
 

Mecanica det c 

201) (UFJF-MG) Na figura ao lado, quando o ponteiro dos segundos do relógio está apontando 

para B, uma formiga parte do ponto A com velocidade angular constante ω = 2π rad/min, no 

sentido anti-horário. 
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Ao completar uma volta, quantas vezes terá cruzado com o ponteiro dos segundos? 

a) zero               c) duas               e) π 

b) uma               d) três 

 

202) (UFRN) Duas partículas percorrem uma mesma trajetória em movimentos circulares 

uniformes, uma em sentido horário e a outra em sentido anti-horário. A primeira efetua 
1

3
rpm e a 

segunda 
1

4
 rpm. Sabendo que partiram do mesmo ponto, em uma hora encontrar-se-ão: 

a) 45 vezes               c) 25 vezes               e) 7 vezes 

b) 35 vezes               d) 15 vezes 

 

203) (UPE) A Terra gira uniformemente em torno de seu eixo com velocidade angular ω. Qual 

o módulo da aceleração de um ponto na superfície da Terra, em função da latitude θ e do raio da 

Terra R? 



a) a = ωR · sen θ              d) a = ω2R · cos θ 

b) a = ωR · cos θ              e) a = ω2R · sen θ 

c) a = ωR · sen2 θ 
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204) (Uepa) Na parte final de seu livro Discursos e demonstrações concernentes a duas novas 

ciências, publicado em 1638, Galileu Galilei trata do movimento do projétil da seguinte 

maneira: 

“Suponhamos um corpo qualquer, lançado ao longo de um plano horizontal, sem atrito; 

sabemos... que esse corpo se moverá indefinidamente ao longo desse mesmo plano, com um 

movimento uniforme e perpétuo, se tal plano for ilimitado”. 

O princípio físico com o qual s pode relacionar o trecho destacado acima é: 

a) o princípio da inércia ou Primeira Lei de Newton. 

b) o princípio fundamental da Dinâmica ou Segunda Lei de Newton. 

c) o princípio fundamental da Dinâmica ou Segunda Lei de Newton. 

d) a lei da gravitação universal. 

e) o princípio da energia cinética. 

 

205) (UFSCar-SP) Leia a tirinha. 
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Imagine que Calvin e sua cama estivessem a céu aberto, em repouso sobre um ponto P’ do 

equador terrestre, no momento que a gravidade foi “desligada” por falta de pagamento de conta. 
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Tendo em vista que o ponto P’ corresponde ao ponto P horas mais tarde, e supondo que 

nenhuma outra força atuasse sobre o garoto após “desligada” a gravidade, o desenho que melhor 

representa a posição de Calvin (ponto C) no instante considerado é: 

a)   



b)   

c)  

d)  

e)  
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206) (Fatec-SP) Uma motocicleta sobre aumento de velocidade de 10 m/s para 30 m/s enquanto 

percorre, em movimento retilíneo uniformemente variado, a distância de 100 m. Se a massa do 

conjunto piloto + moto é de 500 kg, pode-se concluir que o módulo da força resultante sobre o 

conjunto é: 

a) 2,0 · 102 N          c) 8,0 · 102 N          e) 4,0 · 103 N 

b) 4,0 · 102 N          d) 2,0 · 103 N 

 

207) (UFPE) Um objeto de 2,0 kg descreve uma trajetória retilínea, que obedece à equação 

horária s =7,0t2 + 3,0t + 5,0, na qual s é medido em metros e t em segundos. O módulo da força 

resultante que está atuando sobre o objeto é, em N: 

 

208) (Enem-MEC) O peso de um corpo é uma grandeza física: 



a) que não varia com o local onde o corpo se encontra. 

b) cuja unidade de medida é o quilograma. 

c) caracterizada pela quantidade de matéria que o corpo encerra. 

d) que mede a intensidade da força de reação de apoio. 

e) cuja intensidade é o produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade local. 

 

209) (Fuvest-SP) Uma força de 1 newton (1 N) tem a ordem de grandeza do peso de: 

a) um homem adulto. 

b) uma criança recém-nascida. 

c) um litro de leite. 

d) uma xicrinha cheia de café. 

e) uma moeda. 

 

210) (Unitins-TO) Assinale a proposição correta: 

a) A massa de um corpo na Terra é menor do que na Lua. 

b) O peso mede a inércia de um corpo. 

c) Peso e massa são sinônimos. 

d) O sistema de propulsão a jato funciona baseado no princípio da ação e reação. 

 

211) (Uniube-MG) O princípio da ação e da reação explica o fato de que: 

a) algumas pessoas conseguem tirar a toalha de uma mesa puxando-a rapidamente, de modo que 

os objetos que estavam sobre a toalha permaneçam em seus lugares sobre a mesa. 

b) um corpo, ao ser lançado verticalmente para cima, atinge o ponto mais alto da trajetória e 

volta ao ponto de lançamento. 

c) quando atiramos uma pedra em qualquer direção no espaço, se nenhuma força atuar nela, a 

pedra seguirá seu movimento sempre com a mesma velocidade e na mesma direção. 

d) a força de atração do Sol sobre a Terra é igual, em intensidade e direção, à força de atração 

da Terra sobre o Sol. 

e) quanto maior a massa de um corpo é mais difícil movimentá-lo, se está parado, e mais difícil 

pará-lo, se está em movimento. 



 

212) (UFMG) Uma pessoa está empurrando um caixote. A força que essa pessoa exerce sobre o 

caixote é igual e contrária à força que o caixote exerce sobre ela. 

Com relação a essa situação, assinale a afirmativa correte. 

a) A pessoa poderá mover o caixote porque aplica a força sobre o caixote antes de ele 

poder anular essa força. 

b) A pessoa poderá mover o caixote porque as forças citadas não atuam no mesmo corpo.  

c) A pessoa poderá mover o caixote se tiver uma massa maior do que a massa do caixote.  

d) A pessoa terá grande dificuldade para mover o caixote, pois nunca consegue exercer 

uma força sobre ele maior do que a força que esse caixote exerce sobre ela. 

213) (PUC-SP) 
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Garfield, o personagem da história anterior, é reconhecidamente um gato malcriado, guloso e 

obeso. 

Suponha que o bichano esteja na Terra e que a balança utilizada por ele esteja em repouso, 

apoiada no solo horizontal. 

Considere que, na situação de repouso sobre a balança, Garfield exerça sobre ela uma força de 

compressão de intensidade 150 N. 

A respeito do descrito, são feitas as seguintes afirmações: 

I. O peso de Garfield, na Terra, tem intensidade de 150 N. 

II. A balança exerce sobre Garfield uma força de intensidade 150 N. 

III. O peso de Garfield e a força que a balança aplica sobre ele constituem um par ação-

reação. 

É (são) verdadeira(s): 

a) Somente I. 

b) Somente II. 

c) Somente I e II. 

d) Somente II e III. 



e) Todas as afirmações. 

214) (Uniube-MG) Considere as frases: 

1. Numa luta de boxe, a luva atinge o rosto do oponente e seu rosto provoca dores na mão de 

quem aplicou o soco. 

2. Certa lei física justifica o uso do cinto de segurança nos veículos. 

3. Há uma proporcionalidade entre a força e a aceleração atuantes num corpo. 

Pode-se associá-las com as leis de Newton: 

A. Primeira lei de Newton ou Princípio da Inércia. 

B. Segunda lei de Newton ou Princípio Fundamental da Dinâmica. 

C. Terceira lei de Newton ou Princípio da ação-reação. 

A combinação correta é: 

a) A‒1;  B‒2; C‒3               d) A‒1;  B‒3; C‒2 

b) A‒2;  B‒1; C‒3               e) A‒2;  B‒3; C‒1 

c) A‒3;  B‒2; C‒1 

 

215) (Fuvest-SP) Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg, que está sobre uma mesa, 

aplicando uma força vertical de 10N. 210 /g m s  

  

FIGURA 2 PAGINA 217 

 

Nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é: 

a) 0 N               c) 10 N               e) 50 N 

b) 5 N              d) 40 N 

 

g=10 m/s2 



216) (UEL-PR) Numa situação de emergência, um bombeiro precisa retirar do alto de um 

prédio, usando uma corda, um adolescente de 40 kg. A corda suporta, no máximo, 300 N. Uma 

alternativa é fazer com que o adolescente desça com uma certa aceleração, para que a tensão na 

corda não supere o seu limite. Sob essas condições e considerando a aceleração da gravidade 

igual a 10 m/s2, qual deve ser o módulo dessa aceleração? 

a) 17,5 m/s2          c) 7,5 m/s2               e) 9,5 m/s2 

b) 1,3 m/s2            d) 2,5 m/s2 

 

217) (Vunesp) Um bloco de massa mA desliza no solo horizontal, sem atrito, sob a ação de uma 

força constante, quando um bloco de massa mB é depositado sobre ele. Após a união, a força 

aplicada continua sendo a mesma, porém a aceleração dos dois blocos fica reduzida à quarta 

parte da aceleração que o bloco A possuía. Pode-se afirmar que a razão entre as massas,  

a) 
1

3
               c) 

3

2
               e) 2 

b) 
3

4
               d) 1 

 

218) Dois blocos A e B, de massas respectivamente iguais a 5 kg e 10 kg, estão inicialmente em 

repouso, encostados um no outro, sobre uma mesa horizontal sem atrito. Aplicamos uma força 

horizontal F = 90 N, como mostra a figura. 
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Os valores, em N, das forças resultantes que atuam sobre os blocos A e B são, respectivamente: 

a) 40 e 50               c) 90 e 90               e) 30 e 60  

b) 45 e 45               d) 20 e 70 

 

219) (Olimpíada Brasileira de Física) Dois blocos, um de massa M e outro de massa m, estão em 

contato sobre uma superfície horizontal sem atrito. 



  

FIGURA 2 PAGINA 218 

 

Na situação 1, uma força horizontal, de intensidade constante F, é aplicada ao bloco de massa 

M. Como resultado, surge uma força de contato de valor f1 entre os blocos. Na situação 2, uma 

força, de mesma intensidade F, mas sentido oposto, atua no bloco de massa m, resultando no 

surgimento de uma força de contato de valor f2entre os blocos. Pode-se afirmar que: 

a) Na situação 1, f1= F, e portanto o bloco de massa M jamais poderá se deslocar, devido à 

terceira lei de Newton. 

b) Na situação 2, f2 = F, e portanto o bloco de massa M se deslocará em um movimento 

retilíneo e uniforme, devido à primeira lei de Newton. 

c) Se m <M, então f1>f2, não importando a magnitude de F. 

d) Se m <M, então f1<f2, não importando a aceleração atingida pelos blocos. 

e) F1 = f2, independentemente dos valores relativos das massas m e M. 

220) (FCC-BA) Quatro blocos M, N, P e Q deslizam sobre uma superfície horizontal, 

empurrados por uma força �⃗�, conforme esquema abaixo. 
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221) (Unirio-RJ) A segunda lei de Newton diz que a aceleração adquirida por um corpo é 

diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele e inversamente proporcional à sua 

massa: em termos matemáticos a = 
�⃗⃗�

𝑚
. Devido a esta lei fica claro que se aplicarmos �⃗�e 𝐹′⃗⃗⃗⃗ ,de 

mesmo módulo, aos corpos indicados nas figuras I e II, eles adquirem a mesma aceleração, mas 

a tração na corda, considerada ideal, terá módulos diferentes. Qual deverá ser a relação entre os 

módulos de �⃗�e �⃗�’ para que a tração na corda, que liga os corpos, apresente o mesmo módulo? 

Despreze os atritos: 



a) 
1

2
               b) 2               c) 3               d) 1              e) a) 

1

3
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222) (Mackenzie-SP) No sistema abaixo, o corpo 1, de massa 6,0 kg, está preso na posição A. O 

corpo 2 tem massa de 4,0 kg. Despreze os atritos e adote g = 10 m/s2. 
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Abandonando o corpo 1, a sua velocidade, em m/s, ao passar pela posição B será de: 

a) 0,50               b) 1,0               c) 2,0               d) √8               e) 4,0 

 

223) (Fuvest-SP) Uma esfera de massa m0 está pendurada por um fio, ligado em sua outra 

extremidade a um caixote, de massa M = 3m0, sobre uma mesa horizontal. Quando o fio entre 

eles permanece não esticado e a esfera é largada, após percorrer uma distância H0, ela atingirá 

uma velocidade v0, sem que o caixote se mova. Na situação em que o fio entre eles estiver 

esticado, a esfera, puxando o caixote, após percorrer a mesma distância H0, atingirá uma 

velocidade v igual a: 

a) 
1

4
 v0              c) 

1

2
 v0             e) 3v0 

a) 
1

3
 v0               d) 2v0 
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224) (Ceub-DF) Na figura a seguir, temos dois blocos, A e B, de massas respectivamente iguais 

a mA= 4,0 kg e mB = 6,0 kg, que deslizam, sem atrito, em uma superfície plana e horizontal, sob 

ação de uma força horizontal constante e de intensidade F. os locos estão ligados por fios ideais 

a um dinamômetro também ideal (massa desprezível), calibrado em newtons. 
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Não considere o efeito do ar e admita que os blocos têm uma aceleração horizontal constante e 

de módulo igual a 20 m/s2. 

Julgue os itens a seguir. 

(1) A força tensora no fio (1) tem intensidade igual a 12 N. 

(2) O valor de F é 20 N. 

(3) Como o dinamômetro tem massa desprezível, s forças que tracionam os fios (1) e (2) 

têm intensidades iguais. 

(4) O dinamômetro indica 12 N. 

225) (Unifesp) Às vezes, as pessoas que estão num elevador em movimento sentem uma 

sensação de desconforto, em geral na região do estômago. Isso se deve à inércia dos nossos 

órgãos internos localizados nessa região, e pode ocorrer: 

a) quando o elevador sobe ou desce em movimento uniforme. 

b) apenas quando o elevador sobe em movimento uniforme. 

c) apenas quando o elevador desce em movimento uniforme. 



d) quando o elevador sobe ou desce em movimento variado. 

e) apenas quando o elevador sobe em movimento variado. 

 

226) (UFU-MG) Um elevador tem uma balança no seu assoalho. Uma pessoa de massa m = 70 

kg está sobre a balança conforme figura abaixo. Adote g = 10 m/s2. 
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Julgue os itens abaixo. 

I. Se o elevador subir acelerado com aceleração constante de 2 m/s2, a litura da balança 

será 840 N. 

II. Se o elevador descer com velocidade constante, a balança indicará 700 N. 

III.  Se o elevador descer retardado, com aceleração constante de 2 m/s2, a leitura da 

balança será 840 N. 

IV. Rompendo-se o cabo do elevador e ele caindo com aceleração igual à da gravidade, a 

balança indicará zero. 

V. Se o elevador descer acelerado com aceleração constante de 2 m/s2, a leitura da balança será 

560 N. 

São corretos: 

a) apenas I, II e III 

b) apenas I, II e IV 

c) apenas I, III e IV 

d) apenas I, II, IV e V 

e) I, II, III, IV e V 



 

227) (Uece) As massas m1 e m2 estão ligadas por um fio flexível e inextensível, apoiado sobre 

uma polia ideal inicialmente, m1 é mantida sobre a mesa. 

Considere g = 10 m/s2. 
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A razão da intensidade da força de tração no fio (T1), enquanto m1 é mantida sobre a mesa, para 

a intensidade da força de tração no fio (T2), após m1 ser liberada, é: 

a) 
1

2
               b) 1               c) 2               d) 3 

 

228) (Uniube-MG) Considerando o sistema mecânico representado na figura, onde os atritos e 

as massas do fio e das polias são desprezíveis, e que nele F = 500 N, m1 = 15 kg, m2 = 10 kg e a 

aceleração da gravidade local vale 10 m/s2, a tração no fio e a aceleração do sistema valem, 

respectivamente: 

a) 400 N e 20 m/s2               d) 260 N e 16 m/s2 

b) 360 N e 15 m/s2               e) 130 N e 16 m/s2 

c) 300 N e 20 m/s2 
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229) (Fuvest-SP) Um sistema mecânico é formado por duas polias ideais que suportam três 

corpos A, B e C de mesma massa m, suspensos por fios ideais como representados na figura. 
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O corpo B está suspenso simultaneamente por dois fios, um ligado a A e outro a C. Podemos 

afirmar que a aceleração do corpo B será: 

a) zero                            d) 
2𝑔

3
 para baixo 

b) 
𝑔

3
 para baixo               e) 

2𝑔

3
 para cima 

c) 
𝑔

3
 para cima 

 

230) (Cesgranrio-RJ) Um corpo de peso P encontra-se em equilíbrio, devido à ação da força �⃗�, 

como indica a figura abaixo. 
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Os pontos A, B e C são os pontos de contato entre os fios e a superfície. A força que a superfície 

exerce sobre os fios nos pontos A, B e C são respectivamente: 



a) 
𝑃

8
, 

𝑃

4
, 

𝑃

2
               d) P, 

𝑃

2
, 

𝑃

4
 

 

b) 
𝑃

8
, 

𝑃

2
, 

𝑃

4
               e) iguais a P 

c) 
𝑃

2
, 

𝑃

4
, 

𝑃

8
 

 

231) (Univás-MG) Na montagem ao lado, sendo 30 kg a massa do corpo suspenso e 70 kg a 

massa do homem, podemos afirmar, supondo o sistema em equilíbrio: 
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I. A tração na corda é cerca de 30 N. 

II. A compressão que o homem faz no chão é cerca de 1.000N. 

III. A reação normal do chão sobre o homem é cerca de 400 N. 

a) Só a frase I é certa. 

b) Só a frase II é certa. 

c) Só a frase III é certa. 

d) Todas as frases estão certas. 

e) Todas as frases estão erradas. 

 

232) (Fuvest-SP) Uma pessoa segura uma esfera A, de 1,0 kg, que está presa numa corda 

inextensível C, de 200 g, a qual, por sua vez, tem presa na outra extremidade uma esfera B, de 

3,0 kg, como se vê na figura. 
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A pessoa solta a esfera A. Enquanto o sistema estiver caindo, e desprezando-se a resistência do 

ar, podemos afirmar que a intensidade da força de tração na corda vale: 

a) zero               c) 10N               e) 30 N 

b) 2 N               d) 20 N 

 

233) (E. Naval-RJ) Sejam a1 e a3 os módulos das acelerações dos blocos de massa M1 e M3, 

respectivamente. 
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Encontre a relação entre a1 e a3, sabendo-se que M1 = M3 = 
𝑀2

3
. Despreze todos os atritos e as 

massas das roldanas. 

a) a1 = 
6

5
 a3              a) a1 = 

4

5
 a3 

a) a1 = 
5

6
 a3               a) a1 = 

3

2
 a3 

a) a1 = 
2

3
 a3 

 



234) (Uerj) Um bloco de madeira desloca-se sobre uma superfície horizontal, com velocidade 

constante, na direção e sentido da seta, puxado por uma pessoa, conforme a figura abaixo. 
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A resultante das forças que a superfície exerce sobre o bloco pode ser representada por: 
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235) (UFBA) Um corpo de massa m, inicialmente em repouso sobre um plano horizontal 

rugoso,  adquire movimento retilíneo uniforme sob a ação de uma força constante �⃗�, paralela ao 

plano e de módulo igual à metade do peso do corpo. Sendo g o módulo da aceleração da 

gravidade local, é correto afirmar que: 

01) sobre o corpo em movimento, atua uma força resultante de direção horizontal. 

02) o coeficiente de atrito dinâmico, para o par de superfícies em contato, é 0,5. 

04) a resultante das forças que o corpo aplica sobre o plano tem módulo igual a 
√5

2
 mg. 

08) a força de atrito estático máxima, para o par de superfícies em contato, tem o módulo menor 

do que o de �⃗�. 

16) duplicando-se o módulo de �⃗�, o módulo da força de atrito cinético fica reduzido à metade. 

Dê como resposta a soma dos números associados às proposições corretas. 

 



236) (Fatec-SP) �⃗�1 e �⃗�2 são forças horizontais de intensidade 30 N e 10 N, respectivamente, 

conforme a figura. 
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Sendo a massa de A igual a 3 kg, a massa de B igual a 2 kg, g = m/s2 e 0,3 o coeficiente de atrito 

dinâmico entre os blocos e a superfície, a força de contato entre os blocos tem intensidade: 

a) 24 N               b) 30 N               c) 40 N               d) 10 N               e) 18 N 

 

237) (Ufal) Uma força F horizontal e de intensidade 30 N é aplicada num corpo A de massa 4,0 

kg, preso a um corpo B de massa 2,0 kg que, por sua vez, se prende a um corpo C. 
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O coeficiente de atrito entre cada corpo e a superfície horizontal de apoio é 0,10 e verifica-se 

que a aceleração do sistema é, nessas condições, 2,0 m/s2. Adote g = 10 m/s2 e analise as 

afirmações. 

01) A massa do corpo C é 5,0 kg. 

02) A tração no fio que une A e B tem módulo 18 N. 

04) A força de atrito que age no corpo A tem módulo 4,0 N. 

08) A tração no fio que une B a C  tem módulo 8,0 N. 

16) A força resultante no corpo B tem módulo 4,0 N. 

Dê como resposta a soma dos números que precedem as afirmativas corretas. 

 



238) (Efoa-MG) Dois blocos idênticos, ambos com massa m, são ligados por um fio leve, 

flexível. Adotar g = 10 m/s2
. A polia é leve e o coeficiente de atrito do bloco com a superfície é 

μ = 0,2. A aceleração dos blocos é: 
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a) 10 m/s2
                    c) 5 m/s2

               e) nula 

b) 6 m/s2               d) 4 m/s2 

 

239) (Mackenzie-SP) Sobre uma superfície plana e horizontal, um bloco A, de massa mA, 

desloca-se em MRU (movimento retilíneo uniforme) no sentido indicado na figura a seguir. 
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Esse corpo faz parte do conjunto ilustrado, no qual as polias e os fios são considerados ideais e a 

massa do corpo B é mB. Nessas condições, podemos dizer que o coeficiente de atrito cinético 

entre a base inferior do corpo A e a referida superfície plano é: 

a) zero                    c) μ = 
2𝑚𝐴

𝑚𝐵
               e) μ = 

𝑚𝐵

2𝑚𝐴
 

b) μ = 
2𝑚𝐵

𝑚𝐴
               d) μ = 

𝑚𝐴

2𝑚𝐵
 

 



240) (UFF-RJ) Um pano de prato retangular, com 60 cm de comprimento e constituição 

homogênea, está em repouso sobre uma mesa, parte sobre sua superfície, horizontal e fina, e 

parte pendente, como mostra a figura. 
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Sabendo-se que o coeficiente de atrito estático entre a superfície da mesa e o pano é igual a 0,5 e 

que o pano está na iminência de deslizar, pode-se afirmar que o comprimento L da parte sobre a 

mesa é: 

a) 40 cm               c) 15 cm               e) 30 cm 

b) 20 cm               d) 60 cm 

 

241) (Mackenzie-SP) Uma esteira rolante, inclinada de 18º, é utilizada para transportar grandes 

caixas, de massas iguais a 100 kg cada uma. Seu deslocamento dá-se com velocidade constante 

de 0,96 m/s, conforme mostra a figura abaixo. O menor coeficiente de atrito estático entre as 

bases inferiores das caixas e a esteira, necessário para que elas não deslizem é: 

a) 0,104               c) 0,325               e) 0,951 

b) 0,309               d) 0,618 
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Seno de 18º Cosseno de 18º Tangente de 18 



0,309 0,951 0,325 

 

242) (UEL-PR) Um pequeno bloco de granito desce por um plano inclinado de madeira, que 

forma um ângulo θ com a horizontal. O coeficiente de atrito dinâmico entre o granito e a 

madeira é μ e a aceleração local da gravidade é g. Nessas condições, a aceleração do movimento 

do bloco é dada por: 

a) g ∙ (sen θ _ μ ∙ cos θ)               d) g ∙ sen θ 

b) g ∙ (cos θ _ μ ∙ sen θ)               e) g 

c) g ∙ cos θ 

 

243) (Olimpíada Brasileira de Física) Um bloco desliza sobre um plano inclinado com atrito 

(ver figura). No ponto A, a velocidade é vA = 2 m/s, e no ponto B, vB = 3 m/s. 

 

Dados: 

2

3
60

2

1
cos 60

2

10 /

sen

g m s
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Obtenha o valor do coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano. 

a)√3
                c) 

√3

2
 + 1               e) √3 

_
 
1

2
 

b) 
√3

2
               d) √3 + 

1

2
 



 

244) (Uesb-BA) O bloco A, de massa 5,0 kg, sobe o plano inclinado representado na figura 

abaixo com velocidade constante de 2,0 m/s. O coeficiente de atrito entre o bloco A e o plano 

inclinado vale 0,50. (Dados: sen 37º = 0,60; cos 37º = 0,80; g = 10 m/s2.) 
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Nessas condições, a massa do bloco B, em kg, vale: 

a) 10               b) 8,0               c) 6,0               d) 5,0               e) 4,0 

 

245) (UFJF-MG) Um caminhão é carregado com duas caixas de madeira, de massas iguais a 

500 kg, conforme mostra a figura. 

  

FIGURA 3 PAGINA 241 

 

O caminhão é então posto em movimento numa estrada reta e plano, acelerando até adquirir 

uma velocidade de 108 km/h e depois é freado até parar, conforme mostra o gráfico (Use g = 10 

m/s2.) 
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O coeficiente de atrito estático entre as caixas e a carroceria do caminhão é μ = 0,1. Qual das 

figuras abaixo melhor representa a disposição das caixas sobre a carroceria no final do 

movimento? 
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246) (Unifesp) Em um salto de paraquedismo, identificam-se duas fases no movimento de 

queda do paraquedista. Nos primeiros instantes do movimento, ele é acelerado. Mas devido à 

força de resistência do ar, o seu movimento passa rapidamente a ser uniforme com velocidade 



v1, com o paraquedas ainda fechado. A segunda fase tem início no momento em que o 

paraquedas é aberto. Rapidamente, ele entra novamente em um regime de movimento uniforme, 

com velocidade v2. Supondo que a densidade do ar é constante, a força de resistência do ar sobre 

um corpo é proporcional à área sobre a qual atua a força e ao quadrado de sua velocidade. Se a 

área efetiva aumenta 100 vezes no momento em que o paraquedas se abre, pode-se afirmar que: 

a) 
𝑣2

𝑣1
 = 0,08          c) 

𝑣2

𝑣1
 = 0,15           e) 

𝑣2

𝑣1
 = 0,3 

b) 
𝑣2

𝑣1
 = 0,1          d) 

𝑣2

𝑣1
 = 0,21 

 

247) (Unifesp) Suponha que um comerciante inescrupuloso aumente o valor assinalado pela sua 

balança, empurrando sorrateiramente o prato para baixo com uma força �⃗� de módulo 5,0 N, na 

direção e sentido indicados na figura. 

   

Dados: 

 
37 0,60

cos37 0,80

sen 
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Com essa prática, ele consegue fazer com que uma mercadoria de massa 1,5 kg seja medida por 

essa balança como se tivesse massa de: 

a) 3,0 kg               d) 1,8 kg 

b) 2,4 kg               e) 1,7 kg 

c) 2,1 kg 

 

248) (UFSC) Um homem empurra uma mesa com uma força horizontal �⃗�, da esquerda para a 

direita, movendo-a neste sentido. Um livro solto sobre a mesa permanece em repouso em 

relação a ela. 
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Considerando a situação descrita, assinale a(s) proposição(ões) correta(s). 

01) Se a mesa deslizar com velocidade constante, atuarão somente as forças peso e normal sobre 

o livro. 

02) Se a mesa deslizar com velocidade constante, a força de atrito sobre o livro não será nula. 

04) Se a mesa deslizar com aceleração constante, atuarão sobre o livro somente as forças peso, 

normal e a força �⃗�. 

08) Se a mesa deslizar com aceleração constante, a força de atrito que atua sobre o livro será 

responsável pela aceleração do livro. 

16) Como o livro está em repouso em relação à mesa, a força de atrito que age sobre ele é igual, 

em módulo, à força �⃗�. 

32) Se a mesa deslizar com aceleração constante, o sentido da força de atrito que age sobre o 

livro será da esquerda para a direita. 

Dê como resposta a soma dos números associados às proposições corretas. 

 

249) (UEL-PR) Dois blocos A e B, com massas respectivamente iguais a mA = 4,0 kg e mB = 2,0 

kg, estão unidos conforme mostra a figura a seguir. 
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O fio que prende o corpo A tem a outra extremidade presa a um pino fixo no chão. Despreze as 

massas dos fios e da roldana, considere que não há atritos e que a intensidade da força aplicada 



em B é 36 N. Lembrando que, na situação esquematizada, a aceleração do corpo A será igual ao 

dobro da aceleração do corpo B, a tração no fio, em newtons, será igual a: 

a) 20               b) 16               c) 12               d) 8,0               e) 4,0 

 

250) (FEI-SP) Na figura, os fios e as polias são ideais e os corpos (1) e(2) de mesma massa M 

são abandonados do repouso. Considere g = 10 m/s2. 
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As acelerações a1 do bloco (1) e a2 do bloco (2) têm valores: 

a) a1 = 4 m/s2 para baixo e a2 = 2 m/s2 para cima. 

b) a1 = 4 m/s2 para cima e a2 = 2 m/s2 para baixo. 

c) a1 = 2 m/s2 para baixo e a2 = 4 m/s2 para cima. 

d) a1 = 2 m/s2 para cima e a2 = 4 m/s2 para baixo. 

e) Os dois blocos têm o mesmo valor de aceleração, mas de sentidos opostos. 

 

251) (UFSCar-SP) No sistema de roldanas simples, sem massa, sem atrito, e fio flexível, ideal, 

sem massa, se M >> m, o valor mais aproximado da tensão T no fio é: 

   



 

a) T = Mg 

b) T = mg 

c) T = zero 

d) T = 
𝑀+𝑚

2
 g 

e) T = 2mg 

 

 

252) (Fuvest-SP) Os corpos A, B e C têm massas iguais. Um fio inextensível e de massa 

desprezível une o corpo C ao B, passando por uma roldana de massa desprezível. O corpo A está 

apoiado sobre o B. Despreze qualquer efeito das forças de atrito. O fio f mantém o sistema em 

repouso. 
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Logo que o fio f é cortado, as acelerações aA, aB e aC dos corpos A, B e C serão: 

a) aA = 0          aB =  
𝑔

2
          aC = 

𝑔

2
 

b) aA = 
𝑔

3
          aB =  

𝑔

3
          aC = 

𝑔

3
 

c) aA = 0          aB =  
𝑔

3
          aC = 

𝑔

3
 

d) aA = 0          aB = g          aC = g 

e) aA = 
𝑔

2
          aB =  

𝑔

2
          aC = 

𝑔

2
 

 

253) (Vunesp) Um plano inclinado faz um ângulo de 30º com a horizontal. Determine a força 

constante que, aplicada a um bloco de 50 kg, paralelamente ao plano, faz com que ele deslize: 

I. para cima, com aceleração de 1,2 m/s2; 



II. para baixo, com a mesma aceleração de 1,2 m/s2. 

Despreze o atrito do bloco com o plano e adote g = 10 m/s2, 

(I)     (II) 

a) 310 N para cima   190 N para cima 

b) 310 N para cima   310 N para baixo 

c) 499 N para cima   373 N para cima 

d) 433 N para cima   60 N para cima 

e) 310 N para cima   190 N para baixo 

 

254) (Cesgranrio-RJ) Em um referencial inercial, um bloco de madeira está em equilíbrio sobre 

um plano inclinado, como mostra a figura. 
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Assinale a opção que representa corretamente, no modelo de partícula, a força exercida pelo 

plano sobre o bloco: 

a)  

b)  



c)  

d)  

e)  

FIGURA 3 PAGINA 246 

 

255) (Uma partícula tem movimento circular uniforme em um referencial inercial. A força que 

age sobre a partícula é F. Se você quiser dobrar o raio da trajetória mantendo a velocidade 

angular constante, deverá exercer uma força igual a: 

a) 2F               b) 
𝐹

2
               c) 

𝐹

4
                d) 2F               e) F 

 

256) Referindo-se ao teste anterior, se você quiser dobrar o raio da trajetória mantendo a 

velocidade escalar constante, deverá exercer uma força igual a: 

a) 2F               b) 
𝐹

2
               c) 

𝐹

4
                d) 4F               e) F 

 

257) Um corpo de massa igual a 1,0 kg descreve, sobre uma mesa bem polida, uma 

circunferência horizontal de raio igual a 1,0 m quando preso por um fio a um ponto fixo na 

mesa. O corpo efetua 60 voltas completas por minuto. A força de tração exercida no fio, 

expressa, em newtons, é mais aproximadamente igual a: 

a) 1               b) 6               c) 12               d) 40               e) 80 

 



258) (PUC-SP) A figura mostra um sistema de dois corpos de massas iguais, ligados por fios 

inextensíveis e de massas desprezíveis, girando num plano horizontal, sem atrito, com 

velocidade angular ω, constante, em torno do ponto fixo O. 
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A razão 
𝑇2

𝑇1
 entre as trações T2 e T1, que atual respectivamente nos fios (2) e (1), tem valor: 

a) 2               b) 
3

2
               c) 1                 d) 

2

3
               e) 

1

2
 

 

259) (UFF-RJ) Uma pequena moeda está na iminência de se deslocar sobre uma plataforma 

horizontal circular, devido ao movimento dessa plataforma, que gira com velocidade angular de 

2,0 rad/s. O coeficiente de atrito estático entre a moeda e a plataforma é 0,80. É dado g = 10 

m/s2. Logo, a distância da moeda ao centro da plataforma é: 
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a) 2,0 m               b) 6,4 m               c) 4,0 m               d) 3,2 m               e) 8,0 m 

 

260) (Fatec-SP) Uma esfera de massa 2,0 kg oscila num plano vertical, suspensa por um fio leve 

e inextensível de 1,0 m de comprimento. Ao passar pela parte mais baixa da trajetória, sua 

velocidade é de 2,0 m/s. Sendo g = 10 m/s2, a tração no fio quando a esfera passa pela posição 

inferior é, em newtons: 

a) 2               b) 8               c) 12               d) 20               e) 28 

 

261) (UEPB) Num parque de diversão, uma das atrações que geram sempre muita expectativa é 

a da montanha-russa, principalmente no momento do loop, em que se percebe que o passageiro 

não cai quando um dos carrinhos atinge o ponto mais alto, conforme se observa na figura 

abaixo. 
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Considerando-se a aceleração da gravidade de 10 m/s2 e o raio R de 10 metros, pode-se afirmar 

que isto ocorre porque: 

a) o módulo do peso do conjunto (carrinho-passageiro) é maior que o módulo da força 

centrípeta. 

b) a força centrípeta sobre o conjunto (carrinho-passageiro) é nula. 

c) a velocidade mínima do carrinho é de 8 m/s, e independe do peso do passageiro. 

d) o módulo do peso do conjunto (carinho-passageiro) é menor ou igual ao módulo da força 

centrípeta. 

e) o conjunto (carrinho-passageiro) está em equilíbrio dinâmico. 

 

262) (Unisa-SP) Um motociclista descreve uma circunferência vertical num globo da morte de 

raio 4 m. Que força é exercida sobre o globo no ponto mais alto da trajetória se a velocidade da 

moto é de 12 m/s? A massa total (motociclista + moto) é de 150 kg (g = 10 m/s2). 

a) 1.500 N               c) 3.900 N               e) 6.900 N 

b) 2.400 N               d) 5.400 N 

 

263) Uma pedra amarrada num fio de 0,40 m é posta a girar num plano vertical. Use g = 10 

m/s2. A mínima velocidade que a pedra deve ter no ponto mais alto para que permaneça em 

trajetória circular é de: 

a) 1,0 m/s               c) 3,0 m/s               e) zero 

b) 2,0 m/s               d) 4,0 m/s 

 



264) (UFJF) Um motoqueiro contou, para o amigo, que subiu em alta velocidade um viaduto e, 

quando chegou ao ponto mais alto deste, sentiu-se muito leve e por pouco a moto não perdeu o 

contato com o chão (veja figura abaixo). 
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Podemos afirmar que: 

a) isso aconteceu em função de sua alta velocidade, que fez co que seu peso diminuísse um 

pouco naquele momento. 

b) o fato pode ser mais bem explicado levando-se em consideração que a força normal, exercida 

pela pista sobre os pneus da moto, teve intensidade maior que o peso naquele momento. 

c) isso aconteceu porque seu peso, mas não sua massa, aumentou um pouco naquele momento. 

d) este é o famoso "efeito inercial", que diz que peso e força normal são forças de ação e reação. 

e) o motoqueiro se sentiu muito leve, porque a intensidade da força normal exercida sobre ele 

chegou a um valor muito pequeno naquele momento. 

 

265) (Mackenzie-SP) Na figura, o fio ideal prende uma partícula de massa m a uma haste 

vertical presa a um disco horizontal que gira com velocidade angular ω constante. A distância 

do eixo de rotação do disco ao centro da partícula é igual a 0,1√3 m. Use g = 10 m/s2. 
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A velocidade angular do disco é: 

a) 3 rad/s               c) 5√2 rad/s               e) 10 rad/s 



b) 5 rad/s               d) 8√3 rad/s 

 

266) (Ufla-MG) Um dos fatores que influem no desempenho de um carro de fórmula 1 é o 

"efeito asa". Esse efeito, que pode ser mais ou menos acentuado, surge da interação do ar com a 

geometria do carro. Quando se altera o ângulo de inclinação dos aerofólios, surge uma força 

vertical para baixo, de forma que o carro fica mais preso ao solo. Considerando um carro com 

"efeito asa" igual ao seu peso, coeficiente de atrito estático μe = 1,25 entre pneus e asfalto, g = 

10 m/s2, esse carro pode fazer uma curva plana horizontal de raio de curvatura 100 m, sem 

deslizar, com velocidade máxima de: 

a) 50 m/s                 c) 120 m/s               e) 80 m/s 

b) 180 m/s               d) 100
m

s
 

 

267) (UFSC) Um piloto executa um looping com seu avião - manobra acrobática em que a 

aeronave descreve um arco de circunferência no plano vertical - que atinge, no ponto mais baixo 

da trajetória, ao completar a manobra, a velocidade máxima de 540 km/h. O raio da trajetória é 

igual a 450 m e a massa do piloto é 70 kg. Nessas manobras acrobáticas deve-se considerar que 

a maior aceleração que o organismo humano pode suportar é 9 g (g = aceleração da gravidade). 
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Com base nos dados fornecidos, assinale a(a) proposição(ões) correta(s). 

01) O piloto é submetido a uma aceleração centrípeta máxima no topo da trajetória, quando a 

força de sustentação do avião é mínimo. 

02) A força centrípeta sobre o piloto, na parte mais baixa da trajetória, é cinco vezes maior do 

que o seu peso. 

04) O piloto é submetido a uma aceleração centrípeta máxima igual a 5 g (cinco vezes a 

aceleração da gravidade). 

08) A velocidade mínima para que o avião complete a volta, no topo da trajetória, é igual a 270 

km/h. 

16) A força que o avião faz sobre o piloto, na parte mais baixa da trajetória, é igual a 4.200 N. 

32) A força que o piloto faz sobre o avião é igual ao seu peso, em toda a trajetória. 



64) Se o raio de trajetória fosse menor do que 250 m, o piloto seria submetido a uma aceleração 

centrípeta máxima maior do que 9 g (nove vezes a aceleração da gravidade). 

Dê como resposta a soma dos números que precedem as proposições corretas. 

 

268) (UFC-CE) Uma partícula P, de massa m, descreve um movimento circular de raio R, 

centrado no ponto O, sob a ação das forças �⃗�1 e �⃗�2, conforme figura. Das equações de 

movimento apresentadas nas alternativas abaixo, assinale a correta para este sistema. 
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Considere: 

• at a aceleração tangencial da partícula P. 

• ap a velocidade tangencial da partícula P. 

a) F2 · cos α = mat 

b) F1 + F2 = m (
𝑣𝑝

2

𝑅
) 

c) F1 
_ F2 · cos α = m (

𝑣𝑝
2

𝑅
) 

d) F1 
_ F2 = m (

𝑣𝑝
2

𝑅
) 

e) F1 = m (
𝑣𝑝

2

𝑅
) 

 

269) (Acafe-SC) Uma estudante do primeiro ano do Ensino Médio, fazendo seus trabalhos 

sobre a matéria "Trabalho e Energia", apresentou dificuldade em responder a seguinte pergunta: 

Em que condições uma força realiza um trabalho negativo? 

Denominando-se �⃗� o vetor força aplicada, 𝑑 o vetor deslocamento efetuado e θ o menor ângulo 

entre �⃗� e 𝑑, a resposta correta para a pergunta é: 

a) sempre que 0º ≤ θ < 90º. 



b) sempre que F for negativo. 

c) sempre que d for negativo. 

d) somente quando F for negativo e d for positivo. 

e) sempre que 90º < θ ≤ 180º. 

 

270) (UFPE) O gráfico da figura mostra a variação da intensidade da força �⃗� que atua sobre um 

corpo, paralelamente à sua trajetória, em função de seu espaço (x). 
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Qual é o trabalho, em joules, realizado pela força quando o corpo vai de x = 2 m para x = 6 m? 

a) 4               c) 10               e) 64 

b) 6               d) 32 

 

271) (UFSCar-SP) Um bloco de 10 kg movimenta-se em linha reta sobre uma mesa lisa em 

posição horizontal, sob a ação de uma força variável que atua na mesma direção do movimento, 

conforme o gráfico abaixo. 
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O trabalho realizado pela força quando o bloco se desloca da origem até o ponto x = 6 m é: 

a) 1 J               c) 4 J               e) 2 J 

b) 6 J               d) zero 

 

272) (Unisa-SP) Um bloco com 4,0 kg, inicialmente em repouso, é puxado por uma força 

constante e horizontal, ao longo de uma distância de 15,0 m, sobre uma superfície plana, lisa e 

horizontal, durante 2,0 s. O trabalho realizado, em joules, é de: 

a) 50                  c) 250               e) 450 

b) 150               d) 350 

 

273) (Uerj) Um pequeno vagão, deslocando-se sobre trilhos, realiza o percurso entre os pontos 

A e C, segundo a forma representada na figura abaixo, onde h1 e h2 são os desníveis do trajeto. 
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Os trabalhos realizados entre os pontos A e C, pelo peso �⃗⃗� do carrinho e pela reação normal �⃗�N 

exercida pelos trilhos sobre o vagão, correspondem, respectivamente, a: 

a) _|�⃗⃗�| · (h1 + h2) e |�⃗�N| · (h1 + h2) 

b) _|�⃗⃗�| · (h1 + h2) e 0 

c) _|�⃗⃗�| · h2 e |�⃗�N| · h2 

d) _|�⃗⃗�| · h2 e 0 

e) _|�⃗⃗�| · h1 e |�⃗�N| · h2 

 



274) (UFPB) Um avião decola e segue, inicialmente, uma trajetória de ascensão retilínea por 3 

km, formando um ângulo de 30º com a horizontal. Se a força peso realizou um trabalho de _ 1,5 

× 108 J, a massa do avião, em toneladas, vale: 

a) 10                  c) 4,5               e) 1,0 

b) 5               d) 1,5 

 

275) (UEL-PR) Um pêndulo é constituído de uma esfera de massa 2,0 kg, presa a um fio de 

massa desprezível e comprimento 2,0 m, que pende do teto conforme figura abaixo. O pêndulo 

oscila formando um ângulo máximo de 60º com a vertical. 

 

FIGURA 2 PAGINA 280 

 

Nessas condições, o trabalho realizado pela força de tração que o fio exerce sobre a esfera, entre 

a posição mais baixa e a mais alta, em joules, vale: 

a) 20                  c) zero               e) _20 

b) 10               d) 
_
10 

 

276) (Vunesp) O elevador de um prédio em construção é capaz de erguer uma carga de 1.200 N 

a uma altura de 20 m, em 12 s. Nessas condições, a potência média útil desenvolvida por esse 

elevador, em watts, é de: 

a) 1.000               c) 2.000               e) 5.000 

b) 1.500               d) 3.000 

 

277) (Fuvest-SP) Uma esteira rolante transporta 15 caixas de bebida por minuto, de um depósito 

no subsolo até o andar térreo. A esteira tem comprimento de 12 m, inclinação de 30º com a 

horizontal e move-se com velocidade constante. As caixas a serem transportadas já são 

colocadas com a velocidade da esteira. Se cada caixa pesa 200 N, o motor que aciona esse 

mecanismo deve fornecer a potência de: 

a) 20 W               c) 300 W               e) 1.800 W 



b) 40 W               d) 600 W 

 

278) (FEI-SP) Um corpo de massa m = 2 kg desloca-se ao longo de uma trajetória retilínea. Sua 

velocidade varia com o tempo segundo o gráfico dado. 
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A potência média desenvolvida entre 0 e 10 s e a potência instantânea em t = 10 s valem, 

respectivamente, em valor absoluto: 

a) 750 W e 500 W 

b) 750 W e 750 W 

c) 500 W e 750 W 

d) 100 W e 50 W 

e) 50 W e 100 W 

 

279) (UFSM-RS) Suponha que um caminhão de massa 1,0 · 104 kg suba, com velocidade 

constante de 9 km/h, uma estrada com 30º de inclinação com a horizontal. Que potência seria 

necessária ao motor do caminhão? Adote g = 10 m/s2. 

a) 9,0 · 105 W 

b) 2,5 · 105 W 

c) 1,25 · 105 W 

d) 4,0 · 104 W 

e) 1,1 · 104 W 

 



280) (ITA-SP) Uma queda-d'água escoa 120 m3 de água por minuto e tem 10,0 m de altura. A 

massa específica da água é 1,00 g/cm3 e a aceleração da gravidade é 9,81 m/s2. A potência 

mecânica da queda-d'água é: 

a) 2,00 W 

b) 235 · 105 W 

c) 196 kW 

d) 3,13 · 103 N 

e) 1,96 · 102 W 

 

281) (UEL-SP) Numa pista de teste de freios, um boneco é arremessado pela janela de um 

veículos com a velocidade de 72 km/h. 

Assinale, respectivamente, a energia cinética do boneco ao ser arremessado e a altura 

equivalente de uma queda livre que resulte da energia potencial de mesmo valor. 

Considere que o boneco tenha 10 kg e que a aceleração da gravidade seja 10 m/s2. 

a) 1.000 joules e 30 metros 

b) 2.000 joules e 20 metros 

c) 2.200 joules e 30 metros 

d) 2.400 joules e 15 metros 

e) 4.000 joules e 25 metros 

 

282) (ESPM-SP) Sobre um corpo de massa 4,0 kg, inicialmente em repouso sobre uma mesa 

horizontal, perfeitamente lisa, é aplicada uma força resultante constante e horizontal. A 

velocidade do corpo varia de acordo com o gráfico abaixo. 
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O trabalho realizado pela força resultante no intervalo de tempo representado, em joules, vale: 

a) 72               d) 36 

b) 60               e) 18 

c) 48 

 

283) (Ufac) Um veículo de 100 toneladas parte do repouso e percorre uma distância de 2.000 m 

até atingir a velocidade de 360 km/h. A força média que movimenta o veículo tem intensidade: 

a) 2,5 · 105 N               c) 105 N               e) 1012 N 

b) 2,5 N                        d) 2,5 · 108 N 

 

284) (Ufac) Um corpo de 12 kg de massa desliza sobre uma superfície horizontal sem atrito, 

com velocidade de 10 m/s e passa para uma região onde o coeficiente de atrito cinético é de 

0,50. Pergunta-se: qual é o trabalho realizado pela força de atrito após ter o bloco percorrido 5,0 

m na região com atrito? E qual é a velocidade do bloco ao final desses 5,0 m? (Dado: g = 10 

m/s2.) 

a) ‒300 J e 6√5 m/s 

b) ‒300 J e 5√6 m/s 

c) ‒900 J e 6√5 m/s 

d) 900 J e 5√6 m/s 

e) ‒300 J e 6√2 m/s 

 

285) (Fuvest-SP) Um bloco de 2 kg é solto do alto de um plano inclinado, atingindo o plano 

horizontal com uma velocidade de 5 m/s, conforme ilustra a figura. 
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(Use g = 10 m/s2.) 



A força de atrito (suposta constante) entre o bloco e o plano inclinado vale: 

a) 1 N               b) 2 N                c) 3 N               d) 4 N               e) 5 N 

 

286) (Olimpíada Brasileira de Física) Para arrastar um corpo de massa 100 kg entre os pontos A 

e B, distantes 60 m, sobre uma rampa inclinada e mantendo um movimento uniforme, foi 

utilizado um motor de potência igual a 500 W, consumindo um tempo de 100 s. 

 

FIGURA 2 PAGINA 307 

 

Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2, o trabalho em joules, realizado pela 

força de atrito no transporte do corpo de A para B, é, em módulo, igual a: 

a) 1 × 104               d) 5 × 104 

b) 2 × 104               e) 6 × 104 

c) 3 × 104 

 

287) (Furg-RS) Um ponto material de massa 2 kg encontra-se em repouso sobre uma superfície 

plana, horizontal e sem atrito. Em determinado instante, uma força horizontal passa a atuar 

sobre ele. Essa força mantém sempre a mesma direção. Se o gráfico da figura representa a 

intensidade dessa força em função da posição d do ponto material, qual é o valor de sua 

velocidade quando d = 4 m? 

a) 8 m/s               c) 18 m/s               e) 72 m/s 

b) 10 m/s             d) 64 m/s 
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288) (Ufes) Suponha-se que a energia potencial gravitacional da água possa ser totalmente 

convertida em energia elétrica e que a meta mensal de consumo de energia elétrica, de uma 

residência, seja de 100 kWh. Adote g = 10 m/s2. Se a água, de densidade 1.000 kg/m3, cai de 

uma altura de 100 m, o volume de água necessário para gerar essa energia é: 

a) 3.600 ℓ               c) 36.000 ℓ               e) 360.000 ℓ 

b) 7.200 ℓ               d) 72.000 ℓ 

 

289) (UFMG) Uma atleta de massa m está saltando em uma cama elástica. Ao abandonar a 

cama com velocidade v0, ela atingirá uma altura h. 

Considere que a energia potencial gravitacional é nula no nível da cama e despreze a resistência 

do ar. 

A figura mostra o momento em que a atleta passa, subindo, pela metade da altura h. 

 

FIGURA 4 PAGINA 307 

 

Nessa posição, a energia mecânica da atleta é: 

a) mgh + 
𝑚𝑣0

2

2
               c) 

𝑚𝑔ℎ

2
 



b) 
𝑚𝑣0

2

2
                           d) 

𝑚𝑔ℎ

2
+ 

𝑚𝑣0
2

2
 

 

290) (Cesgranrio-RJ) Na figura, três partículas (1, 2 e 3) são abandonadas sem velocidade 

inicial de um mesmo plano horizontal e caem: a partícula 1, em queda livre; a partícula 2, 

amarrada a um fio inextensível; e a partícula 3, ao longo de um plano inclinado sem atrito. 
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A resistência do ar é desprezível nos três casos. Quando passam pelo plano horizontal situado a 

uma altura h abaixo do plano a partir do qual foram abandonadas, as partículas têm velocidades 

respectivamente iguais a v1, v2 e v3. Assim, pode-se afirmar que: 

a) v1 > v2 > v3               d) v1 = v3 > v2 

b) v1 > v3 > v2         e) v1 = v2 = v3 

c) v1 = v2 > v3 

 

291) (Uerj) Numa partida de futebol, o goleiro bate o tiro de meta e a bola, de massa 0,5 kg, sai 

do solo com velocidade de módulo igual a 10 m/s, conforme mostra a figura. 
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No ponto P, a 2 metros do solo, um jogador da defesa adversária cabeceia a bola. Considerando 

g = 10 m/s2 e desprezando-se a resistência do ar, a energia cinética da bola no ponto P vale, em 

joules: 



a) zero               c) 10               e) 25 

b) 5                    d) 15 

 

292) (Unemat-MT) Um corpo de massa igual a 10 kg é abandonado de uma altura de 10 m. 

Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2 e desde que haja somente forças 

conservativas atuando no sistema Terra-corpo, analise as afirmações a seguir. 

01) Ao atingir o solo, o valor da energia cinética do corpo é igual ao valor de sua energia 

potencial na altura de 10 m e vale 1.000 J. 

02) O trabalho realizado sobre o corpo, durante a queda, possui o mesmo valor da energia 

cinética quando o corpo toca o solo. 

04) A velocidade com que o corpo vai chegar ao solo é de aproximadamente 14,14 m/s. 

08) Quando o corpo atinge a altura de 5 m, os valores da energia potencial e da energia cinética 

são os mesmos e iguais a 500 J. 

16) A velocidade do corpo na altura de 5 m é de 10 m/s. 

32) A diferença entre a energia potencial quando o corpo está na altura de 10 m e quando está 

na altura de 5 m é igual ao trabalho realizado sobre o corpo durante a queda até a altura de 5m. 

Dê como resposta a soma dos números que precedem as afirmações corretas. 

 

293) (Mackenzie-SP) Num local onde a aceleração gravitacional é 10 m/s2, lança-se um corpo 

de massa 4,0 kg, verticalmente para cima, com velocidade inicial de 36 km/h. No instante em 

que a energia cinética desse corpo é igual à sua energia potencial gravitacional em relação ao 

ponto de lançamento, sua velocidade tem módulo: 

a) 8,6 m/s               c) 6,7 m/s               e) 3,8 m/s 

b) 7,1 m/s               d) 5,4 m/s 

 

294) (UFMG) Daniel e André, seu irmão, estão parados em um tobogã, nas posições mostradas 

nesta figura: 
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Daniel tem o dobro do peso de André e a altura em que ele está, em relação ao solo, 

corresponde à metade da altura em que está seu irmão. 

Em um certo instante, os dois começam a escorregar pelo tobogã. 

Despreze as forças de atrito. 

É correto afirmar que, nessa situação, ao atingirem o nível do solo, André e Daniel terão: 

a) energias cinéticas diferentes e módulos de velocidade diferentes. 

b) energias cinéticas iguais e módulos de velocidade iguais. 

c) energias cinéticas diferentes e módulos de velocidade iguais. 

d) energias cinéticas iguais e módulos de velocidade diferentes. 

 

295) (UEPB) A figura abaixo representa um garoto brincando com seu skate. Inicialmente ele se 

diverte deslocando-se numa calçada plano, horizontal. De repente, encontra um desnível, em 

forma de rampa (atrito desprezível), com altura máxima de 40 centímetros. 
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Para que o garoto no seu skate consiga chegar ao topo da rampa com velocidade de 1 m/s, o 

conjunto (garoto + skate) deve ter velocidade no início da rampa, igual a: 

a) 3 m/s               c) 4 m/s               e) 6 m/s 

b) 9 m/s               d) 5 m/s 

(Use g = 10 m/s2.) 

 

296) (Fuvest-SP) Um jovem escorrega por um tobogã aquático, com uma rampa retilínea, de 

comprimento L, como na figura, podendo o atrito ser desprezado. 
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Partindo do alto, sem impulso, ele chega ao final da rampa com uma velocidade de cerca de 6 

m/s. Para que essa velocidade passe a ser de 12 m/s, mantendo-se a inclinação da rampa, será 

necessário que o comprimento dessa rampa passe a ser aproximadamente de: 

a) 
𝐿

2
               b) L               c) 1,4L               d) 2L               e) 4L 

 

297) (Vunesp) Um bloco sobe uma rampa deslizando sem atrito, em movimento uniformemente 

retardado, exclusivamente sob a ação da gravidade, conforme mostra na figura. 
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Ele parte do solo no instante t = 0 e chega ao ponto mais alto em 1,2 s. O módulo da velocidade 

em função do tempo é apresentado no gráfico. 
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Considerando g = 10 m/s2, a altura em que o bloco se encontrava em t = 0,4 s era: 

a) 0,5 m               c) 1,6 m               e) 3,2 m 

b) 1,0 m               d) 2,5 m 

 

298) ((Uneb-BA) Um carrinho percorre a pista, sem atrito, esquematizada abaixo. 

(Use g = 10 m/s2.) 
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A mínima velocidade escalar v, em m/s, que o carrinho deve ter em A para conseguir chegar a D 

deve ser maior que: 

a) 12               b) 10               c) 8,0               d) 6,0               e) 4,0 

 

299) (PUC-Campinas-SP) Um corpo de massa 0,30 kg é seguro encostado a uma mola de 

constante elástica 400 N/m, comprimindo-a de 20 cm. Abandonado o sistema, a mola 

impulsiona o corpo que sobe por uma pista sem atrito. 
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Se a aceleração local da gravidade é de 10 m/s2, pode-se afirmar que o corpo: 

a) retorna de um ponto entre A e B. 

b) retorna de um ponto entre B e A. 

c) retorna de um ponto entre C e D. 

d) retorna de um ponto além de D. 

e) não chega ao ponto A. 

 

300) (UFSCar-SP) Um corpo de peso P preso à extremidade de um fio de massa desprezível é 

abandonado na posição horizontal, conforme a figura. 
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Desse modo, a tração no fio no ponto mais baixo da trajetória é dada por: 

a) T = 3P               c) T = 0               e) T = P 

b) T = 2P              d) T = 
𝑃

2
 

 


