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1. Um móvel, com velocidade constante, desloca-se sobre uma reta de acordo com o gráfico:
Observe o gráfico e determine:
a) A posição inicial e a classificação do
movimento em progressivo ou retrógrado:
R: ________________________________
b) O instante em que o móvel passa pela
origem: R: ________________________

2. Um móvel realiza um movimento retilíneo uniforme variado. Esse movimento é representado pelos gráficos
das figuras 1 e 2 abaixo:

Figura 1
Figura 2

a) Observe o gráfico da figura 1 e indique o espaço inicial e o(s) instante(s) em que passa pela origem:
R: ___________________________________________________________________________________

b) Observe o gráfico da figura 2 e indique a classificação do movimento de o a 2 s e após 2 s;
R: ___________________________________________________________________________________

3. Os corpos A e B da figura, inicialmente em repouso, têm massas iguais a 5 kg cada um. O coeficiente de atrito entre
os blocos e a superfície é 0,30.
Uma força F com intensidade de 40N é aplicada ao
corpo A, conforme a figura. Sabendo que g = 10

m/s2, determine:
a) A

aceleração

que

os

corpos

adquirem;

R: _____________________________________
b) A intensidade da força que A exerce em B.
R:_____________________________________

Cálculos:

4. Uma bola rola sobre uma mesa horizontal de 1,25 m de altura e, ao cair da mesa, atinge o solo num ponto
situado à distância de 2,5 m, medida horizontalmente a partir da beirada da mesa. Desprezando-se o efeito do
ar e adotando-se g = 10 m/s2, qual o módulo da velocidade (Vx) da bola no instante em que ela abandonou a
mesa? R: ________________________________________________________________________________
Cálculo:

5. Um bloco de massa de 4,0 kg é abandonado num plano inclinado de α = 37º com a horizontal. O coeficiente de
atrito entre o bloco e a superfície é 0,25. A aceleração do movimento do bloco, em m/s2 , é: (Dados: g = 10
m/s2; sen 37º = 0,60; cos 37º = 0,80).
Cálculo:

6. As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves
em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com a:
a) Primeira Lei de Newton: Inércia.
d) Lei de Ohm.
b) Lei de Snell.
e) Terceira Lei de Newton: Ação e Reação.
c) Lei de Ampère.
7. Dadas as afirmações:
I. Um corpo pode permanecer em repouso quando solicitado por forças externa.
II. As forças de ação e reação têm resultante nula, provocando sempre o equilíbrio do corpo em que atuam.
III. A força resultante aplicada sobre um corpo, pela Segunda Lei de Newton, é o produto de sua massa pela
aceleração que o corpo possui.
Podemos afirmar que é (são) correta(s):
a) I e II
c) II e III
e) todas.
b) I e III
d) I
8. As figuras mostram uma mola elástica de massa desprezível em 3 situações distintas: a 1ª sem peso, a 2ª
com um peso de 10 N e a 3ª com um peso P. O valor de P é:
a) 0,75 N
c) 3,0 N
e) 9,0 N
b) 1,0 N
d) 7,5 N

9. Pode-se analisar o lançamento horizontal de uma partícula, decompondo-o ao longo de um eixo horizontal (Vx)
e de um vertical (Vy). A partir dessa análise, pode-se afirmar que, no movimento da partícula, desprezando-se
a resistência ar:
a) a trajetória descrita é uma reta.
b) o módulo da componente vertical da velocidade
diminui no decorrer do tempo.
c) a componente horizontal da velocidade de
lançamento permanece constante.
d) o deslocamento horizontal independe do valor da
aceleração da gravidade local.
e) o deslocamento vertical depende do valor da
velocidade de lançamento.
10. Um aluno da Escola Guimarães Rosa em uma partida de futebol chuta a bola para cima, numa direção que
forma um ângulo de 60o com a horizontal. Sabendo que a velocidade na altura máxima é 20m/s, podemos
afirmar que a velocidade de lançamento da bola, em m/s, será:
a) 10
b) 17
c) 20
d) 30
e) 40

11. Se a resistência do ar for nula e o módulo da aceleração da gravidade for de 10 m/s 2, uma gota de chuva,
caindo de uma altura de 500 m, a partir do repouso, atingirá o solo com uma velocidade de módulo, em m/s,
de:
a) 10-1
c) 102
e) 105
3
b) 10
d) 10
12. Uma bola é lançada verticalmente para cima. No ponto mais alto de sua trajetória, é CORRETO afirmar que
sua velocidade e sua aceleração são respectivamente:
a) zero e diferente de zero.
b) zero e zero.

c) diferente de zero e zero.
d) diferente de zero e diferente de zero.

13. Julgue as afirmativas:
( ) Força centrípeta é a força resultante que puxa o corpo para o centro da trajetória em um movimento
curvilíneo ou circular.
( ) A unidade de medida da constante elástica de uma mola é N.m.
( ) Força de atrito estático: atua sobre o objeto em repouso e dificulta ou impossibilita que ele inicie o
movimento.
( ) A força normal existe sempre que há contato entre o corpo e a superfície de apoio, independentemente de
essa superfície ser ou não horizontal.
São elas:
a) V, V, V, V
c) V, V, V, F
e) V, F, V, V
b) F, F, F, F
d) V, V, F, V
14. Dois corpos A e B (mA = 3 kg e mB = 6 kg) estão ligados por um fio ideal que passa por uma polia sem atrito,
conforme a figura. Entre o corpo A e o apoio, há atrito cujo coeficiente é 0,5. Considerando-se g = 10 m/s2, a
aceleração dos corpos e a força de tração no fio valem:
a) 5 m/s2 e 30 N.
b) 3 m/s2 e 30 N.
c) 8 m/s2 e 80 N.
d) 2 m/s2 e 100 N.
e) 6 m/s2 e 60 N.

15. A seguinte figura representa um bloco de massa m está parado sobre um plano inclinado. Sabendo que existe
força de atrito entre o bloco e o plano inclinado, podemos afirmar que as forças que atuam sobre o corpo são
representadas pelo diagrama de forças da figura:

