
 

EXERCÍCIOS PROPOSTOS 

 

 

P.1 Efetue as seguintes conversões: 

a) 1 mm em cm d) 1 km em m 

b) 1 cm em m  e) 1 mm em m 

c) 1 m em mm  f) 1 cm em mm 

 

P.3 Efetue as seguintes conversões: 

a) 1 h em min  c) 1 h em s 

b) 1 min em s  d) 1 dia em s 

 

P.4 Uma corrida de automóveis tem início às 10 h 20 min 45 s e termina às 12 h 15 min 

35 s. Determine o intervalo de tempo de duração da corrida. 

 

P.6 Efetue as operações indicadas abaixo. Os números estão expressos corretamente em 

algarismos significativos. Dê a resposta da 1ª operação em m e da 2ª em m2. 

1ª) 3,020 m + 0,0012 km + 320 cm 

2ª) 4,33 m × 50,2 cm 

 

P.7 As medidas indicadas abaixo estão expressas corretamente em algarismos 

significativos. 

a) 473 m               b) 0,0705 cm               c) 37 mm               d) 37,0 mm 

Escreva-as em notação científica e indique os algarismos corretos e o primeiro duvidoso, 

em cada medida. 

 

P.8 O intervalo de tempo de um ano corresponde a quantos segundos? Dê sua resposta 

em notação científica e com dois algarismos significativos. 



 

P.9 Sabendo-se que em 1 cm3 cabem aproximadamente 20 gotas de água, determine a 

ordem de grandeza do número de gotas de água necessárias para encher a banheira de um 

apartamento. 

 

P.10 (Fasp-SP) Uma partida normal de futebol é disputada em 90 minutos. O estádio do 

Morumbi, em São Paulo, já recebeu cerca de 30 milhões de torcedores desde sua abertura 

em 1960. A média de torcedores por partida é de aproximadamente 28.000. Então, qual é 

a ordem de grandeza do total de minutos de futebol já jogados no Morumbi? 

P.11 Você está viajando, sentado na poltrona de um ônibus, pela Rodovia dos 

Bandeirantes, que liga São Paulo a Campinas. Cite um referencial em relação ao qual 

você está em repouso e outro referencial em relação ao qual você está em movimento. 

 

P.13 Um aluno, ao ler este livro, está em sua sala de aula, sentado em uma cadeira. O 

aluno está em repouso ou em movimento? Explique. 

P.14 Considere três objetos A, B e C. Analise a afirmativa abaixo e indique se está certa 

ou errada: "Se A está em movimento em relação a B e B está em movimento em relação 

a C, então A está em movimento em relação a C". 

 

P.17 Um móvel percorre uma distância de 1.200 m em 4 min. Qual a sua velocidade 

escalar média? 

 

P.18 (Olimpíada Paulista de Física) A velocidade de crescimento dos fios de cabelo de 

uma pessoa é de aproximadamente 1,5 cm/mês. Suponha que Júlio, que tem 1,8 m de 

altura, deseja ter os cabelos bem compridos, de forma que eles cheguem a encostar no 

chão quando ele estiver em pé. Calcule quantos anos, no mínimo, Júlio tem que ficar sem 

cortar os cabelos, até ele conseguir o seu objetivo. 

 

P.21 Um carro viaja de Atibaia (SP) a Cambuí (MG), que dista 90 km, parando durante 

30 min num posto à beira da estrada, para refeição e abastecimento. De Atibaia até o posto 

gasta 1 h 30 min, fazendo o percurso do posto a Cambuí em mais 30 min. Calcule a 

velocidade escalar média do carro nessa viagem. 

 



P.22 (Vunesp) Sentado em um ponto de ônibus, um estudante observa os carros 

percorrerem um quarteirão (100 m). Usando o seu relógio de pulso, ele marca o tempo 

gasto por 10 veículos para percorrerem essa distância. Suas anotações mostram: 

Veículo 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

Tempo(s) 12 5 16 20 9 10 4 15 8 13 

 

Com os dados colhidos, determine: 

a) os valores da maior e da menor velocidade média; 

b) quais veículos tiveram velocidade média acima da velocidade máxima permitida de 60 

km/h. 

 

P.23 (Ufac) Um carro com uma velocidade de 80 km/h passa pelo km 240 de uma rodovia 

às 7 h 30 min. A que horas este carro chegará à próxima cidade, sabendo-se que ela está 

situada no km 300 dessa rodovia? 

 

P.24 (PUC-Campinas-SP) Numa corrida de carros, suponha que o vencedor gastou 1 h 

30 min para completar o circuito, desenvolvendo uma velocidade média de 240 km/h, 

enquanto um outro carro, o segundo colocado, desenvolveu a velocidade média de 236 

km/h. Se a pista tem 30 km, quantas voltas o carro vencedor chegou à frente do segundo 

colocado? 

 

P.25 (UFRJ) Um estudante a caminho da UFRJ trafega 8,0 km na Linha Vermelha a 80 

km/h (10 km/h a menos que o limite permitido nessa via). Se ele fosse insensato e 

trafegasse a 100 km/h, calcule quantos minutos economizaria nesse mesmo percurso. 

 

P.26 (UFPE) Quatro cidades A, B, C e D estão dispostas de tal modo que as distâncias 

rodoviárias entre A e B, B e C, e C e D são, respectivamente, AB = 60 km, BC = 100 km 

e CD = 90 km. Se um automóvel vai de A até B a uma velocidade de 60 km/h, da cidade 

B até a C a uma velocidade média de 50 km/h e da C até a D a uma velocidade média de 

45 km/h, determine a velocidade média desse automóvel em km/h, para o percurso de A 

até D. 

 

P.27 Um percurso de 310 km deve ser feito por um ônibus em 5 h. O primeiro trecho de 

100 km é percorrido com velocidade média de 50 km/h, e o segundo trecho de 90 km, 



com velocidade média de 60 km/h. Que velocidade média deve ter o ônibus no trecho 

restante para que a viagem se efetue no tempo previsto? 

 

P.28 A velocidade escalar média de um automóvel até a metade de seu percurso é 90 

km/h e na metade restante é 60 km/h. Determine a velocidade escalar média no percurso 

total. Ela é a média aritmética das velocidades escalares médias em cada trecho do 

percurso? 

 

P.29 A velocidade escalar média de um automóvel é 80 km/h no primeiro trecho de seu 

percurso e 60 km/h no trecho restante. Os trechos são percorridos no mesmo intervalo de 

tempo. Qual é a velocidade escalar média durante todo o percurso? Ela é a média 

aritmética das velocidades escalares médias em cada trecho do percurso? 

 

P.30 Um trem de comprimento 200 m gasta 20 s para atravessar um túnel de comprimento 

400 m. Determine a velocidade escalar média do trem. 

 

P.31 (Fuvest-SP) Uma composição ferroviária (19 vagões e uma locomotiva) desloca-se 

a 20 m/s. Sendo o comprimento de cada elemento da composição 10 m, qual é o tempo 

que o trem gasta para ultrapassar: 

a) um sinaleiro?                    b) uma ponte de 100 m de comprimento? 

 

P.32 (UFPE) Um caminhão se desloca com velocidade escalar constante de 144 km/h. 

Suponha que o motorista cochile durante 1,0 s. Qual a distância, em metros, percorrida 

pelo caminhão nesse intervalo de tempo se ele não colidir com algum obstáculo? 

 

P.33 (Fuvest-SP) Um avião vai de São Paulo a Recife em 1h 40 min. A distância entre 

essas cidades é aproximadamente 3.000 km. (Dado: velocidade do som no ar = 340 m/s) 

a) Qual a velocidade média do avião?                b) O avião é supersônico? 

 

P.34 (Olimpíada Brasileira de Física) Um avião parte de uma cidade A para outra cidade 

B, mantendo a velocidade constante igual a 250 km/h. Ao alcançar metade do caminho é 

forçado a diminuir a velocidade, mantendo-a constante em 200 km/h; consequentemente, 

chega ao destino com 15 minutos de atraso. 



Considerando que o tempo de mudança de velocidade é desprezível, qual a distância entre 

as cidade A e B? 

 

P.36 (Fuvest-SP) Diante de uma agência do INSS há uma fila de aproximadamente 100 

m de comprimento, ao longo da qual se distribuem de maneira uniforme 200 pessoas. 

Aberta a porta, as pessoas entram, durante 30 s, com uma velocidade média de 1 m/s. 

Avalie: 

a) o número de pessoas que entraram na agência; 

b) o comprimento da fila que restou do lado de fora. 

 

P.37 (Unicamp-SP) Brasileiro sofre! Numa tarde de sexta-feira, a fila única de clientes 

de um banco tem comprimento média de 50 m. Em média, a distância entre as pessoas na 

fila é de 1,0 m. Os clientes são atendidos por três caixas. Cada caixa leva cerca de 3,0 min 

para atender um cliente. Pergunta-se: 

a) Qual a velocidade (média) doa clientes ao longo da fila? 

b) Quanto tempo um cliente gasta na fila? 

c) Se um dos caixas se retirar por 30 min, quantos metros a fila aumenta? 

 

P.38 Um móvel realiza um movimento uniforme num determinado referencial. Seus 

espaços variam com o tempo segundo os dados da tabela: 

t (s) 0 1 2 3 4 5 

s (m) 160 120 80 40 0 _ 40 

 

a) Determine o espaço inicial s0 e a velocidade escalar v do movimento. 

b) O movimento é progressivo ou retrógrado? 

c) Qual é a função horária do movimento? 

 

P.39 Um móvel descreve um movimento sempre no mesmo sentido num determinado 

referencial, percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Seus espaços 

variam com o tempo segundo os dados da tabela: 

t (s) 1 3 5 7 9 11 13 

s (m) 150 250 350 450 550 650 750 

 



a) Qual é a velocidade escalar média no intervalo de tempo entre 1 e 3 s? 

b) Qual é a velocidade escalar média no intervalo de tempo entre 5 e 13 s? 

c) O movimento em questão é uniforme? Por que? 

d) O movimento é progressivo ou retrógrado no intervalo de tempo observado? Por que? 

 

P.40 É dada a função horária do movimento de um móvel s = 100 + 80t, onde s é medido 

e metros e t em segundos. Determine: 

a) o espaço inicial e a velocidade escalar; 

b) o espaço quando t = 2 s; 

c) o instante em que o móvel se encontra a 500 m da origem dos espaços; 

d) se o movimento é progressivo ou retrógrado. 

 

P.41 É dada a função horária do movimento de um móvel s = 60 ‒ 12t, na qual s é medido 

em quilômetros e t em horas. Determine: 

a) o espaço inicial e a velocidade escalar;  

b) o espaço quando t = 3 h; 

c) o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços; 

d) se o movimento é progressivo ou retrógrado. 

 

P.42 Os móveis A, B, C e D possuem movimentos uniformes. Escreva suas funções 

horárias e determine seus espaços no instante t = 2 s. 

 Espaço inicial Velocidade 

(valor absoluto) 

Movimento 

A 35 m 12 m/s Progressivo 

B 30 m 90 m/s Retrógrado 

C 29 cm 13 cm/s Retrógrado 

D 43 m 21 m/s progressivo 

 

P.43 Dois móveis percorrem a mesma trajetória e seus espaços estão medidos a partir do 

marco escolhido na trajetória. Suas funções horárias são: 

sA = 30 ‒ 80t  e  sB = 10 + 20t 



Nessas funções, t é o tempo em horas e sA e sB são os espaços em quilômetros. 

Determine o instante e a posição do encontro. 

 

P.45 Duas cidades A e B estão separadas pela distância de 300 km, medidos ao longo da 

estrada que as liga. No mesmo instante, um móvel P passa por A, dirigindo-se a B, e um 

móvel Q passa por B, dirigindo-se a A. Seus movimentos são uniformes e suas 

velocidades (em valor absoluto) são iguais a 80 km/h (P) e 70 km/h (Q). Determine: 

a) o instante do encontro;               b) a posição de encontro. 

 

P.51 (FGV-SP) De duas cidadezinhas ligadas por uma estrada reta de 10 km de 

comprimento, partem simultaneamente, uma em direção à outra, duas carroças, puxadas 

cada uma por um cavalo e andando à velocidade de 5 km/h. No instante de partida, uma 

mosca, que estava pousada na testa do primeiro cavalo, parte voando em linha reta, com 

a velocidade de 15 km/h e vai pousar na testa do segundo cavalo. Após um intervalo de 

tempo desprezível, ela parte novamente e volta, com a mesma velocidade de antes, em 

direção ao primeiro cavalo, até pousar em sua testa. E assim prossegue nesse vaivém, até 

que os dois cavalos se encontram e a mosca morre esmagada entre as duas testas. Quantos 

quilômetros percorreu a mosca? 

 

P.52 Um atirador aponta sua arma para um alvo, situado a 255 m de distância, e dispara 

um projétil. O impacto do projétil no alvo é ouvido pelo atirador 1,6 s após o disparo. 

Sendo 340 m/s a velocidade de propagação do som no ar, determine a velocidade do 

projétil, suposta constante. 

 

P.53 Durante um nevoeiro, um navegador recebe dois sinais expedidos simultaneamente 

por um posto na costa, um deles através do ar e outro através da água. Entre as recepções 

dos dois sons, decorre o intervalo de tempo ∆t = 4 s. Nas condições dos eventos, a 

velocidade do som é de 300 m/s no ar e de 1.500 m/s na água. Determine a distância x 

entre o barco e o posto emissor dos sinais, conforme os dados acima. 

 

P.54 (Fuvest-SP) Um filme comum é formado por uma série de fotografias individuais 

que são projetadas à razão de 24 imagens (ou quadros) por segundo, o que nos dá a 

sensação de movimento contínuo. Esse fenômeno é devido ao fato de que nossos olhos 

retêm a imagem por um intervalo de tempo um pouco superior a 
1

20
 de segundo. Essa 

retenção é chamada de persistência da retina. 



a) Numa projeção de filme com duração de 30 s, quantos quadros são projetados? 

b) Uma pessoa, desejando filmar o desabrochar de uma flor cuja duração é de 

aproximadamente 6,0 h, pretende apresentar este fenômeno num filme de 10 min de 

duração. Quantas fotografias individuais do desabrochar da flor devem ser tiradas? 

 

P.55 Um indivíduo filma o movimento de uma borboleta à razão de 64 fotografias por 

segundo, durante 5 s. Depois de revelado, o filme é projetado à razão de 16 fotografias 

por segundo. Quanto tempo leva a projeção? O movimento da borboleta será visto, na 

projeção, mais lento ou mais rápido do que ocorreu na realidade? 

 

P.56 Dois trens P e Q deslocam-se em trajetórias paralelas com movimentos uniformes 

de velocidades iguais a 40 km/h e 60 km/h, e seus comprimentos são 200 m e 300 m, 

respectivamente. Determine o intervalo de tempo da ultrapassagem de um trem pelo 

outro, admitindo-se os seus movimentos. 

a) no mesmo sentido;               b) em sentidos opostos. 

 

P.57 (Uece) Dois trens de comprimento 60 m e 90 m correm em trilhos paralelos e em 

sentidos opostos. O trem menor move-se com o dobro da velocidade do maior, para um 

referencial fixo na Terra. Uma pessoa no trem menor observa que o trem maior gasta 2 s 

para passar por sua janela. Determine a velocidade, em m/s, do trem menor. 

 

P.58 Um trem sai da estação de uma cidade com velocidade escalar constante de 40 km/s; 

20 min depois, sai da mesma estação um segundo trem, com velocidade escalar constante 

de 60 km/h. Quanto tempo, após sua partida, o segundo trem demora para alcançar o 

primeiro? 

 

P.61 Partindo do repouso, um avião percorre a pista e atinge a velocidade de 360 km/h 

em 25 s. Qual é o valor da aceleração escalar média no referido intervalo de tempo? 

 

P.62 Nas proximidades da superfície da Lua, um corpo cai com aceleração constante de 

1,6 m/s2. Supondo ter partido do repouso, determine a velocidade desse corpo nos 

instantes 1 s, 2 s, 3s e 4s. 

 



P.63 Trafegando por uma avenida com velocidade constante de 108 km/h, num dado 

instante o motorista percebe o sinal vermelho à frente e pisa no freio até parar, ao fim de 

5 s. Determine a aceleração escalar média do carro nesse intervalo de tempo, expressa em 
km/h

s
  e em m/s2. 

 

P.64 A velocidade escalar de um móvel varia com o tempo conforme os dados da tabela 

seguinte. O sinal da velocidade indica o sentido do movimento, segundo uma orientação 

da trajetória. 

t (s) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

v (m/s) −18 −15 −12 −9 −6 −3 0 3 6 9 

 

a) O movimento é uniforme ou variado? Por quê? 

b) Qual é a velocidade escalar do móvel no instante inicial (t = 0)? 

c) Classifique o movimento como acelerado ou retardado nos intervalos de tempo de 0 s 

a 4 s e de 7 s a 9 s. 

d) Calcule a aceleração escalar média do movimento nos intervalos de tempo de 0 s a 3 

s, de 4 s a 7 s e de 6 s a 9 s. 

 

P.65 Um móvel em MUV possui aceleração igual a −0,5 m/s2. Sua velocidade escalar 

varia no decurso do tempo, segundo os dados da tabela abaixo. 

t (s) 0 2 4 6 8 10 

v (m/s) 3,0 2,0 1,0 0,0 −0,1 −0,2 

 

Determine: 

a) a velocidade escalar inicial do movimento; 

b) em que intervalos de tempo o movimento é progressivo; em que intervalos de tempo é 

retrógrado; 

c) em que intervalo de tempo o movimento é acelerado; em que intervalos de tempo é 

retardado; 

d) Se o móvel em questão muda de sentido e em que instante. 

 

P.66 É dado o movimento cuja velocidade escalar obedece à função v = 3 − 2t, na qual t 

está em horas e v está em km/h. Determine: 



a) a velocidade escalar inicial do movimento; 

b) a aceleração escalar; 

c) a velocidade escalar no instante t = 1 h; 

d) em que instante o móvel muda de sentido. 

 

P.67 É dada a função v = 10 + 5t (t em segundos e v em metros por segundo), que exprime 

a velocidade v de um movimento em função do tempo t. 

a) Determine a velocidade inicial e a aceleração escalar do movimento. 

b) Verifique se há mudança de sentido do móvel após o instante t = 0. 

 

P.69 É dado um movimento cuja função horária é s = 13 ‒ 2t + 
2,5

2
t2, na qual s é o espaço 

em centímetros e t é o tempo em segundos. Determine: 

a) a velocidade inicial do movimento; 

b) a aceleração escalar; 

c) o instante e a posição em que o móvel muda de sentido. 

 

P.70 É dado um movimento cuja função horária é s = 0,25 + 0,75t ‒ t2, sendo que s é o 

espaço em centímetros e t é o tempo em segundos. Determine: 

a) o espaço inicial; 

b) a velocidade escalar inicial; 

c) a aceleração escalar; 

d) a função da velocidade escalar; 

e) o instante em que o móvel muda de sentido. 

 

P.71 Um ponto material está em movimento e sua velocidade escalar varia com o tempo 

segundo a função v = 6 ‒ 3t, na qual t está em segundos e v em metros por segundo. 

Determine: 

a) a velocidade escalar inicial do movimento; 

b) a aceleração escalar; 



c) o instante em que o móvel muda de sentido; 

d) a função horária s = f(t) do movimento, sendo 15 m o espaço inicial. 

 

P.72 É dado o movimento cuja velocidade obedece à função v = ‒8 + 2t, em que t está 

em segundos e v em metros por segundo. Determine: 

a) a velocidade escalar inicial; 

b) a aceleração escalar; 

c) o instante em que o móvel muda de sentido; 

d) a função horária s = f(t) sabendo-se que no instante inicial o espaço do móvel é igual a 

5 m. 

 

P.73 Um móvel passa pelo marco zero de uma trajetória, em movimento progressivo 

uniformemente acelerado, no instante em que t = 0 s. Nesse instante sua velocidade 

escalar do movimento é 25 m/s e a aceleração escalar é 12 m/s2. Escreva as funções do 

movimento s = f1(t) e v = f2(t). 

 

P.74 Um móvel passa pela origem dos espaços, em movimento uniformemente retardado, 

no instante em que t = 0 s. Nesse instante sua velocidade escalar é 10 m/s. A aceleração 

escalar do movimento é −2,5 m/s2. 

Determine: 

a) a função horária s = f1(t) e a função da velocidade v = f2(t); 

b) o instante em que o móvel passa novamente pela origem dos espaços; 

c) o instante em que o móvel muda de sentido. 

 

P.75 No instante em que se aciona um cronômetro (t = 0), um móvel está numa posição 

a 36 m do marco zero, medidos sobre sua trajetória, no trecho positivo. A partir desse 

instante, levantam-se os dados da tabela e admite-se que a lei de comportamento do 

movimento seja válida para os instantes posteriores aos da tabela. 

Determine: 

a) as funções s = f1(t) e v = f2(t) do movimento; 

b) o instante em que o móvel muda de sentido; 



c) seu espaço nesse instante. 

t (s) 0 1 2 3 4 

v (m/s) 21 18 15 12 9 

 

 

P.76 Considere dois móveis que, sobre uma mesma trajetória, realizam movimentos que 

obedecem às funções horárias s1 = −2 + 6t e s2 = 4 − 3t + 3t2 (s em metros e t em 

segundos). 

a) Em que instante (ou instantes) esses móveis se cruzam? 

b) Em que posição (ou posições) os móveis se cruzam? 

 

P.78 Em 5 s, a velocidade escalar de um móvel em MUV variou de 10 m/s para 25 m/s. 

Determine: 

a) a velocidade escalar média do móvel nesse intervalo de tempo; 

b) a distância percorrida pelo móvel. 

 

P.79 A velocidade escalar de um móvel varia no decorrer do tempo segundo a função v 

= 6 + 8t. Determine: 

a) a velocidade escalar média do móvel entre os instantes 2 s e 10s; 

b) a distância percorrida pelo móvel nesse intervalo de tempo. 

 

P.80 Um carro de 4 m de comprimento em MUV atravessa uma ponte. Sua velocidade 

escalar é 36 km/h ao entrar na ponte e 54 km /h ao sair. O intervalo de tempo decorrido 

na travessia é 4 s. Qual é o comprimento da ponte? 

 

P.81 Um móvel parte do repouso e, com aceleração constante de 5 m/s2, atinge a 

velocidade de 20 m/s. Determine a variação do espaço do móvel durante essa variação 

da velocidade. 

 

P.82 (UFPE) Um veículo em movimento sofre uma desaceleração uniforme em uma 

pista reta, até parar. Sabendo-se que, durante os últimos 9,0 m de seu deslocamento, a 



sua velocidade diminui 12 m/s, calcule o módulo da desaceleração imposta ao veículo, 

em m/s2. 

 

P.83 Uma composição do metrô parte de uma estação, onde estava em repouso, e 

percorre 100 m com aceleração escalar constante, atingindo 20 m/s. Determine a 

aceleração escalar α e a duração t do processo. 

 

P.84 Num jogo de futebol de salão, um jogador chuta uma bola rasteira, que parte com 

velocidade inicial v0. A bola para depois de percorrer 18 m, sem colidir com nenhum 

obstáculo. A bola desacelera com aceleração constante de módulo 1 m/s2. Determine a 

velocidade inicial da bola. 

 

P.85 Um carro percorre a distância de 150 m entre dois locais (A e B) de uma estrada, 

reduzindo sua velocidade escalar de 72 km/s para 36 km/h, com aceleração escalar 

constante. Mantida a mesma aceleração, determine a distância que o carro percorre, a 

partir do local B, até parar. 

 

P.86 (Vunesp) O tempo de reação (intervalo de tempo entre o instante em que uma 

pessoa recebe a informação e o instante em que reage) de certo motorista é 0,7 s, e os 

freios podem reduzir a velocidade de seu veículo à razão máxima de 5 m/s em cada 

segundo. Supondo que ele esteja dirigindo à velocidade constante de 10 m/s, determine: 

a) o tempo mínimo decorrido entre o instante em que avista algo inesperado, que o leva 

a acionar os freios até o instante em que o veículo para; 

b) a distância percorrida nesse tempo. 

 

P.87 (Unicamp-SP) Um automóvel trafega com velocidade constante de 12 m/s por uma 

avenida e se aproxima de um cruzamento onde há um semáforo com fiscalização 

eletrônica. Quando o automóvel se encontra a uma distância de 30 m do cruzamento, o 

sinal muda de verde para amarelo. O motorista deve decidir entre parar o carro antes de 

chegar ao cruzamento ou acelerar o carro e passar pelo cruzamento antes de o sinal 

mudar para vermelho. Esse sinal permanece amarelo por 2,2 s. O tempo de reação do 

motorista (tempo decorrido entre o momento em que o motorista vê a mudança de sinal 

e o momento em que realiza alguma ação) é 0,5 s. 

a) Determine a mínima aceleração constante que o carro deve ter para parar antes de 

atingir o cruzamento e não ser multado. 



b) Calcule a menor aceleração constante que o carro deve ter para passar pelo 

cruzamento sem ser multado. Aproxime (1,7)2 para 3,0. 

 

P.88 (Olimpíada Brasileira de Física) Um motorista pisa bruscamente no freio do seu 

carro fazendo-o parar no tempo de 2 segundos. O carro deixa marcas de comprimento 

igual a 5 metros no asfalto. Qual era a velocidade do carro no instante que o motorista 

"pisa no freio"? 

Considere que a trajetória do carro seja retilínea durante a freada e que sua aceleração 

escalar seja constante. 

 

P.89 (Unicamp-SP) Um corredor de 100 metros rasos percorre os 20 primeiros metros 

da corrida em 4,0 s com aceleração constante. A velocidade atingida ao final dos 4,0 s é 

então mantida constante até o final da corrida. 

a) Qual é a aceleração do corredor nos primeiros 20 m da corrida? 

b) Qual é a velocidade atingida ao final dos primeiros 20 m? 

c) Qual é o tempo total gasto pelo corredor em toda a prova? 

 

P.90 (Efoa-MG) Um trem de 160 metros de comprimento está parado, com a frente da 

locomotiva posicionada exatamente no início de uma ponte de 200 metros de 

comprimento, num trecho retilíneo de estrada. Num determinado instante, o trem 

começa a atravessar a ponte com aceleração de 0,8 m/s2, que se mantém constante até 

que ele atravesse completamente a ponte. 

a) Qual é o tempo gasto pelo trem para atravessar completamente a ponte? 

b) Qual é a velocidade no instante em que ele abandona completamente a ponte? 

 

P.91 (Vunesp) Uma norma de segurança sugerida pela concessionária de uma 

autoestrada recomenda que os motoristas que nela trafegam mantenham seus veículos 

separados por uma "distância" de 2,0 segundos. 

a) Qual é essa distância, expressa adequadamente em metros, para veículos que 

percorrem a estrada com a velocidade constante de 90 km/h? 

b) Suponha que, nessas condições, um motorista freie bruscamente seu veículo até 

parar, com aceleração constante de módulo 5,0 m/s2, e o motorista de trás só reaja, 

freando seu veículo, depois de 0,50 s. Qual deve ser a aceleração mínima do veículo de 

trás para não colidir com o da frente? 



 

P.92 Um carro viaja com velocidade de 90 km/h num trecho retilíneo de uma rodovia. 

Subitamente, o motorista vê um cavalo parado na pista. Entre o instante em que o 

motorista avista o animal e aquele em que começa a frear, o carro percorre 15 m. O 

motorista freia o carro à taxa constante de 5,0 m/s2, mantendo-o em sua trajetória 

retilínea e consegue parar antes de atingir o cavalo, que permaneceu imóvel durante 

todo o tempo. A que distância mínima do animal motorista deve tê-lo avistado? 

 

P.93 Um projétil é atirado verticalmente para cima a partir do solo, com velocidade 

inicial de 20 m/s. Despreze a resistência do ar e adote a origem dos espaços no solo com 

a trajetória orientada para cima (dado: g = 10 m/s2). Determine: 

a) as funções horárias do movimento; 

b) o tempo de subida; 

c) a altura máxima atingida; 

d) em t = 3 s, o espaço e o sentido do movimento; 

e) o instante e a velocidade escalar quando o projétil atinge o solo. 

 

P.94 Do topo de um edifício, a 20 m do solo, atira-se um corpo verticalmente para cima 

com velocidade inicial de 10 m/s. Desprezando a resistência do ar e adotando g = 10 

m/s2, determine: 

a) o tempo de subida do corpo; 

b) o tempo de chegada ao solo; 

c) a altura máxima. 

 

P.95 De um andar de um edifício em construção caiu um tijolo, a partir do repouso, que 

atingiu o solo 2 s depois (dado: g = 10 m/s2). Desprezando a resistência do ar, calcule: 

a) a altura do andar de onde caiu o tijolo; 

b) a velocidade escalar do tijolo quando atingiu o solo. 

 

P.96 (EEM-SP) Calcule a relação entre as alturas atingidas por dois corpos lançados 

verticalmente com velocidades iniciais iguais, um na Terra, outro na Lua. Sabe-se que a 



aceleração da gravidade na Terra é 6 vezes maior do que na Lua. Desprezam-se as 

resistências opostas aos movimentos. 

 

P.97 Dois corpos são lançados verticalmente para cima do mesmo ponto e com 

velocidades iniciais iguais a 30 m/s. O segundo corpo é lançado 3 s depois do primeiro. 

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

a) o instante e a posição do encontro; 

b) as velocidades dos corpos no instante do encontro. 

 

P.98 Dois corpos estão sobre a mesma vertical, à distância de 30 m um do outro. 

Abandona-se o de cima e, após 2 s, o outro. Após quanto tempo e em que ponto se dará 

o encontro dos dois? 

Despreza-se a resistência do ar (dado: g = 10 m/s2). 

 

P.99 Um objeto é lançado verticalmente par acima e volta ao solo após 4 s  do 

lançamento. Considerando g = 10 m/s2 e desprezando a resistência do ar, calcule: 

a) a velocidade de lançamento v0; 

b) a altura máxima atingida. 

 

P.100 Um corpo é atirado verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 16 

m/s. Considerando g = 10 m/s2 e desprezando a resistência do ar, determine: 

a) a altura máxima; 

b) o tempo empregado para atingir o ponto mais alto da trajetória; 

c) o espaço e a velocidade escalar do corpo 3 s depois de ser lançado. 

 

P.101 (UFPE) No instante t = 0 um menino lança uma pedra verticalmente para cima. 

Após 1,0 s, o movimento da pedra ainda é ascendente com uma velocidade que é a 

metade da velocidade inicial de lançamento. Supondo que o atrito com o ar pode ser 

desprezado, calcule a altura máxima atingida pela pedra, em metros. 

Adote g = 10 m/s2. 

 



P.102 Lançou-se uma esfera verticalmente de baixo para cima com uma velocidade 

inicial de 60 m/s. Três segundos depois lançou-se, segundo a mesma direção e sentido, 

uma segunda esfera com velocidade inicial de 80 m/s. Considerando g = 10 m/s2 e 

desprezando a resistência do ar, calcule: 

a) o tempo gasto pela segunda esfera até encontrar a primeira e a altura do encontro; 

b) as velocidades de cada esfera no momento do encontro. 

Exprima os resultados em m/s e km/h. 

 

P.103 Duas pedras descrevem trajetórias paralelas ao serem lançadas verticalmente par 

acima a partir do mesmo instante. A primeira é lançada com velocidade de 20 m/s de 

uma plataforma situada à altura de 20 m e a segunda é lançada a partir do solo com 

velocidade de 30 m/s. Adotando g = 10 m/s2 e desprezando a resistência do ar, 

determine: 

a) o instante em que as pedras se cruzam; 

b) a altura em que ocorre o cruzamento em relação ao solo; 

c) as velocidades das pedras ao se cruzarem. 

 

P.104 Um objeto é abandonado de um ponto situado a 20 m do solo. Desprezando o 

efeito do ar e considerando g = 10 m/s2, determine: 

a) a velocidade com que o objeto atinge o solo; 

b) a velocidade média do objeto durante a queda até o solo. 

 

P.105 Um corpo é abandonado de uma altura de 45 m. Considere g = 10 m/s2, despreze 

a resistência do ar e determine o intervalo de tempo para o corpo percorrer os últimos 25 

m. 

 

P.106 Abandona-se uma pedra de uma altura H do solo, num local onde a aceleração da 

gravidade é 10 m/s2 e o efeito do ar é desprezível. Verifica-se que, no último segundo de 

queda, a pedra percorre 
3

4
H. Calcule: 

a) o tempo de queda; 

b) a altura H de queda. 



 

P.107 (Unicamp-SP) Uma torneira, situada a uma altura de 1,0 m acima do solo, pinga 

lentamente à razão de 3 gotas por minuto. 

a) Com que velocidade uma gota atinge o solo? 

b) Que intervalo de tempo separa as batidas de 2 gotas consecutivas no solo? 

Considere, para simplificar, g = 10 m/s2. 

 

P.108 (Unicamp-SP) Um malabarista de circo deseja ter três bolas no ar em todos os 

instantes. Ele arremessa uma bola a cada 0,40 s (considere g = 10 m/s2). 

a) Quanto tempo cada bola fica no ar? 

b) Com que velocidade inicial deve o malabarista atirar cada bola para cima? 

c) A que altura se elevará cada bola acima de suas mãos? 

 

P.109 Represente graficamente o espaço s e a velocidade escalar v em função do tempo 

dos seguintes movimentos: 

a) s = 10 + 5t (t em segundos, s em metros) 

b) s = 8 − 2t (t em segundos, s em metros) 

 

P.113 É dado o movimento de função horária s = 150 − 20t + 20t2, em que t está em 

segundos e s em metros (medidos sobre a trajetória). Tabele essa função no intervalo de 

0 a 40 s (de 10 em 10 segundos) e faça sua representação gráfica. A partir do gráfico, 

determine: 

a) o instante em que o móvel muda de sentido; 

b) o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. 

 

P.115 É dado o movimento cuja velocidade escalar varia em função do tempo segundo 

a função v = 8 − 2t, na qual t está em segundos e v em metros por segundo. Tabele essa 

função de 0 a 8 s e faça sua representação gráfica. Determine, com auxílio do gráfico: 

a) a aceleração escalar; 

b) o instante em que o móvel muda de sentido. 



 

P.116 Um corpo efetua um movimento retilíneo cuja velocidade v varia com o tempo 

segundo a função v = 0,5 − t, na qual t está em segundos e v em metros por segundo. Ao 

iniciar a contagem dos tempos, o corpo está a 2 m de distância da origem dos espaços, 

no trecho positivo. Desenhe, em escala, os gráficos cartesianos do espaço, da velocidade 

e da aceleração em função do tempo. 

 

P.118 Um trem passa por uma estação A com velocidade de 20 km/h e mantém essa 

velocidade num percurso de 14 km, sendo então freado uniformemente, parando na 

estação B, distante 16 km de A. Outro trem parte de A (v0 = 0) no instante em que o 

primeiro passou, com movimento uniformemente acelerado durante parte do percurso e 

uniformemente retardado, em seguida, até parar em B, chegando junto com o primeiro 

trem. Determine qual foi a máxima velocidade no percurso AB. (Sugestão: faça o 

gráfico v = f(t).) 

 

P.119 Um trem parte do repouso de um certo ponto A, acelerando uniformemente até a 

metade do percurso. Nesse ponto começa a desacelerar uniformemente, parando num 

ponto B situado a 500 m de A, ao fim de 20 s. Determine: 

a) a velocidade máxima atingida pelo trem; 

b) o módulo das acelerações nas duas metades do percurso. 

 

P.127 (Fuvest-SP) Um trem de metrô parte de uma estação com aceleração escalar 

constante até atingir, após 10 s, a velocidade de 90 km/h, que é mantida por 30 s, para 

então desacelerar uniformemente durante 10 s até parar na estação seguinte: 

a) Represente graficamente a velocidade escalar em função do tempo. 

b) Calcule a distância entre as duas estações. 

 

P.128 (Uerj) A distância entre duas estações de metrô é igual a 2,52 km. Partindo do 

repouso na primeira estação, um trem deve chegar à segunda estação em um intervalo 

de tempo de três minutos. O trem acelera com uma taxa constante até atingir sua 

velocidade máxima no trajeto, igual a 16 m/s. Permanece com essa velocidade por um 

certo tempo. Em seguida, desacelera com a mesma taxa anterior até parar na segunda 

estação. 

a) Calcule a velocidade média do trem, em m/s. 



b) Esboce o gráfico velocidade × tempo e calcule o tempo gasto para alcançar a 

velocidade máxima, em segundos. 

 

P.147 (PUC-MG) Dados dois vetores �⃗� e �⃗⃗� de soma 𝑆 e diferença �⃗⃗⃗� = �⃗� − �⃗⃗�, esboce, 

num só diagrama, as quatro grandezas vetoriais citadas. 

 

P.149 Um carro percorre a quarta parte de uma pista horizontal e circular de raio 100 m, 

em 10 s. Determine, nesse intervalo de tempo, os módulos: 

a) da variação do espaço; 

b) do vetor deslocamento; 

c) da velocidade escalar média; 

d) da velocidade vetorial média. 

 

P.153 Uma partícula descreve um movimento circular de raio R = 1 m com a aceleração 

escalar α = 3 m/s2. Sabe-se que no instante t = 0 a velocidade escalar da partícula é v0 = 

0,5 m/s. Determine no instante t = 0,5 s os módulos da: 

a) velocidade vetorial; 

b) aceleração centrípeta; 

c) aceleração tangencial; 

d) aceleração vetorial. 

 

P.154 Uma partícula descreve um movimento circular de raio R = 2 m e velocidade 

escalar v = 3 m/s. Determine os módulos da: 

a) aceleração centrípeta; 

b) aceleração tangencial; 

c) aceleração vetorial. 

 

P.155 Um movimento retilíneo uniformemente variado tem aceleração escalar α = 4 

m/s2. Determine os módulos da: 

 



 

 

a) aceleração tangencial; 

b) aceleração centrípeta; 

c) aceleração vetorial. 

 

P.156 Um barco alcança a velocidade de 18 km/h em relação às margens do rio, quando 

se desloca no sentido da correnteza, e de 12 km/h, quando se desloca em sentido 

contrário ao da correnteza. Determine a velocidade do barco em relação às águas e a 

velocidade das águas em relação às margens. 

 

P.157 Um pescador rema perpendicularmente às margens de um rio com velocidade de 

3 km/h em relação às águas. As águas do rio possuem velocidade de 4 km/h em relação 

às margens. Determine a velocidade do pescador em relação às margens. 

 

P.159 (FCC-BA) A janela de um trem tem dimensões de 80 cm na horizontal e 60 cm 

na vertical. O trem está em movimento retilíneo uniforme horizontal, com velocidade de 

valor v. Um passageiro, dentro do trem, vê as gotas de chuva caírem inclinadas na 

direção da diagonal da janela. Supondo que as gotas, em relação ao solo, estejam caindo 

com velocidade vg, na vertical, determine essa velocidade vg em função da velocidade v. 

 

P.162 Um ponto material realiza um movimento em um plano tal que suas coordenadas 

são dadas pelas equações x = 1 + 3t e y = 1 + 4t, com x e y em metros e t em segundos. 

Determine: 

a) a velocidade do ponto material; 

b) a equação da trajetória. 

 

P.164 (FEI-SP) Uma roda-gigante de raio 36,0 m parte do repouso. A periferia da roda 

acelera a uma taxa constante de 3,0 m/s2. Após 4,0 s, qual o módulo da aceleração 

vetorial de um ponto situado na periferia da roda? 

 



P.165 As águas de um rio têm velocidade de 3 km/h. Um barco com velocidade de 4 

km/h em relação às águas deve atravessar esse rio, que tem 800 m de largura, partindo 

numa direção perpendicular à margem. 

Determine: 

a) o tempo de travessia; 

b) a distância entre o ponto de chegada do barco e o ponto situado em frente ao de 

partida; 

c) a distância efetivamente percorrida pelo barco na travessia; 

d) qual será a velocidade resultante do barco, se ele partir numa direção adequada para 

atingir o ponto situado exatamente em frente ao ponto de partida, na margem oposta. 

 

P.166 (UFBA) Um pássaro parte e voo retilíneo e horizontal do seu ninho para uma 

árvore distante 75 m e volta, sem interromper o voo, sobre a mesma trajetória. Sabendo-

se que sopra um vento de 5 m/s na direção e sentido da árvore para o ninho e que o 

pássaro mantém, em relação à massa de ar, uma velocidade constante de 10 m/s, 

determine, em segundos, o tempo gasto na trajetória de ida e volta. 

 

P.171 Um corpo é lançado obliquamente a partir do solo, no vácuo, sob ângulo de 60º 

com a horizontal e com velocidade de 10 m/s. Adotando g = 10 m/s2, sen 60º = sen 120º 

= 0,86 e cos 60º = 0,50, determine: 

a) a velocidade escalar mínima assumida pelo corpo; 

b) o instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória; 

c) a altura máxima atingida pelo corpo e o alcance do lançamento. 

 

P.172 No lançamento oblíquo de um projétil, a altura máxima é 20 m. No ponto mais 

alto da trajetória, a velocidade escalar do projétil é 5 m/s. Desprezando a resistência do 

ar e adotando g = 10 m/s2, determine: 

a) o tempo total do movimento e o tempo de subida; 

b) a velocidade escalar de lançamento; 

c) o ângulo de tiro expresso por uma de suas funções trigonométricas; 

d) o alcance do lançamento. 

 



P.175 No exercício anterior, trace o gráfico em função do tempo das componentes 

horizontal e vertical da velocidade do corpo. 

 

P.179 (Olimpíada Brasileira de Física) Dois rapazes brincam de tênis na praia. Um 

deles dá uma raquetada na bola a 2,45 m de altura, imprimindo-lhe uma velocidade de 

72 km/h na horizontal. Qual deve ser a velocidade mínima do outro rapaz, situado 

inicialmente a 20,3 m à frente do primeiro, para que consiga aparar a bola antes que ela 

bata na areia? (Use g = 10 m/s2.) 

 

P.180 Um projétil é lançado obliquamente para cima com velocidade de 100 m/s numa 

direção que forma um ângulo de 60º com a horizontal. Desprezando a resistência do ar e 

adotando g = 10 m/s2, determine o módulo da velocidade vetorial do projétil 4 s após o 

lançamento. (Dados: sen 60° =  
√3

2
; cos 60° =  

1

2
) 

 

P.181 (Faap-SP) Um projétil lançado para cima, sob um ângulo de 60º com a 

horizontal, tem velocidade de 30 m/s no ponto culminante de sua trajetória. Calcule a 

velocidade do projétil ao retornar ao solo. (Dados: sen 60º = 0,87; cos 60º = 0,50) 

 

P.182 (Vunesp) Um garoto, voltando da escola, encontrou seus amigos jogando uma 

partida de futebol no campinho ao lado de sua casa e resolveu participar da brincadeira. 

Para não perder tempo, atirou sua mochila por cima do muro, para o quintal de sua casa: 

postou-se a uma distância de 3,6 m do muro e, pegando a mochila pelas alças, lançou-a 

a partir de uma altura de 0,4 m. Para que a mochila passasse para o outro lado com 

segurança, foi necessário que o ponto mais alto da trajetória estivesse a 2,2 m do solo. 

Considere que a mochila tivesse tamanho desprezível comparado à altura do muro e que 

durante a trajetória não houve movimento de rotação ou perda de energia. Tomando g = 

10 m/s2, calcule: 

a) o tempo decorrido, desde o lançamento, para a mochila atingir a altura máxima; 

b) o ângulo de lançamento. 

Dados: 

𝛉 sen θ cos θ tg θ 

30º 1

2
 

√3

2
 

√3

3
 

45º √2

2
 

√2

2
 

1 



60º √3

2
 

1

2
 √3 

 

 

P.184 (Unicamp-SP) Até os experimentos de Galileu Galilei, pensava-se que, quando 

um projétil era arremessado, o seu movimento devia-se ao impetus, o qual mantinha o 

projétil em linha reta e com velocidade constante. Quando o impetus acabasse, o projétil 

cairia verticalmente até atingir o chão. Galileu demonstrou que a noção de impetus era 

equivocada. Consideremos que um canhão dispara projéteis com uma velocidade inicial 

de 100 m/s, fazendo um ângulo de 30º com a horizontal. Dois artilheiros calcularam a 

trajetória de um projétil: um deles, Simplício, utilizou a noção de impetus; o outro, 

Salviati, as idéias de Galileu. Os dois artilheiros concordavam apenas em uma coisa: o 

alcance do projétil. Considere √3 = 1,8 e g = 10 m/s2. Despreze o atrito com o ar. 

(Dados: sen 30° =  
1

2
; cos 30° =  

√3

2
) 

a) Qual é o alcance do projétil? 

b) Qual é a altura máxima alcançada pelo projétil, segundo os cálculos de Salviati? 

c) Qual é a altura máxima calculada por Simplício? 

 

P.188 (PUC-SP) Um garoto parado num plano horizontal, a 3 m de uma parede, chuta 

uma bola, comunicando-lhe velocidade de 10 m/s, de tal modo que sua direção forma, 

com a horizontal, um ângulo de 45º (dados:  sen 45º = cos 45º = 0,7). A aceleração da 

gravidade no local é 10 m/s2 e a resistência do ar pode ser desprezada. Determine: 

a) o instante em que a bola atinge a parede; 

b) a altura do ponto da parede atingido pela bola; 

c) a velocidade da bola no instante do impacto. 

 

P.189 (EEM-SP) Em um jogo de futebol, houve a cobrança de uma falta a 30 m do gol, 

com a barreira posicionada a 9,6 m da bola. A bola passa sobre a barreira, a 2,3 m de 

altura. Nesse instante, o vetor velocidade da bola forma um ângulo de 30º com a 

horizontal. A altura máxima atingida pela bola é 4,8 m. Desprezando efeitos viscosos, 

determine: 

a) a componente vertical da velocidade da bola ao chegar ao gol, também, a 2,3 m de 

altura; 



b) o tempo que o goleiro tem para tentar a defesa, após o instante em que a bola passa 

sobre a barreira, admitindo que ele esteja sobre a linha do gol. (Use g = 9,8 m/s2.) 

 

P.190 Determine o período e a frequência dos movimentos de rotação dos ponteiros 

(das horas, dos minutos e dos segundos) de um relógio. 

 

P.191 Uma roda efetua 120 rpm. Calcule: 

a) sua frequência em hertz; 

b) seu período em segundos. 

 

P.192 Os primeiros satélites artificiais lançados em torno da Terra (1957-1958) levavam 

aproximadamente 120 min para dar uma volta completa em movimento periódico. 

Determine: 

a) o período em segundos; 

b) a frequência em hertz. 

 

P.193 Um pêndulo vai de uma posição A a uma posição B, pontos extremos de uma 

oscilação, em 2 s. Desprezando a resistência do ar, determine o período e a frequência. 

 

P.194 Um satélite artificial demora 2 h para completar 
1

4
 de volta em torno da Terra. 

Qual é, em horas, o período do movimento do satélite, suposto periódico? 

 

P.195 O planeta Mercúrio efetua uma volta em torno do Sol em 88 dias (isto é, um ano 

em Mercúrio é igual a 88 dias terrestres). Determine seu período em segundos e sua 

frequência. 

 

P.196 Um ponto material percorre uma circunferência de 20 cm de diâmetro efetuando 

12 rpm. Determine: 

a) a frequência em hertz; 

b) o período; 



c) a velocidade angular; 

d) a velocidade escalar linear; 

e) a aceleração centrípeta. 

 

P.197 Um corpo gira com MCU completando uma volta em cada 4 s. O raio é 5 cm. 

Determine: 

a) o período; 

b) a velocidade angular; 

c) o módulo da aceleração centrípeta. 

 

P.199 Um movimento circular uniforme de raio 2 m tem função horária s = 4 + 2t 

(unidades do Sl). Determine: 

a) o espaço angular inicial e a velocidade angular; 

b) a função horária angular do movimento; 

c) o período e a frequência do movimento. 

 

P.200 As pás de um ventilador giram em torno de seu eixo com frequência de 120 rpm. 

Determine para dois pontos de uma das pás, situados respectivamente a 15 cm e 10 cm 

do centro: 

a) a frequência em hertz e o período em segundos; 

b) a velocidade angular em radianos por segundo; 

c) a velocidade escalar linear em metros por segundo. 

 

P.201 Um carro percorre uma circunferência de raio 500 m com velocidade escalar 

constante de 20 m/s. Qual é o ângulo que o carro descreve em 40 s? 

 

P.202 O raio da Terra é de aproximadamente 6.400 km. Calcule a velocidade linear e o 

módulo da aceleração centrípeta de um ponto do equador que se desloca devido à 

rotação da Terra. Dê a resposta da velocidade em km/h e do módulo da aceleração em 

m/s2. Considere π = 3. 



 

P.203 A órbita da Terra em torno do Sol pode ser considerada aproximadamente 

circular e de raio 1,5 · 108 km. Determine, nessas condições, a velocidade linear e o 

módulo da aceleração centrípeta da Terra em torno do Sol. Dê a resposta da velocidade 

em km/s e do módulo da aceleração em m/s2. Considere 1 ano aproximadamente 3,1 · 

107 s e use π = 3,1. 

 

P.204 Um satélite estacionário, usado em comunicações, é colocado em órbita circular, 

de raio aproximadamente 4,2 · 104 km, acima da linha do equador. Determine a 

velocidade angular e a velocidade linear do satélite em seu movimento em torno do eixo 

da Terra. Considere π = 3. 

 

P.206 Num relógio, a transmissão de movimento circular é feita por contato. Uma 

engrenagem de 0,5 cm de diâmetro tem período de 10 s e está em contato com outra 

engrenagem de diâmetro 1 cm. Determine para a segunda engrenagem: 

a) o período; 

b) a frequência; 

c) a velocidade angular; 

d) a velocidade linear de um ponto periférico. 

 

P.209 Uma bicicleta, cujo raio da roda é 40 cm, desloca-se em linha reta com 

velocidade de 10 m/s. 

a) Qual é a velocidade angular da catraca ligada à roda traseira? 

b) Sabendo-se que os raios da catraca e da coroa são, respectivamente, 5,0 cm e 15 cm, 

determine a velocidade angular que o ciclista imprime à coroa. 

 

P.210 Um ponto material, partindo do repouso, percorre uma circunferência de raio 50 

cm em movimento uniformemente variado de aceleração linear 2 m/s2. Determine: 

a) a aceleração angular do movimento; 

b) a velocidade angular e a velocidade linear 10 s após o ponto ter partido. 

 



P.211 Um ponto descreve um MCUV na periferia de um disco de diâmetro 10 cm, 

partindo do repouso. Após 10 s, sua velocidade angular é 20 rad/s. Determine quantas 

voltas o ponto realizou nesse intervalo de tempo. 

 

P.212 Um ponto descreve uma circunferência de raio R = 2 m com movimento 

uniforme. Efetua 1 volta em 5 s. Determine: 

a) seu período; 

b) sua velocidade angular; 

c) sua velocidade linear; 

d) o módulo de sua aceleração centrípeta. 

 

P.214 (Fuvest-SP) O ponteiro dos minutos de um relógio mede 50 cm. 

a) Qual é a velocidade angular do ponteiro? 

b) Calcule a velocidade linear da extremidade do ponteiro. 

 

P.215 Um satélite artificial gira ao redor da Terra à altura de 35.800 km (raio da Terra 

−̃ 6.400 km; período de rotação = 24 h). Qual deve ser a velocidade desse satélite para 

que um observador, em repouso, na Terra, tenha a impressão de que o satélite se 

encontra parado? A órbita do satélite está contida no plano do equador. 

 

P.216 Uma roda cujo raio é igual a 60 cm percorre uma trajetória retilínea com 

velocidade de 86,4 km/h, sem escorregar. Calcule os valores da velocidade angular e da 

frequência dessa roda. 

 

P.219 Uma roda é uniformemente acelerada a partir do repouso e atinge a velocidade 

angular 𝜔 = 20 rad/s efetuando 10 voltas depois do início da rotação. Determine a 

aceleração angular da roda. 

 

P.220 (Mackenzie-SP) Determine o número de rotações que uma roda volante faz em 

20 s, se sua velocidade angular varia nesse intervalo de tempo de 3 rad/s para 10 rad/s, 

com aceleração angular constante. 

 



P.221 (UFRGS-RS) Determine a velocidade de um projétil disparado contra um alvo 

rotativo disposto a 15 m de distância, sabendo-se que o alvo executa 300 revoluções por 

minuto e que o arco medido entre o ponto visado no momento do disparo e o ponto de 

impacto do projétil no alvo é de 18º = π radianos. 

 

P.224 (Fuvest-SP) Dois corredores A e B partem do mesmo ponto de uma pista circular 

de 120 m de comprimento, com velocidades vA = 8 m/s e vB = 6 m/s. 

a) Se partirem em sentidos opostos, qual será a menor distância entre eles, medida ao 

longo da pista, após 20 s? 

b) Se partirem no mesmo sentido, após quanto tempo o corredor A estará com uma volta 

de vantagem sobre o B? 

 

P.226 (Fuvest-SP) Um automóvel percorre uma pista circular de 1 km de raio, com 

velocidade de 36 km/h. 

a) Em quanto tempo o automóvel percorre um arco de circunferência de 30º? 

b) Qual é a aceleração centrípeta do automóvel? 

 

P.227 (Unicamp-SP) Um toca-discos está tocando em 33
1

3
 rotações por minuto (rpm) 

um concerto de rock gravado numa única faixa de um LP. A largura da faixa ocupa toda 

a face útil do LP, tendo raio interno igual a 7,0 cm e raio externo igual a 15,0 cm. A 

faixa é tocada em 24 minutos. 

a) Qual é a distância média entre dois sulcos consecutivos do disco? 

b) Qual é a velocidade tangencial de um ponto do disco que está embaixo da agulha no 

final da execução da faixa? 

 

P.229 Num relógio comum, o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos se superpõem 

às 4 horas x minutos e y segundos. Determine os valores de x e y. 

 

P.231 Um objeto encontra-se em repouso num plano horizontal perfeitamente liso. Num 

instante t0 uma força horizontal de módulo constante é aplicada ao objeto. Sob a ação 

dessa força o objeto é acelerado e, num instante posterior t, quando a velocidade do 

objeto é v, a força é retirada. Após o instante t, o objeto: 

a) para imediatamente. 



b) adquire movimento acelerado. 

c) prossegue em movimento retilíneo uniforme com velocidade v. 

Qual das afirmações acima é correta? 

 

P.236 (UFMG) Submete-se um corpo de massa igual a 5.000 kg à ação de uma força 

constante que, a partir do repouso, lhe imprime a velocidade de 72 km/h, ao fim de 40 s. 

Determine: 

a) a intensidade da força; 

b) o espaço percorrido. 

 

P.237 Qual é o valor, em newtons, da força média necessária para fazer parar, num 

percurso de 20 m, um automóvel de 1,5 · 103 kg a uma velocidade de 72 km/h? 

 

P.239 (PUC-SP) Com base no princípio de ação-e-reação, responda: 

a) A afirmação abaixo está certa ou errada? Justifique. 

"Quando exercemos uma força �⃗� numa mesa, esta exerce uma força oposta −�⃗� que 

anula a força �⃗�, de modo que a força resultante sobre a mesa é nula e ela, portanto, não 

se move." 

b) Descreva uma situação em que se evidenciem as forças de ação e de reação (mostre 

como as duas forças estão agindo). 

 

P.250 Num elevador de massa m = 1.000 kg atuam unicamente a força de sustentação 

do cabo e o peso. Adote g = 10 m/s2 e determine a intensidade da força de sustentação 

do cabo quando o elevador: 

a) sobe em movimento uniforme; 

b) sobe uniformemente acelerado com a = 2 m/s2; 

c) sobe uniformemente retardado com a = 2 m/s2. 

 

P.251 (Olimpíada Paulista de Física) Um homem de 70 kg está em cima de uma balança 

dentro de um elevador. Determine qual é a indicação da balança, nas seguintes 

situações: 



a) O elevador subindo acelerado com aceleração de 3 m/s2. 

b) O elevador subindo com velocidade constante de 2 m/s. 

c) O elevador descendo acelerado com aceleração de 1 m/s2. 

d) O elevador caindo em queda livre. 

Considere a balança graduada em newtons e adote g = 10 m/s2. 

 

P.261 (EEM-SP) Num elevador há uma balança graduada em newtons. Um homem de 

60 kg, sobre ela, lê 720 newtons, quando o elevador sobe com certa aceleração, e 456 

newtons, quando desce com a mesma aceleração. Quais são as acelerações da gravidade 

e do elevador? Quando registrará a balança se o elevador subir ou descer com 

velocidade constante? Que deverá ter ocorrido quando a balança registrar zero? 

 

P.271 Um corpo de massa m = 20 kg está inicialmente em repouso sobre uma superfície 

horizontal. O coeficiente de atrito estático entre o corpo e a superfície é μe = 0,3 e o 

coeficiente de atrito dinâmico é μd = 0,2. A aceleração da gravidade é g = 10 m/s2. 

Aplica-se ao corpo uma força horizontal �⃗�. Verifique se ele entra ou não em movimento 

nos casos: 

a) F = 40 N               b) F = 60 N               c) F = 80 N 

 

P.273 Um automóvel de massa total 1.000 kg desloca-se num trecho retilíneo. A força 

máxima que o motor do carro pode exercer é 1.800 N. Admita que as forças de 

resistência ao movimento do carro se reduzam praticamente à resistência do ar R, dada 

por R = 1,5v2, sendo v a velocidade do carro medida em metros por segundo e R em 

newtons. Calcule a velocidade limite do automóvel nessas condições. 

 

P.274 Uma esfera parte do repouso, em queda vertical no ar. A força resultante que age 

na esfera durante sua queda tem intensidade FR, que varia com a velocidade escalar v 

segundo a relação: FR = 50 − 2,0v2, para v em metros por segundo e FR em newtons. 

Após certo tempo, a esfera passa a realizar movimento de queda uniforme. Calcule a 

velocidade limite que a esfera atinge. 

 

P.277 (EEM-SP) Um garçom faz escorregar sem tombar, pelo balcão, uma garrafa de 

cerveja até que ela pare em frente a um freguês a 5,0 m de distância. Sabendo-se que o 

coeficiente de atrito entre o balcão e a garrafa vale 0,16 e que a aceleração local da 



gravidade deve ser tomada como 10,0 m/s2, pede-se determinar a velocidade inicial 

imposta à garrafa pelo garçom. 

 

P.287 (Vunesp) Um caixote de massa 20 kg está em repouso sobre a carroceria de um 

caminhão que percorre uma estrada plana, horizontal, com velocidade constante de 72 

km/h. Os coeficientes de atrito estático e dinâmico, entre o caixote e o piso da 

carroceria, são aproximadamente iguais e valem μ = 0,25. (Use g = 10 m/s2.) 

a) Qual é a intensidade da força de atrito que está atuando no caixote? Justifique 

b) Determine o menor tempo possível para que esse caminho possa frear sem que o 

caixote escorregue. 

 

P.288 Um objeto de massa m = 1,2 kg parte do repouso em queda vertical, de uma 

grande altura, numa região onde g = 10 m/s2. A força de resistência do ar tem 

intensidade R = 3,0 · v2, para R em newtons e v em m/s. 

a) Represente as forças que agem no objeto durante a queda. 

b) Calcule a velocidade limite que o objeto atinge. 

 

P.296 (EEM-SP) Um ponto material de massa m = 0,25 kg descreve uma trajetória 

circular de raio R = 0,50 m, com velocidade constante e frequência f = 4,0 Hz. Calcule a 

intensidade da força centrípeta que age sobre o ponto material. 

 

P.298 (Udesc) A sobreelevação das pistas nas curvas de autódromos, velódromos ou 

mesmo em avenidas, rodovias ou ferrovias dá mais segurança aos usuários, dificultando 

ou impedindo que os veículos sejam arremessados para fora da pista, quando em alta 

velocidade. 

Considere a seguinte situação: em um percurso de triatlo, os ciclistas precisam fazer 

curvas circulares sobreelevadas de 70 m de raio com velocidade de módulo 72 km/h. 

Despreze a força de atrito e admita g = 10 m/s2. 

a) Represente as forças que atuam sobre o sistema bicicleta-ciclista. 

b) Qual deve ser o ângulo de inclinação da pista, nesse caso? 

c) Avaliando as forças que atuam sobre o ciclista, o resultado anterior depende da massa 

do sistema? Justifique sua resposta. 



 

P.302 Um corpo de peso P está encostado à parede vertical de um compartimento 

cilíndrico de raio R, e apoiado em seu piso. O compartimento (parede cilíndrica mais 

piso) passa a girar com velocidade angular crescente até um valor ω1, tal que o corp0o 

permanece encostado à parede, na mesma posição inicial, sem escorregar, ainda que o 

piso seja retirado. 

a) Nessa situação, represente, por meio de um diagrama vetorial, as forças que atuam no 

corpo, dando suas expressões. 

b) Se a velocidade angular crescer além de ω1, o corpo tende a subir? Explique. 

c) Se o peso do corpo fosse 
𝑃

2
 e não P, e a velocidade angular ainda fosse a mesma ω1, 

haveria movimento segundo a vertical? Justifique. 

 

P.305 Uma rodovia tem 8 m de largura. Calcule a diferença de nível que deve existir 

entre suas margens externas e interna para que um carro possa fazer uma curva de 600 

m de raio a 72 km/h sem depender do atrito. Adote g = 10 m/s2 e, para pequenos 

ângulos, considere sen θ −̃ tg θ. 

 

P.317 Um motor de potência 60 kW aciona um veículo durante 30 min. Determine o 

trabalho realizado pela força motora. Dê a resposta em joule (J) e em quilowatt-hora 

(kWh). 

 

P.318 Um rapaz de 60 kg sobe uma escada de 20 degraus em 10 s. Cada degrau possui 

20 cm de altura. Sendo g = 10 m/s2, determine: 

a) o módulo do trabalho do peso do rapaz ao subir a escada; 

b) o módulo da potência média associada ao peso do rapaz quando sobe a escada. 

 

P.319 Uma criança de 30 kg desliza num escorregador de 2 m de altura e atinge o solo 

em 3 s. Calcule o trabalho do peso da criança e sua potência média nesse intervalo de 

tempo (use g = 10 m/s2). 

 

P.320 Um motor de potência 250 W é utilizado para erguer uma carga de peso 5,0 · 102 

N a uma altura de 4,0 m, em movimento uniforme. Despreze as eventuais perdas. 

a) Qual é o trabalho da força aplicada pelo motor? 



b) Em quanto tempo a carga atinge a altura desejada? 

 

P.321 Numa usina hidrelétrica a vazão de água é de 40 m3/s e a potência teórica 

disponível é de 2,0 · 106 W. Considere g = 10 m/s2 e a densidade da água 1,0 · 103 

kg/m3. Determine a altura da queda-d'água. 

 

P.322 Partindo do repouso, sob a ação de uma força constante paralela à direção da 

velocidade, um corpo de 0,5 kg percorre 10 m e atinge 36 km/h. Nesse deslocamento: 

a) calcule o trabalho da força; 

b) calcule a potência média; 

c) determine a potência instantânea no instante em que a velocidade é 36 km/h. 

 

P.323 Um motor de 16 hp utiliza efetivamente em sua operação 12 hp. Qual é o seu 

rendimento? 

 

P.324 O rendimento de uma máquina é 70%. Se a potência total recebida é 10 cv, qual a 

potência efetivamente utilizada? 

 

P.325 Determine a potência em kW e hp de uma máquina que ergue um peso de 2.000 

N a uma altura de 0,75 m em 5 s. O rendimento da máquina é 0,3. Adote 1 hp = 
3

4
 kW. 

 

P.326 Um móvel sai do repouso pela ação da força F = 12 N constante, que nele atua 

durante 4 s, em trajetória retilínea e horizontal, sem atrito, e o móvel desloca-se 20 m. 

Determine: 

a) a aceleração adquirida pelo móvel; 

b) a massa do corpo; 

c) o trabalho da força �⃗� nos quatro primeiros segundos; 

d) a velocidade do corpo após 4 s. 

 



P.330 (Fuvest-SP) A propaganda de um automóvel apregoa que ele consegue atingir a 

velocidade de 108 km/h em um percurso horizontal de apenas 150 m, partindo do 

repouso. 

a) Supondo o movimento uniformemente acelerado, calcule a aceleração do carro. 

b) Sendo 1.200 kg a massa do carro, determine a potência média que ele desenvolve. 

 

P.332 Determine a potência desenvolvida pelo motor de um veículo com massa de 1 

tonelada se este se move à velocidade constante de 36 km/h num plano horizontal. As 

resistências do movimento são supostas constantes e iguais a 60% do peso em 

movimento (use g = 10 m/s2). 

 

P.333 Uma bomba hidráulica deve tirar água de um poço à razão de 7,5 ℓ/s. O poço 

possui 10 m de profundidade e o rendimento da bomba é 80%. Determine a potência da 

bomba. (Dados: densidade da água = 1 kg/ℓ;g = 10 m/s2, 1 hp ≅ 0,75 kW.) 

 

P.334 (ITA-SP) Uma escada rolante transporta passageiros do andar térreo A ao andar 

superior B, com velocidade constante. A escada tem comprimento total igual a 15 m, 

degraus em número de 75 e inclinação igual a 30º. (Dados: sen 30º = 0,5; g = 10 m/s2.) 

Determine: 

a) o trabalho da força motora necessária para elevar um passageiro de 80 kg de A até B; 

b) a potência correspondente ao item anterior, empregada pelo motor que aciona o 

mecanismo, efetuando o transporte em 30 s; 

c) o rendimento do motor, sabendo-se que sua potência total é 400 watts. 

 

P.335 A força necessária para mover um barco a velocidade constante é proporcional à 

velocidade. Utilizam-se 20 hp para movê-lo à velocidade de 10 m/s. Qual é a potência 

requerida para se rebocar o barco à velocidade de 30 m/s? 

 

P.338 Um corpo de 10 kg parte do repouso, sob a ação de uma força constante, em 

trajetória horizontal, e após 16 s atinge 144 km/h. Qual é o trabalho dessa força nesse 

intervalo de tempo? 

 



P.339 Calcule a força necessária para fazer parar u trem de 60 toneladas a 45 km/h 

numa distância de 500 m. 

 

P.340 (Vunesp) Um projétil de 20 gramas, com velocidade de 240 m/s, atinge o tronco 

de uma árvore e nele penetra uma certa distância até parar. 

a) Determine a energia cinética Ec 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 18 cm no tronco da árvore, determine o valor médio 

Fm da força de resistência que o tronco ofereceu à penetração do projétil. 

(O valor médio Fm é a intensidade de uma força constante que realiza o mesmo trabalho 

da força variável, como é o caso da força de resistência do tronco.) 

 

P.342 Um homem ergue um corpo que se encontrava em repouso no solo até uma altura 

de 2 m. O corpo chegou com velocidade nula. A força que o homem aplica no corpo 

realiza um trabalho de 12 J. Determine: 

a) o trabalho realizado pelo peso do corpo; 

b) a intensidade do peso do corpo. 

 

P.343 Uma pequena bola de borracha, de massa 50 g, é abandonada de um ponto A 

situado a uma altura de 5,0 m e, depois de chocar-se com o solo, eleva-se verticalmente 

até um ponto B, situado a 3,6 m. Considere a aceleração local da gravidade 10 m/s2. 

a) Calcule a energia potencial gravitacional da bola nas posições A e B. Adote o solo 

como nível horizontal de referência para a medida da energia potencial. 

b) Como se modificariam as respostas anteriores se o nível de referência fosse o plano 

horizontal que passa por B? 

 

P.344 (Fuvest-SP) Uma bala de morteiro, de massa 5,0 · 102 g, está a uma altura de 50 

m acima do solo horizontal com uma velocidade de 10 m/s, em um instante t0. Tomando 

o solo como referencial e adotando g = 10 m/s2, determine no instante t0: 

a) a energia cinética da bala; 

b) a energia potencial gravitacional da bala. 

 



P.347 Uma pedra de 5 g cai de uma altura de 5 m em relação ao solo. Adote g = 10 m/s2 

e despreze a resistência do ar. Determine a velocidade da pedra quando atinge o solo. 

 

P.348 Um objeto de 10 g é atirado verticalmente para cima com velocidade de 12 m/s. 

Adote g = 10 m/s2 e despreze a resistência do ar. Determine a altura máxima que o 

objeto atinge. 

 

P.349 Uma pedra de massa 0,2 kg é atirada verticalmente para baixo de uma torre de 

altura igual a 25 m com velocidade inicial de 20 m/s. Desprezando a resistência do ar e 

adotando g = 10 m/s2, determine a energia cinética da pedra ao atingir o solo. 

 

P.350 Um bloco de 2 kg cai no vácuo, a partir do repouso, de uma altura igual a 20 m 

do solo. Determine as energias cinética e potencial à metade da altura de queda (g = 10 

m/s2). Considere nula a energia potencial da pedra no solo. 

 

P.360 (Fuvest-SP) Um bloco de 1,0 kg de massa é posto a deslizar sobre uma mesa 

horizontal com energia cinética inicial de 2,0 joules (dado: g = 10 m/s2). Devido ao 

atrito entre o bloco e a mesa ele para, após percorrer a distância de 1,0 m. Pergunta-se: 

a) Qual é o coeficiente de atrito, suposto constante, entre a mesa e o bloco? 

b) Qual é o trabalho efetuado pela força de atrito? 

 

P.361 (UFPE) Um pequeno projétil, de massa m = 60 g, é lançado da Terra com 

velocidade de módulo v0 = 100 m/s, formando um ângulo de 30º com a horizontal. 

Considere apenas o movimento ascendente do projétil, ou seja, desde o instante do seu 

lançamento até o instante no qual ele atinge a altura máxima. Calcule o trabalho, em 

joules, realizado pela gravidade terrestre (força peso) sobre o projétil durante este 

intervalo de tempo. Despreze a resistência do ar ao longo da trajetória do projétil. 

 

P.369 (Unicamp-SP) Bungee jumping é um esporte radical, muito conhecido hoje em 

dia, em que uma pessoa salta de uma grande altura, presa a um cabo elástico. Considere 

o salto de uma pessoa de 80 kg. A velocidade máxima atingida pela pessoa durante a 

queda livre é de 20 m/s. A partir desse instante, a força elástica do cabo começa a agir. 

O cabo atinge o dobro de seu comprimento normal quando a pessoa atinge o ponto mais 



baixo de sua trajetória. Para resolver as questões abaixo, despreze a resistência do ar e 

considere g = 10 m/s2. 

a) Calcule o comprimento normal do cabo. 

b) Determine a constante elástica do cabo. 

 

P.375 (Vunesp) Uma esfera de aço de 3,0 · 10-2 kg, abandonada de uma altura de 2,0 m, 

cai sobre uma superfície plana, horizontal, rígida, e volta atingindo a altura máxima de 

0,75 m. Despreze a resistência do ar e admita g = 10 m/s2. 

a) Qual é a energia dissipada no choque da esfera conta a superfície? 

b) Qual deveria ser o valor da velocidade vertical inicial da esfera para que, na volta, ela 

atingisse a posição inicial? 

 

P.376 (UFSCar-SP) Num tipo de brinquedo de um parque de diversões, uma pessoa é 

içada por um cabo de aço até uma determinada altura, estando presa a um segundo cabo. 

Solta do cabo que a içou, passa a oscilar como um pêndulo simples. Considere uma 

pessoa de 60 kg que, solta com velocidade nula da altura de 53 m em relação ao solo, 

passa pelo ponto mais próximo do solo a apenas 2 m e sobe até atingir a altura de 43 m, 

quando sua velocidade se anula novamente. Nesse percurso completa meia oscilação. 

Adote g = 10 m/s2. 

a) Qual é o valor da energia mecânica dissipada na oscilação da pessoa entre os dois 

pontos mais afastados do solo, descritos no problema? 

b) Esse brinquedo permite que até três pessoas realizem o "voo" conjuntamente, presas 

à extremidade do mesmo cabo de aço. Se, em vez de apenas uma pessoa de 60 kg, 

fossem três pessoas de 60 kg cada que estivessem oscilando juntas e, considerando 

desprezível todo tipo de atrito envolvido no movimento, mostre o que ocorreria com a 

velocidade do grupo de pessoas, no ponto mais próximo ao solo, comparada com a 

velocidade de uma pessoa sozinha passando por esse mesmo ponto. 

 

P.380 Uma força age sobre um corpo durante 2 s na direção vertical, orientada de baixo 

para cima, com intensidade de 20 N. Dê as características (direção, sentido e 

intensidade) do impulso dessa força. 

 

P.381 Uma partícula de massa 0,6 kg está em queda livre. Dê as características do 

impulso do peso da partícula durante 3 s de movimento. (Dado: g = 10 m/s2.) 



 

P.383 Uma partícula de massa 2,0 kg apresenta, num certo instante, velocidade 

horizontal, orientada da esquerda para a direita com módulo igual a 5,0 m/s. Determine 

as características (direção, sentido e intensidade) da quantidade de movimento da 

partícula nesse instante. 

 

P.384 Um móvel se desloca numa trajetória retilínea, obedecendo à função horária s = 3 

+ 4t − 4t2. Sendo 4 kg a massa do móvel, determine o módulo da quantidade de 

movimento desse móvel nos instantes: 

a) t = 0;              b) t = 0,5 s;               c) t = 4 s. 

 

P.385 No exercício anterior, compare o sentido da quantidade de movimento nos 

instantes t = 0 e t = 4 s. 

 

P.386 A quantidade de movimento de uma partícula de massa 0,20 kg tem módulo 1,0 

kg · m/s. Determine a energia cinética da partícula. 

 

P.387 Uma partícula de massa 0,10 kg parte do repouso com aceleração constante. Após 

10 s encontra-se a 50 m da posição de partida. Determine o módulo da quantidade de 

movimento nesse instante. 

 

P.388 Um móvel de massa 3,0 kg desloca-se horizontalmente com velocidade escalar 

igual a 15 m/s constante. Num dado instante, passa a atuar sobre o móvel uma força 

constante de intensidade 2,5 N, durante 4,0 s, na mesma direção e no mesmo sentido do 

movimento. Determine: 

a) a intensidade do impulso da força atuante; 

b) o módulo da quantidade de movimento do móvel antes da ação da força; 

c) o módulo da quantidade de movimento do móvel no instante em que a força deixa de 

agir. 

 

P.389 Um corpo é lançado verticalmente para cima com velocidade inicial de 20 m/s. 

Sendo 5,0 kg a massa do corpo, determine a intensidade do impulso da força-peso entre 

o instante inicial em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. 



 

P.390 (Olimpíada Brasileira de Física) Sobre um corpo de massa de 3,0 kg, movendo-se 

a 5,0 m/s, age uma força de maneira que, após 10 s, sua velocidade tem o valor de 2,0 

m/s em sentido oposto ao inicial. Qual o valor da intensidade da força que atuou sobre 

esse corpo? 

 

P.395 Uma peça de artilharia de massa 2 t dispara uma bala de 8 kg. A velocidade do 

projétil no instante em que abandona a peça é 250 m/s. Calcule a velocidade de recuo da 

peça, desprezada a ação de forças externas. 

 

P.398 Uma bomba de massa m tem velocidade 50 m/s e explode em duas partes. Uma 

parte de massa 
𝑚

3
 é lançada para trás com velocidade de 30 m/s. Determine a velocidade 

com que é lançada a outra parte. 

 

P.401 Um corpo de massa m choca-se frontalmente com outro de massa 4m, que está 

em repouso num plano horizontal sem atrito. O choque é perfeitamente elástico e a 

velocidade do primeiro corpo no instante da colisão é 10 m/s. Determine as velocidades 

dos corpos após a colisão. 

 

P.407 Uma bola de 0,50 kg aproxima-se de uma parede com uma velocidade de 10 m/s 

e, após um choque com a parede, retorna, na mesma direção, sem alterar o módulo de 

sua velocidade. Determine: 

a) a intensidade do impulso recebido pela bola na interação com a parede; 

b) a intensidade da força média com que a parede atuou sobre a bola, supondo que a 

interação tenha durado 0,02 s; 

c) o tipo de choque ocorrido entre a bola e a parede. Justifique. 

 

P.409 Admitindo os mesmos dados do exercício anterior, prove que a relação entre a 

energia cinética após colisão Ecd e a energia cinética antes da colisão Eca é dada por: 

𝐸cd

𝐸ca
 = 

𝑚

𝑚+𝑀
 (onde m é a massa do projétil e M , a massa pendular). 

 



P.411 Uma esfera A de massa m encontra-se em repouso sobre uma superfície, quando é 

atingida por outra esfera B de mesma massa que se desloca com velocidade constante de 

intensidade 20 m/s. A esfera A passa a se movimentar formando um ângulo de 30º com 

a direção do movimento inicial da esfera B. Considerando que o choque é perfeitamente 

elástico, determine: 

a) o desvio angular que sofre a esfera B em relação à sua direção original; 

b) a velocidade das duas esferas após o choque. 

(Dados: sen 60º = cos 30º = 0,87; sen 30º = cos 60º = 0,5.) 

 

P.412 (UFESCar-SP) Uma bola de tênis de massa 60 g adquire, num saque, velocidade 

inicial de 30 m/s. Admita que, ao ser atingida pela raquete, a bola esteja praticamente 

em repouso, e que o impacto seja normal à raquete e "sem efeito", isto é, a bola é 

lançada sem rotação. Adote g = 10 m/s2. 

a) Quais os valores do trabalho e do módulo do impulso exercidos pela raquete sobre a 

bola? 

b) Suponha que o intervalo de tempo em que ocorre a interação entre a bola e a raquete 

seja de 0,10 s. 

Qual a razão 
𝐹

𝑃
 entre o módulo da força média �⃗� exercida pela raquete sobre a bola 

durante esse intervalo de tempo e o módulo do peso �⃗⃗� da bola? 

 

P.413 (Unicamp) As histórias de super-heróis estão sempre repletas de feitos incríveis. 

Um desses feitos é o salvamento, no último segundo, da mocinha que cai de uma grande 

altura. Considere a situação em que a desafortunada caia, a partir do repouso, de uma 

altura de 81,0 m e que nosso super-herói a intercepte 1,0m antes dela chegar ao solo, 

demorando 0,05 s para detê-la, isto é, para anular sua velocidade vertical. Considere que 

a massa da mocinha é de 50 kg. Despreze a resistência do ar e considere g = 10 m/s2. 

a) Calcule a força média aplicada pelo super-herói sobre a mocinha, para detê-la. 

b) Uma aceleração 8 vezes maior que a gravidade (8g) é letal para um ser humano. 

Determine quantas vezes a aceleração à qual a mocinha foi submetida é maior que a 

aceleração letal. 

 

P.414 (UFJF-MG) As leis de trânsito proíbem viajar com crianças de colo nos bancos 

da frente dos automóveis por ser esta uma região mais vulnerável e também porque é 

muito difícil segurar a criança no caso de uma colisão. 



a) Para ilustrar a importância deste último ponto, calcule a intensidade da força média 

que seria necessário exercer sobre o corpo de uma criança de 10 kg de massa, para 

impedir que ela fosse projetada para a frente, no caso de uma colisão frontal de um 

automóvel que estivesse viajando em uma estrada horizontal a uma velocidade de 72 

km/h. 

Admita que, na colisão, a velocidade do automóvel é reduzida a zero em 0,02 s. 

b) Calcule a massa cujo peso é igual à intensidade da força do item anterior. (Use g = 10 

m/s2.) 

 

P.416 (Vunesp) Durante um jogo de futebol, uma bola atingiu acidentalmente a cabeça 

de um policial, em pé e imóvel, nas proximidades do campo. A bola, com massa de 400 

g e velocidade de 8 m/s, bateu e voltou na mesma direção, porém com velocidade de 7 

m/s. 

a) Qual foi  o impulso da força exercida pela cabeça do policial na bola? 

b) Pode-se afirmar que ocorreu transferência de momento linear (quantidade de 

movimento) da bola para o policial durante o choque? Justifique. 

 

P.421 (Unicamp-SP) No episódio II do filme Guerra nas Estrelas, um personagem 

mergulha em queda livre, caindo em uma nave que se deslocava horizontalmente a 100 

m/s com os motores desligados. O personagem resgatado chegou à nave com uma 

velocidade de 6 m/s na vertical. Considere que a massa da nave é de 650 kg, a do 

personagem resgatado de 80 kg e a do piloto de 70 kg. 

a) Quais as componentes horizontal e vertical da velocidade da nave imediatamente 

após o resgate? 

b) Qual foi a variação da energia cinética total nesse resgate? 

 

P.422 (Vunesp) Uma criança empurra um carrinho de supermercado de 10 kg, contendo 

15 kg de mercadorias, com uma velocidade constante de 0,1 m/s, num piso plano e 

horizontal. Ela abandona o carrinho por alguns instantes, mas, como o atrito é 

desprezível, ele se mantém em movimento com a mesma velocidade constante. Sua 

mãe, preocupada, retira do carrinho um pacote de açúcar de 5 kg, verticalmente, em 

relação ao carrinho, sem exercer qualquer ação sobre o carrinho. 

a) Qual e a quantidade de movimento do carrinho com as mercadorias, quando 

abandonado pela criança? 

b) Quando a mãe retira o pacote de açúcar, a velocidade do carrinho varia? Justifique. 



 

P.433 O período de translação de Urano em torno do Sol equivale a 84 anos terrestres, 

aproximadamente. Supondo o raio médio da órbita de Urano cerca de 4 vezes maior que 

o da órbita de Júpiter, determine, aproximadamente, o período de translação de Júpiter, 

expresso em anos terrestres. 

 

P.434 De quantos anos terrestres seria o período de um planeta que, girando em torno 

do Sol, tivesse o raio médio de sua órbita 9 vezes maior do que o raio médio da órbita 

da Terra? 

 

P.435 Um satélite artificial em órbita circular dista R do centro da Terra e o seu período 

é T. Um outro satélite da Terra, também em órbita circular, tem período igual a 8T. Qual 

é o raio de sua órbita em função de R? 

 

P.436 Calcule aproximadamente a intensidade da força de atração gravitacional do Sol 

sobre a Terra. Dados aproximados: massa do Sol M ≅ 2,0 · 1030 kg; massa da Terra m ≅ 

6,0 · 1024 kg; distância média do Sol à Terra d ≅ 1,5 · 1011 m; constante de gravitação 

universal G ≅ 6,7 · 10-11 (SI). 

 

P.437 Calcule aproximadamente a intensidade da força de atração gravitacional da 

Terra sobre a Lua. Compare a intensidade dessa força com a intensidade da força de 

atração Sol-Terra do exercício anterior. Dados aproximados: massa da Terra M ≅ 6,0 · 

1024 kg; massa da Lua m ≅ 7,0 · 1022 kg; distância média da Terra à Lua d ≅ 4,0 · 108 

m; constante de gravitação universal G ≅ 6,7 · 10-11 (SI). 

 

P.438 Dois corpos estão situados a uma distância r um do outro, atraindo-se com força 

de intensidade 5 N. Qual será a nova intensidade da força de interação entre eles se: 

a) a massa de um deles for duplicada? 

b) a massa de ambos for triplicada? 

c) a distância entre eles for reduzida à metade? 

 

P.439 Dois corpos de massas m1 e m2, tais que m1 = 9m2, estão situados à distância d um 

do outro. Determine onde deve ser colocado um terceiro corpo, na reta que une os 



corpos, para que seja nula a força resultante que age nesse corpo, em virtude das ações 

gravitacionais dos dois corpos. 

 

P.440 O peso de um corpo na superfície da Terra é 40 N. Esse mesmo corpo pesa 10 N 

no interior de uma nave espacial que se move sob a ação da gravidade em torno da 

Terra, suposta estacionária no espaço. Calcule a distância da nave ao centro da Terra no 

momento da pesagem em função do raio da Terra (R). 

 

P.441 Imagine um planeta cuja massa seja 10 vezes a massa da Terra e cujo raio seja 2 

vezes o raio da Terra. Sendo g a aceleração da gravidade na superfície da Terra, 

determine a aceleração da gravidade na superfície do planeta em função de g. Não 

considere os efeitos da rotação. 

 

P.442 Se existisse um planeta de massa oito vezes maior que a da Terra e raio três vezes 

maior, qual seria a relação entre a aceleração da gravidade na superfície desse planeta gp 

e a aceleração da gravidade na superfície da Terra gr? 

 

P.443 No caso do exercício anterior, qual seria o peso de um corpo de massa 50 kg na 

superfície desse planeta imaginário? Adote gr = 10 m/s2. 

 

P.444 Considere a Terra uma esfera homogênea de raio R = 6,4 · 106 m e seja gp = 10 

m/s2 a aceleração da gravidade nos polos. Suponha que a velocidade angular de rotação 

da Terra aumentasse até um valor ω, de modo que o peso de uma pessoa no equador 

ficasse nulo. Qual seria, nessas condições, o valor de ω? 

 

P.445 Um satélite artificial é lançado para que descreva uma órbita circular de raio 8,0 · 

103 km. Sendo a constante de gravitação universal 6,67 · 10-11 
N · m2

kg2  e a massa da Terra 

6,0 · 1024 kg, determine: 

a) a velocidade orbital desse satélite; 

b) o intervalo de tempo que ele demora para completar uma volta ao redor da Terra. 

 

P.446 Admita que o satélite do exercício anterior tenha 100 kg de massa. 



a) Determine a intensidade da força centrípeta que age sobre ele. 

b) Explique por que uma pessoa dentro desse satélite experimenta a sensação de 

imponderabilidade ou "ausência" de peso. 

 

P.447 Qual é a velocidade de escape de um corpo na superfície da Lua, cuja massa é 7,0 

· 1022 kg e cujo raio é 1,73 · 106 m? A constante de gravitação universal vale 6,67 · 10-

11 
N · m2

kg2 . 

 

P.449 (Vunesp) A Terra descreve uma elipse em torno do Sol, cuja área é A = 6,98 · 

1022 m2. 

a) Qual é a área varrida pelo raio que liga a Terra ao Sol entre 0,0 h do dia 1º de abril 

até 24 h do dia 30 de maio do mesmo ano? 

b) Qual foi o princípio ou lei que você usou para efetuar o cálculo acima? 

 

P.450 (Mackenzie-SP) Que alteração sofreria o módulo da aceleração da gravidade se a 

massa da Terra fosse reduzida à metade e o seu raio diminuído de 
1

4
 de seu valor real? 

 

P.451 (Covest-PE) À medida que se aproxima da superfície de um planeta, uma sonda 

espacial envia dados para a Terra. A tabela abaixo indica os valores medidos para a 

aceleração da gravidade desse planeta como função da distância h da sonda à sua 

superfície. 

g (m/s2) h (km) 

0,6 4,8 × 103 

2,4 0,7 × 103 

 

Com base nesses dados, determine o valor do raio desse planeta, medido em unidades 

de 105 m. 

 

P.452 (Mackenzie-SP) Qual é o valor da aceleração da gravidade do Sol se o seu raio é 

110 vezes maior do que o da Terra e sua densidade é 
1

4
 da densidade média da Terra? 

A aceleração da gravidade na superfície da Terra é 9,8 m/s2. 



Densidade = 
massa

volume
; volume de uma esfera: V = 

4

3
 πR3 

 

P.455 (UFSCar-SP) No filme Armagedon, para salvar a Terra do impacto de um 

gigantesco asteróide, a NASA envia a esse asteroide um grupo de perfuradores de 

petróleo. Lá, sem nenhuma experiência em atividades no espaço, trabalhando na 

superfície do asteroide como se estivessem na superfície da Terra, esses trabalhadores 

perfuram um poço no fundo do qual colocam um artefato nuclear de 9,0 megatons 

(cerca de 4,0 · 1014 J). A explosão desse artefato dividiu o asteroide em duas metades de 

igual massa que, em relação ao asteroide, se deslocaram perpendicularmente à trajetória 

inicial de colisão, livrando a Terra do catastrófico impacto. 

A partir de outras informações fornecidas no filme e admitindo-se o asteroide esférico, é 

possível concluir que o seu raio seria de 6,5 · 105 m, a sua massa de 6,0 · 1021 kg e cada 

uma das metades em que ele se dividiu na explosão deveria ter adquirido velocidade 

inicial mínima de 2,1 · 103 m/s, em relação ao centro de massa do asteroide, para que 

elas também não atingissem a Terra. 

a) Qual seria a aceleração da gravidade na superfície desse asteroide? O valor obtido 

está de acordo com o que descrevemos do filme? Justifique. 

Dado: constante de gravitação 

universal = G = 6,7 · 10-11 N · m2/kg2 

b) A energia do artefato nuclear utilizado tinha o valor suficiente para separar o 

asteroide em duas metades e dar a elas a velocidade inicial necessária para livrar a Terra 

do choque? Justifique. 

 

P.457 (Unicamp-SP) Satélites de comunicações são restransmissores de ondas 

eletromagnéticas. Eles são operados normalmente em órbitas cuja velocidade angular 

ωT é igual à da Terra, de modo a permanecerem imóveis em relação às antenas 

transmissoras e receptoras. Essas órbitas são chamadas de órbitas geoestacionárias. 

a) Dados ωT e a distância R entre o centro da Terra e o satélite, determine a expressão 

da sua velocidade em órbita geoestacionária. 

b) Dados ωT o raio da Terra RT e a aceleração da gravidade na superfície da Terra g, 

determine a distância R entre o satélite e o centro da Terra para que ele se mantenha em 

órbita geoestacionária. 

 



P.458 (Unicamp-SP) Um míssil é lançado horizontalmente em órbita circular rasante à 

superfície da Terra. Adote o raio da Terra R = 6.400 km e, para simplificar, tome 3 

como valor aproximado de π. (Use g = 10 m/s2) 

a) Qual é a velocidade de lançamento? 

b) Qual é o período da órbita? 

 

P.459 (Fuvest-SP) Se fosse possível colocar um satélite em órbita rasante em torno da 

Terra, o seu período seria T. Sendo G a constante de gravitação universal, expresse a 

massa específica média (densidade média) da Terra em função de T e G. 

P.460 Dois satélites A e B, de mesma massa, descrevem órbitas circulares em torno da 

Terra com altitudes iguais a R e 3R, sendo R o raio da Terra. Considere a Terra 

estacionária no espaço. Determine a relação entre: 

a) as energias cinéticas dos satélites A e B; 

b) os períodos dos satélites A e B. 

 

P.461 Duas forças de intensidades 3 N e 7 N, respectivamente, atuam sobre um ponto 

material. Em que intervalo está compreendida a intensidade da resultante? 

 

P.462 Duas forças de mesma intensidade F, formando um ângulo de 60º, atuam sobre 

um ponto material. Qual é a intensidade da resultante? 

 

P.493 Suponha que, na tela de Portinari, o menino no balanço esteja em equilíbrio e que 

a massa do conjunto menino + balanço seja de 45 kg. Qual é a intensidade da força de 

tração em cada uma das cordas que sustentam o balanço? Suponha que o menino esteja 

equidistante das cordas verticais que são inextensíveis e possuem massa desprezível. Dê 

sua resposta em unidades do Sistema Internacional. 

 

P.494 Na tela de Portinari, apesar de parecer, em alguns aspectos, desproporcional, a 

imagem do garoto em equilíbrio apoiado em apenas uma das mãos retrata uma situação 

possível de ocorrer. Se considerarmos a mão do garoto como ponto de apoio, qual a 

condição geométrica que o centro da gravidade do garoto e sua mão devem satisfazer 

para que ocorra o equilíbrio? 

 



P.495 Observando a foto do acrobata, nota-se que o fio no qual o conjunto (acrobata + 

monociclo) está apoiado inclina-se sob a ação do seu peso. Supondo que a corda, tanto à 

frente quanto às costas do acrobata, inclina-se 37º em relação à horizontal e que o fio 

seja inextensível e de massa desprezível, calcule a intensidade da força de tração no fio. 

Considere a massa do conjunto igual a 45 kg. Use sen 37º = 0,6 e cos 37º = 0,8. 

 

P.496 Seu trabalho nesta questão será o de projetar adequadamente um móbile, segundo 

os princípios físicos que regem o equilíbrio. Na sua figura, deverão estar indicadas 

numericamente, em cada haste, as distâncias entre as extremidades e o ponto de 

suspensão. 

Móbile: escultura abstrata móvel, que consta de elementos individuais leves, suspensos 

artisticamente no espaço por fios, de maneira equilibrada e harmoniosa. 

 

P.497 A cápsula de um toca-discos tem 2 g de massa e a ponta da agulha apresenta área 

igual a 10-6 cm2. Determine a pressão que a agulha exerce sobre o disco, expressa em 

N/m2. Adote, para a aceleração da gravidade, o valor g = 10 m/s2. 

 

 

P.498 (Faap-SP) Uma banqueta de três pernas pesa 50 newtons e cada perna tem seção 

reta de área 5 cm2. Subindo nela uma pessoa de peso 700 newtons, qual será a pressão 

que cada perna exercerá no chão? 

 

P.499 Um paralelepípedo de massa 5 kg tem 2 m de comprimento, 0,5 m de largura e 

0,2 m de altura. Sendo g = 10 m/s2, determine as pressões que esse paralelepípedo pode 

exercer quando apoiado sobre uma superfície horizontal. 

 

P.500 Uma joia de prata pura, homogênea e maciça tem massa de 200 g e ocupa um 

volume de 20 cm3. Determine a densidade da joia e a massa específica da prata. 

 

P.501 Um cubo de aresta 8 cm é homogêneo, exceto na sua parte central, onde existe 

uma região oca, na forma de um cilindro de altura 4 cm e área da base 5 cm2. Sendo 

1.280 g a massa do cubo, determine: 

a) a densidade do cubo; 

b) a massa específica da substância que o constitui. 



 

P.502 Determine a densidade de uma mistura homogênea em volumes iguais de dois 

líquidos de densidades 0,8 g/cm3 e 1 g/cm3. 

 

P.503 Determine a densidade de uma mistura homogênea em massas iguais de dois 

líquidos de densidades 0,3 g/cm3 e 0,7 g/cm3. 

 

P.504 Num vaso cilíndrico de raio 5 cm é colocado mercúrio até a altura de 50 cm. 

Sendo 13,6 · 103 kg/m3 a densidade do mercúrio, 10 m/s2 a aceleração da gravidade e 

105 Pa a pressão atmosférica, determine: 

a) a pressão hidrostática do mercúrio no fundo do vaso; 

b) a pressão total no fundo do vaso; 

c) a intensidade da força atuante no fundo do vaso. 

 

P.508 Água de densidade 1 g/cm3 e mercúrio de densidade 13,6 g/cm3 são colocados 

num tubo em U, de modo que a altura da coluna de mercúrio, medida a partir a 

superfície de separação, é 2 cm. Determine a altura da coluna de água medida a partir da 

mesma superfície. 

 

P.510 Numa prensa hidráulica, o êmbolo menor tem raio 10 cm e o êmbolo maior, raio 

50 cm. Se aplicarmos no êmbolo menor uma força de intensidade 20 N, deslocando-0 

15 cm, qual será a intensidade da força no êmbolo maior e seu deslocamento? 

 

P.511 Um balão de hidrogênio de peso igual a 600 N está preso a um fio em equilíbrio 

estático vertical. Seu volume é igual a 80 m3. Adote g = 10 m/s2. Densidade do ar: dar = 

1,25 kg/m3. Determine: 

a) o empuxo exercido pelo ar sobre o balão; 

b) a tração no fio que sustém o balão. 

 

P.512 (Vunesp) Um bloco de madeira de massa 0,63 kg é abandonado cuidadosamente 

sobre um líquido desconhecido, que se encontra em repouso dentro de um recipiente. 

Verifica-se que o bloco desloca 500 cm3 do líquido, até que passa a flutuar em repouso. 



Líquido Massa específica (g/cm3) 

à temperatura ambiente 

Álcool etílico 0,79 

Benzeno 0,88 

Óleo mineral 0,92 

Água 1,00 

Leite 1,03 

Glicerina 1,26 

 

a) Considerando g = 10 m/s2, determine a intensidade (módulo) do empuxo exercido 

pelo líquido no bloco. 

b) Qual é o líquido que se encontra no recipiente? Para responder, consulte a tabela 

anterior, após efetuar seus cálculos. 

 

P.513 Um paralelepípedo de altura igual a 1,2 m e área da base igual a 1 m2 flutua em 

água com 0,4 m imerso. Determine a densidade do paralelepípedo em relação à água. 

 

P.514 (Fuvest-SP) Numa experiência de laboratório, os alunos observaram que uma 

bola de massa especial afundava na água. Arquimedes, um aluno criativo, pôs sal na 

água e viu que a bola flutuou. Já Ulisses conseguiu o mesmo efeito modelando a massa 

sob forma de barquinho. Explique, com argumentos de Física, os efeitos observados por 

Arquimedes e por Ulisses. 

 

P.515 (Unirio-RJ) Um cilindro maciço de plástico flutua em água com 60% de seu 

volume submerso. O cilindro tem a área da base S = 50 cm2 e altura h = 10 cm (dado: 

massa específica da água = 1,0 g/cm3). Calcule: 

a) a massa específica do plástico; 

b) a massa m de um corpo que, colocado no topo do cilindro, faz com que esse topo 

venha a coincidir com a superfície da água. 

 

P.518 Um corpo de massa 5 kg e volume 0,02 m3 é colocado a uma profundidade de 5 

m no interior de um líquido homogêneo em equilíbrio e de densidade 500 kg/m3. 

Quando o corpo é solto, ele sobe até emergir do líquido. Desprezando a resistência do ar 

e adotando g = 10 m/s2, determine: 

a) a densidade do corpo; 

b) a intensidade da resultante que o impulsiona para cima; 



c) a aceleração adquirida pelo corpo; 

d) a velocidade com que o corpo emerge do líquido; 

e) o volume da parte do corpo que permanece submersa, ao se estabelecer o equilíbrio. 

 

P.521 (Vunesp) Um bloco de granito com formato de um paralelepípedo retângulo, com 

altura de 30 cm e base de 20 cm de largura por 50 cm de comprimento, encontra-se em 

repouso sobre uma superfície plana horizontal. 

a) Considerando a massa específica do granito igual a 2,5 · 103 kg/m3, determine a 

massa m do bloco. 

b) Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2, determine a pressão p 

exercida pelo bloco sobre a superfície plana, em N/m2. 

 

P.522 (UFRJ) Um recipiente contém um líquido A de densidade 0,60 g/cm3 e volume V. 

Outro recipiente contém um líquido B de densidade 0,70 g/cm3 e volume 4V. Os dois 

líquidos são miscíveis. Qual a densidade da mistura? 

 

P.523 (UEL-PR) Dois líquidos miscíveis têm, respectivamente, densidades D = 3 g/cm3 

e d = 2 g/cm3. Qual é a densidade de uma mistura homogênea dos dois líquidos 

composta, em volume, de 40% do primeiro e 60% do segundo? 

 

P.525 (Fuvest-SP) O organismo humano pode ser submetido, sem consequências 

danosas, a uma pressão de no máximo 4 · 105 N/m2 e a uma taxa de variação de pressão 

de no máximo 104 N/m2 por segundo. (Dados: densidade da água d = 103 kg/m3 e g = 10 

m/s2) 

Nessas condições: 

a) qual a máxima profundidade recomendada a um mergulhador? Adote pressão 

atmosférica igual a 105 N/m2. 

b) qual a máxima velocidade de movimentação na vertical recomendada para um 

mergulhador? 

 

P.526 (Covest-PE) Se o fluxo sanguíneo não fosse ajustado pela expansão de artérias, 

para uma pessoa em pé a diferença de pressão arterial entre o coração e a cabeça seria 

de natureza puramente hidrostática. Nesse caso, para uma pessoa em que a distância 



entre a cabeça e o coração vale 50 cm, qual o valor em mmHg dessa diferença de 

pressão? (Considere a densidade do sangue igual a 103 kg/m3 e a densidade do mercúrio 

igual a 13,6 · 103 kg/m3.) 

 

P.534 (Uerj) Na última etapa de uma viagem, para chegar a uma ilha, o carro é 

embarcado, junto com o motorista, em uma balsa de madeira, constituída de toras 

cilíndricas idênticas, cada uma com um volume igual a 100 ℓ. Nesta situação, apenas 

10% do volume da balsa permanecem emersos da água. Calcule o número de toras que 

compõem a balsa. 

Dados: massa do carro = 1.000 kg; massa do motorista = 80 kg; massa específica da 

madeira = 0,8 kg/ℓ e massa específica da água = 1,0kg/ℓ. 

 

P.538 Um líquido escoa através de um tubo de seção transversal constante e igual a 4,0 

cm2, com vazão de 1,0 · 102 cm3/s. 

a) Qual é a velocidade do líquido ao longo do tubo? 

b) Qual é o volume de líquido, em litros, que atravessa uma seção do tubo em 10 min? 

 

P.539 Uma piscina possui 4,0 m de largura, 10 m de comprimento e 1,8 m de 

profundidade. Para enchê-la completamente, utilizando um conduto de área de seção 

transversal 25 cm2, são necessárias 8 h. 

a) Qual é a vazão de água através do conduto? 

b) Qual é a velocidade com que a água sai do conduto? 

c) Com que velocidade sobe o nível de água da piscina? 

 

P.545 (Fuvest-SP) A artéria aorta de um adulto tem um raio de cerca de 1 cm, e o 

sangue nela flui com velocidade 33 cm/s. 

a) Quantos litros de sangue por segundo são transportados pela aorta? 

b) Sendo 5 litros o volume de sangue no organismo, use o resultado anterior para 

estimar o tempo médio que o sangue leva para retornar ao coração. 

 

P.547 (Unicamp-SP) "Tornado destrói telhado de ginásio da Unicamp. Um tornado 

com ventos de 180 km/h destruiu o telhado do ginásio de esportes da Unicamp... 



Segundo engenheiros da Unicamp, a estrutura destruída pesa aproximadamente 250 

toneladas." (Folha de S. Paulo, 29/11/95) 

Uma possível explicação para o fenômeno seria considerar uma diminuição da pressão 

atmosférica, devida ao vento, na parte superior do telhado. Para um escoamento de ar 

ideal, essa redução de pressão é dada por 
Ƿ𝑣2

2
, em que Ƿ = 1,2 kg/m3 é a densidade do ar 

e v a velocidade do vento. Considere que o telhado do ginásio tem 3.400 m2 de área e 

que estava apenas apoiado nas paredes. (Dado: g = 10 m/s2.) 

a) Calcule a variação da pressão externa devida ao vento. 

b) Quantas toneladas poderiam ser levantadas pela força devida a esse vento? 

c) Qual a menor velocidade do vento (em km/h) que levantaria o telhado? 

 

P.549 (ITA-SP) Considere uma tubulação de água que consiste de um tubo de 2,0 cm de 

diâmetro por onde a água entra com velocidade de 2,0 m/s sob uma pressão de 5,0 × 105 

Pa. Outro tubo de 1,0 cm de diâmetro encontra-se a 5,0 m de altura, conectado ao tubo 

de entrada. Considerando a densidade da água igual 1,0 × 103 kg/m3 e desprezando as 

perdas, calcule a pressão da água no tubo de saída. (Use g = 10 m/s2.) 

 


