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1ª Parte 

1)  - Ao ascender um isqueiro, uma pessoa faz com 
que seu dedão exerça uma força variável direcionada 
a três ações distintas: 
 
I. É preciso vencer a força de atrito estático entre o 
rolete e a pedra a ele pressionada. 
II. Superado o atrito estático, a força aplicada não 
mais necessita ser de intensidade tão elevada e, 
portanto, pode ser reduzida. Ainda em contato com o 
rolete, o dedão desce e começa a abaixar a alavanca 
que libera o gás. 
III. Uma vez livre o rolete e com a alavanca que libera 
o gás completamente pressionada, a força é mantida 
constante durante o tempo necessário para se ter a 
chama acesa. 
 
O gráfico mostra, hipoteticamente, a intensidade da 
força exercida por uma pessoa no ato de ascender um 
isqueiro, para cada ação descrita. 

 
Nessas condições, calcule o módulo do impulso da 
força exercida pelo dedão sobre o rolete do isqueiro 
e sobre a alavanca que libera o gás até seu completo 
abaixamento 
 
2) Uma catapulta de brinquedo dispara bolas de 
borracha de massa 20 g com velocidade de 3,6 Km/h. 
O tempo de duração de cada disparo é de 0,5 s. 

 
a) Calcule a aceleração média que uma bola adquire 
durante o disparo. 
b) Calcule o Impulso médio exercido sobre uma bola. 
 

3) – (UERJ – 2020) Observe no gráfico a variação, em 
newtons, da intensidade da força F aplicada pelos 
motores de um veículo em seus primeiros 9 s de 
deslocamento. 

 
Nesse contexto, a intensidade do impulso da força, 
em N.s, equivale a:  
 
a) 1,8 × 104  
b) 2,7 × 104  
c) 3,6 × 104  
d) 4,5 × 104 
 
4) (FMJ- SP) – Uma marreta golpeia uma ponteira de 
aço que se encontra apoiada em uma parede. O golpe 
exerce uma forca variável sobre a ponteira, de acordo 
com o gráfico que representa todo o tempo da 
interação. 

 

 
 

Se nessas condições a ponteira de massa 0,1kg, 
inicialmente em repouso, não estivesse tocando a 
parede, após a interação com a marreta, adquiriria 
uma velocidade com modulo igual a 
 
a) 5,0 m/s                          
b) 10 m/s                           
c) 20m/s                            



d) 25m/s                                
e) 30m/s 
 
5 - Um bloco de 50 Kg representa um movimento 
retilíneo uniformemente variado. Num instante, ele 
está com uma velocidade igual a 20 m/s e após um 
tempo de 15 s, sua velocidade passa a ser 50 m/s. A 
quantidade de movimento (ou momento linear) 
inicial, final e a sua aceleração são, respectivamente: 
 
a) 100 kg.m/s, 500 kg.m/s e 2 m/s2 

b) 100 kg.m/s, 500 kg.m/s e 0,5 m/s2 

c) 1000 kg.m/s, 2500 kg.m/s e 2 m/s2 

d) 1000 kg.m/s, 2500 kg.m/s e 0,5 m/s2 

e) 1000 kg.m/s, 500 kg.m/s e 2 m/s2 
 
6) (Unipac) – Um automóvel cuja massa é de 900 kg 
desenvolve velocidade de 108 Km/h (30 m/s), quando 
o motorista pisa bruscamente no freio e, com 
desaceleração constante, consegue parar após 5,0 
segundos. Pode-se afirmar que a variação da 
quantidade de movimento do automóvel foi: 
 
a) 5,4x 103 N.s 
b) 2,7x 104 N.s 
c) 9,7 x 104 N.s 
d) zero 
 
7) (PUC) – Uma bola de tênis, de 100 gramas de massa 
e velocidade v1=20m/s, é rebatida por um dos 
jogadores, retornando com uma velocidade v2 de 
mesmo valor e direção de v1, porém de sentido 
contrário. Supondo que a força média exercida pela 
raquete sobre a bola foi de 100 N, qual o tempo de 
contato entre ambas? 
 
a) 4,0 s 
b) 2,0x10-2 s 
c) 4,0x10-2 s 
d) zero 
e) 4,0x10-1 s 
 
8) Marque a alternativa correta a respeito da 
quantidade de movimento, grandeza que é resultado 
do produto da massa de um corpo por sua velocidade. 
Lembre-se que, de acordo com o Sistema 
Internacional de Unidades, a unidade de medida para 
a quantidade de movimento será o kg.m/s. 
a) A quantidade de movimento é uma grandeza 
escalar, e a direção e o sentido desse vetor sempre 
acompanharão a direção e o sentido do vetor 
aceleração. 
b) Forças internas são capazes de gerar variação da 
quantidade de movimento total de um sistema. 
c) Em hipótese alguma, forças internas gerarão 
variação da quantidade de movimento. 

d) A quantidade de movimento também pode ser 
chamada de momento angular. 
e) A quantidade de movimento é uma grandeza 
vetorial, cuja direção e sentido são iguais aos do vetor 
velocidade. 
 
9) (FAMEMA-SP) Um brinquedo consiste em um fole 
acoplado a um tubo plástico horizontal que se encaixa 
na traseira de um carrinho, inicialmente em repouso. 
Quando uma criança pisa no fole, comprimindo-o até 
o final, o ar expelido impulsiona o carrinho. 

 
Considere que a massa do carrinho seja de 300 g, que 
o tempo necessário para que a criança comprima 
completamente o fole seja de 0,2 s e que, ao final 
desse intervalo de tempo, o carrinho adquira uma 
velocidade de  
8 m/s. Admitindo desprezíveis todas as forças de 
resistência ao movimento do carrinho, o módulo da 
força média (FMÉD) aplicada pelo ar expelido pelo tubo 
sobre o carrinho, nesse intervalo de tempo, é igual a 
 
a) 10 N. 
b) 14 N. 
c) 12 N. 
d) 8 N. 
e) 16 N. 
 
10) Uma sonda espacial de massa 800 kg tem sua 
velocidade e alterada de 50 m/s para 80 m/s, 
mantendo inalterada a direção e o sentido do 
movimento. A intensidade do impulso recebido pela 
sonda foi de 
 
A) 2,40 × 104 N·s 
 
B) 4,00 × 104 N·s 
C) 5,20 × 104 N·s 
D) 6,40 × 104 N·s 
E) 1,04 × 105 N·s 
 
2ª Parte 



11  - Um peixe de massa 4 m nada a 2 m/s. Em certo 
momento, ele vê uma presa de massa m vindo em 
sentido oposto a 0,5 m/s. Determine a velocidade do 
conjunto após o momento em que a presa foi 
devorada. 

 
a) 2,0 m/s 
b) 2,5 m/s 
c) 1,5 m/s 
d) 1,0 m/s 
e) 0,5 m/s 
 
12 - Um patinador desatento, de massa igual a 60 kg, 
movimenta-se a 2 m/s. Em um determinado instante, 
ele se choca com um latão de lixo completamente 
cheio. Após a colisão, o latão é arrastado por alguns 
metros. Sabendo que a massa do latão de lixo é de 20 
kg, determine a velocidade do conjunto (patinador + 
latão) após a colisão. 
 
a) 1,80 m/s 
b) 1,75 m/s 
c) 1,30 m/s 
d) 1,50 m/s 
e) 1,60 m/s 
 
13 - (UECE) Oito esferas estão suspensas, sendo 
quatro de massa M = 150 g e quatro de massa m = 50 
g, por fios flexíveis, inextensíveis e de massas 
desprezíveis, conforme a figura. Se uma esfera de 
massa M for deslocada de sua posição inicial e solta, 
ela colidirá frontalmente com o grupo de esferas 
estacionadas. 

 
Considere o choque entre as esferas perfeitamente 
elástico. O número n de esferas de massa m que se 
moverão é: 
 
a) um                                  
b) dois                                  
c) três                                 
d) quatro 
 
 
14 - (PUC - RJ) Um objeto de massa m escorrega com 
velocidade V sobre uma superfície horizontal sem 
atrito e colide com um objeto de massa M que estava 

em repouso. Após a colisão, os dois objetos saem 
grudados com uma velocidade horizontal igual a V/4. 
Calcule a razão M/m. 
 
a) 1/3                 
b) 1/2                
c) 1               
d) 2               
e) 3 
 

15 - Duas bolas de boliche A e B, de massas iguais, 

percorrem uma mesma canaleta retilínea onde 

realizam um choque perfeitamente elástico. Se as 

velocidades escalares de A e B imediatamente antes 

da colisão valem vA = 2,0 m/s e vB = –1,0 m/s, quais as 

velocidades escalares v’A e v’B de A e B imediatamente 

depois da colisão? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabarito 
 
1 – 0,25 N.s 
2 – a) 2 m/s2, b) 0,02 N.s 
3 - C 
4 – C 
6 – B 
7 – C 
8 – E 
9 – C 
10 – A 
11 – C 
12 – D 
13 - C 



14 – E 
15 - vA’ = – 1,0 m/s ; vB’ = 2,0 m/s (Newton) 
 
 


