, em segundos, é de: 

 

a) 0,02              b) 0,06             c) 0,2             d) 0,6                   e) 0,8 

 

 

73. (Uneb-BA) Para que uma partícula A, de massa 2 kg, tenha a mesma quantidade de movimento de 

uma partícula B, de massa 400 g, que se move a 90 km/h, é necessário que tenha uma velocidade, em 

metros por segundo, de: 

 

a)1              b)3                  c)5             d)7                 e) 9 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


