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Lista de exercícios  

01) A figura abaixo mostra imagens de um teste de colisão. A foto A revela o momento 
exato da colisão do carro com o muro. Nesse instante, a velocidade do carro era 56 

km/h. As fotos B, C e D são imagens sequenciais da 
colisão. O motorista, que usa cinto de segurança, fica 
espremido entre seu banco e o volante. A criança, que 
estava sentada no banco de trás, ao lado do motorista, 
bate no para-brisa e é arremessada para fora do carro. 

Com relação ao que foi dito acima e, baseando-se nos 
conhecimentos de Física, pode-se afirmar que: 

 
a) Para aumentar as chances de sobrevivência, não é 
necessário que os passageiros, sentados na parte 
traseira do carro, usem cinto de segurança. 
b) Devido a inércia, os passageiros são lançados para 
frente, conforme se observa nas fotos B, C e D. 
c) O cinto de segurança contribui para reduzir a 
aceleração do carro. 
d) O atrito entre o banco e os passageiros é suficiente 
para impedir que eles sejam arremessados para frente. 
e) Os riscos, para os passageiros, seriam maiores se 
todos estivessem usando cinto de segurança. 

 
02) A mecânica clássica, também conhecida como mecânica newtoniana, fundamenta-

se em princípios que podem ser sintetizados em um conjunto de três afirmações 
conhecidas como as leis de Newton do movimento. Assinale como verdadeiro ou 
falso: 

a) Se o motor de uma espaçonave, que se move no espaço sideral suficientemente 
afastada de qualquer influência gravitacional, deixar de funcionar, a espaçonave 
diminui sua velocidade e fica em repouso. 

b) As forças de ação e reação agem em corpos diferentes. 
c) Massa é a propriedade de um corpo que determina a sua resistência a uma 

mudança de movimento.  
d) Se um corpo está se dirigindo para o norte, podemos concluir que podem existir 

várias forças sobre o objeto, mas a maior deve estar direcionada para o norte. 
e) Se a resultante das forças que atuam sobre um corpo é nula, pode-se concluir que 

este se encontra em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. 



03) Um jovem desesperado está afundando na areia movediça de um pântano. Se ele 
puxar os próprios cabelos para cima, ele poderá se salvar? Justifique. 

 
04) Por que devemos flexionar os joelhos na hora do impacto com o solo quando 

saltamos. 
 
05) Quem poderia ter uma maior quantidade de movimento: um caminhão ou uma moto. 

Justifique sua resposta? 
 
06) Um carinho de compras, totalizando 25 kg de massa, é empurrado com velocidade 

de 0,2 m/s. Em certo trecho, mantendo a mesma direção e sentido do movimento, 
ele é impulsionado por uma força constante de 10 N durante 3 s. 

Calcule: 
a) O valor do impulso aplicado ao carrinho; 
b) A quantidade de movimento do carrinho após 3 s de atuação da força; 
c) A velocidade final do carrinho. 
 
07) Um dispositivo, com massa de 100 kg, atira um projétil de massa 5 kg, na direção 

horizontal. A velocidade de saída do projétil  é de 50 m/s, em relação ao solo. 
a) O que se espera que ocorra com dispositivo? 
b) Qual é a velocidade de recuo do dispositivo em relação ao projétil? 
c) Determine a variação de energia cinética nesse disparo. 

              
08) Um bloco B de massa 12 kg é suspenso por um fio ideal que passa por uma polia e 
está preso a um bloco A de massa 18 kg que se encontra sobre a superfície horizontal 
como mostra a figura. A aceleração da gravidade é 10 m/s2. 

 
Determine: 
a) A aceleração do conjunto quando se considera a superfície perfeitamente lisa;  
b) A tração no fio quando a superfície é considerada lisa;     
c) A aceleração do conjunto quando há um coeficiente de atrito de 0,4 entre o bloco A e 
a superfície;   
d) A velocidade do bloco B ao descer 5m;  
e) O trabalho realizado pela tração no fio quando o bloco B desce 5m; 

 
 
 
 



09) Numa montanha-russa, um carrinho com 300 kg de massa é abandonado do 
repouso de um ponto A, que está a 5,0 m de altura. Supondo que os atritos sejam 
desprezíveis e que g = 10 m/s2, calcule: 

 

 

a) o valor da velocidade do carrinho no ponto B; 

b) a energia cinética do carrinho no ponto C, que está a 4,0 m de altura. 

 

10) Uma criança com 20 kg desce de um escorregador de uma altura h. Sabendo que a 
criança chega na base do escorregador com uma velocidade de 6 m/s, determine a 
altura do escorregador. 


