
 
 
 
 
 
 

 

Lista de Exercícios - 1ª Série 
  

1) Um bloco se apoia sobre um plano inclinado, conforme representado no esquema: 

 Dados: sen 30° = 0,5 
Se o bloco tem peso de 700N, a menor força de atrito capaz de manter o bloco em equilíbrio sobre o plano é 
a) 350N. 
b) 300N. 
c) 250N. 
d) 200N. 
e) 150N. 

 
Gab: A 
 

2) Na figura abaixo, despreze as forças dissipativas e calcule o valor da carga Q, sabendo que o 
rapaz exerce uma força de 25N para mantê-la em equilíbrio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gab: 100N 
 

3) Considere o esquema representado na figura abaixo. As roldanas e a corda são ideais. O corpo 
suspenso da roldana móvel tem peso de 550N. 

 
a) Qual o módulo da força vertical (para baixo) que o homem deve exercer sobre a corda, para 

equilibrar o sistema? 
b) Para cada 1 metro de corda que o homem puxa, de quanto se eleva o corpo suspenso? 

 
 
 
 
Gab: a) 275N b) 0,5m 
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4) Admita que sua massa seja 60kg e que você esteja sobre uma balança, dentro da cabine de 
um elevador. Sendo g=10m/s2 e a balança calibrada em newtons, a indicação por ela 
fornecida, quando a cabine desce com aceleração constante de 3m/s2, é: 

 
a) 180N 
b) 240N 
c) 300N 
d) 420N 
e) 780N 

 
Gab: 420N 
 

5) A figura abaixo mostra um corpo I de massa m1= 2Kg apoiado em um plano inclinado e amarrado a uma corda, 
que passa por uma roldana e sustenta um outro corpo 2 de massa m2 = 3Kg. 

  Despreze a massa da corda e atritos de qualquer natureza. 
a) Esboce o diagrama de forças para cada um dos dois corpos. 
b) Se o corpo II move-se para baixo com aceleração a = 4 m/s2, determine a tração T na corda. 

 
Gab: b) 18N 
 

6) Para revestir uma rampa foram encontrados 5 (cinco) tipos de piso, cujos coeficientes de atrito estático, com 
calçados com sola de couro, são dados na tabela a seguir. 

  
 A rampa possui as dimensões indicadas na figura abaixo. 

  
 Considere que o custo do piso é proporcional ao coeficiente de atrito indicado na tabela. Visando economia e 
eficiência, qual o tipo de piso que deve ser usado para o revestimento da rampa? Justifique sua resposta com argumentos 
e cálculos necessários. 
 
Gab: µ = 0,33 
 

7) Um carro desce por um plano inclinado, continua movendo-se por um plano horizontal e, em seguida, colide com 
um poste. Ao investigar o acidente, um perito de trânsito verificou que o carro tinha um vazamento de óleo que 
fazia pingar no chão gotas em intervalos de tempo iguais. Ele verificou também que a distância entre as gotas 
era constante no plano inclinado e diminuía gradativamente no plano horizontal. Desprezando a resistência do 
ar, o perito pode concluir que o carro: 

 



a) Vinha acelerando na descida e passou a frear no plano horizontal. 
b) Descia livremente no plano inclinado e passou a frear no plano horizontal. 
c) Vinha freando desde o trecho no plano inclinado. 
d) Não reduziu a velocidade até o choque. 

 
Gab: C 
 

8) Vamos supor que temos um bloco de massa m = 5 kg sobre uma superfície plana. Suponhamos que o coeficiente 
de atrito entre o bloco e a superfície plana seja igual a 0,2, determine o valor da força de atrito para uma força 
que puxa o bloco com intensidade igual a 50 N. 

a) 5 N 
b) 10 N 
c) 50 N 
d) 0 
e) 100 N 
Gab: A 
 

9) Um bloco de gelo desprende-se de uma geleira e desce um plano inclinado com atrito. Qual o diagrama que 
representa corretamente as forças que atuam sobre o bloco? 

a)  b)   c)  

d)  e)  
Gab: A 
 

10) No esquema de polias abaixo, sabe-se que a máxima força F que uma pessoa pode fazer é F = 30 N. Qual é a 
carga máxima que ela conseguirá erguer? 
 

a) 30 N  
b) 90 N 
c) 120 N 
d) 180 N 
e) 240 N  

 
 
 
 
 
 
 
 



11) O trabalho de uma força constante, de intensidade 100 N, que atua sobre um corpo que sofre um deslocamento 
de 5,0 m, qualquer que seja a orientação da força e do deslocamento: 
 

a) é sempre igual a 500 joules. 
b) é sempre positivo. 
c) nunca pode ser negativo. 
d) nunca é nulo. 
e) tem o valor máximo de 500 joules. 

Gab: E 
 

12) Um bloco desliza sobre um plano horizontal sob a ação das forças constantes especificadas na figura a seguir. 

 
 
 No percurso AB, no qual desloca d = 1,5 m: 

a) que forças não realizam trabalho? 
b) qual o trabalho total realizado sobre o bloco? 
 

Gab: a) As forças que não realizam trabalho são as forças perpendiculares à direção do movimento (Peso e 
Normal), b) 6J 
 

13) No SI (Sistema Internacional de unidades), a medida da grandeza física trabalho pode ser expressa em joules 
ou pelo produto. 

a) Kg · m · s–1 
b) Kg · m · s–2 
c) Kg · m–2 · s–2 
d) Kg · m2 · s–2 
e) Kg · m–2 · s2 

Gab: D 
 

14) Um sistema é constituído de duas esferas que se movem sobre um plano horizontal e colidem entre si num 
determinado instante. Imediatamente após a colisão, pode-se afirmar que, referente ao sistema, permaneceu 
inalterada a 

a) energia cinética.            
b) energia elástica.            
c) quantidade de movimento. 
d) velocidade 
e) energia mecânica. 

 
Gab: C 
 

15) Com relação aos conceitos de trabalho, energia e momento linear (quantidade de movimento), julgue os itens: 
 

1-(  ) O trabalho realizado por uma força depende somente do módulo desta força. 2-(  ) A energia cinética de um objeto depende da orientação da sua velocidade. 3-(  ) Quando uma bola é jogada verticalmente para cima, o trabalho da força gravitacional na subida tem o mesmo módulo que o trabalho na descida, mas com sinal oposto. 4-(  ) Dois veículos de mesma massa, movendo-se com velocidade de mesmo módulo, nem sempre terão o mesmo momento linear. 5-(  ) O momento linear é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. 
 
Gab: E, E, C, C, E. 
 



16) Com que velocidade o bloco da figura abaixo, partindo do repouso e do ponto A, atingirá o ponto B, supondo 
todas as superfícies sem atrito? 

 

 Gab:10 m/s 
 

17) Uma bola está m repouso na marca do pênalti quando Matheus, ao chutá-la, aplica uma força F, fazendo-a sair 
com uma velocidade de 72 Km/h. Sabendo que a bola tem massa de 600g e que a duração do contato do pé do 
jogador com a bola foi de 0,2 s, calcule, em unidades SI, o módulo da aceleração média adquirida pela bola. 

 Gab: 100 m/s2 
 

18) O coqueiro da figura tem 5,0 m de altura em relação ao chão e a cabeça do macaco está a 0,5 m do solo. Cada 
coco, que se desprende do coqueiro, tem massa 200 g e atinge a cabeça do macaco com 7,0 J de energia 
cinética. Calcule a quantidade de energia mecânica dissipada na queda. 

 
 
Gab: 2 joules 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19) Logo após a terrível explosão do planeta Analfa-β, um casal de androides apaixonados, GABYS-16, de 55 kg e 
PEPO-UI de 85 kg, avistam-se em pleno espaço, quando imaginavam que jamais veriam seu amor novamente. 
Usando seus jatos individuais, se deslocam velozmente um em direção ao outro, para se abraçarem. Ao fazerem 
contato, permanecem unidos e com velocidade de 14,6m/s. Sabendo que a velocidade de GABYS-16 no início 
do movimento era de 50m/s, Qual era a velocidade de PEPO-UI? Qual é o tipo de colisão? Calcule a quantidade 
de energia dissipada depois da colisão entre os androides.  Gab: 56,4 m/s, inelástica. Edissipada = 189.019,2 joules 

 
20) Dois móveis M e N movendo-se em sentidos opostos com velocidades de 5m/s e 3m/s respectivamente, sofrem 

uma colisão unidimensional, parcialmente elástica de coeficiente de restituição e=3/4. Suas massas são mM=15kg 
e mN=13kg. Determine a intensidade e o sentido de suas velocidades após o choque. 

 
Gab: VN’=4,5m/s (para a direita) e VM’= -1,5m/s (para a esquerda). 
 

21) A esfera A, com velocidade 6,0m/s, colide com a esfera B, em repouso, como mostra a figura anterior. Após a 
colisão as esferas se movimentam com a mesma direção e sentido, passando a ser a velocidade da esfera A 
4,0m/s e a da esfera B, 6,0m/s. Considerando mA a massa da esfera A e mB a massa da esfera B, calcule a razão 
mA/mB e o coeficiente de restituição do choque. 

 
Gab: 3 e 1/3 


