
 

 

 

 

 

  

 

Lista de Exercícios - 1ª Série 
 

1)  Um carro de massa m = 1000 kg realiza uma curva de raio R = 20 m com uma velocidade angular w = 10 rad/s. 

 

A força centrípeta atuando no carro em newtons vale: 

a) 2.106 N  b) 3.106 N c) 4.106 N d) 2.105 N e) 4.105 N 

 

2) Um automóvel percorre uma curva circular e horizontal de raio 50 m a 54 km/h. Adote g = 10 m/s2. O mínimo 

coeficiente de atrito estático entre o asfalto e os pneus que permite a esse automóvel fazer a curva sem derrapar 

é 

a) 0,25 b) 0,27  c) 0,45  d) 0,50  e) 0,54 

 

3) Uma mosca em movimento uniforme descreve a trajetória curva indicada abaixo. 

Quanto à intensidade da força resultante na mosca, podemos afirmar: 

 

a) é nula, pois o movimento é uniforme         

b) é constante, pois o módulo de sua velocidade é constante; 

c) está diminuindo           

d) está aumentando                   

e) n.d.a. 

 

4)  

“Foi no parque 

Que ele avistou 

Juliana 

Foi que ele viu 

Foi que ele viu Juliana na roda com João 

Uma rosa e um sorvete na mão 

Juliana seu sonho, uma ilusão 

Juliana e o amigo João...” 

GIL, Gilberto. “Domingo no Parque”. 

A roda citada no texto é conhecida como RODA-GIGANTE, um brinquedo de parques de 

diversões no qual atuam algumas forças, como a força centrípeta. Considere: 

I. O movimento uniforme; – o atrito desprezível; – aceleração da gravidade local de 10 m/s2; – 

massa da Juliana 50 kg; 

II. Raio da roda-gigante 2 metros; – velocidade escalar constante, com que a roda está girando, 

36 km/h. 
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Calcule a intensidade da reação normal vertical que a cadeira exerce sobre Juliana quando a mesma se encontrar 

na posição indicado pelo ponto J. 

 

5) O coração humano, em média, executa 6 480 000 pulsações em um dia. A frequência cardíaca, em hertz, é de: 

a) 35.   b) 55.   c) 75.   d) 95. 

6) Um disco está girando com uma rotação constante em torno de um eixo vertical que passa pelo seu centro. Um 

certo ponto Q está duas vezes mais afastado deste centro do que um outro ponto P. A velocidade angular de Q, 

num certo instante, é: 

a) a mesma que a de P. 

b) duas vezes maior que a de P. 

c) metade da de P. 

d) quatro vezes maior que a de P. 

e) um quarto da de P. 

 

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 

 

8) Quatro polias, solidárias duas a duas, podem ser acopladas por meio de uma única correia, conforme as 

possibilidades abaixo ilustradas. 

  

Os raios das polias A, B, C e D são, respectivamente, 4,0 cm, 6,0 cm, 8,0 cm e 10 cm. Sabendo que a frequência 

do eixo do conjunto CD é 4 800 rpm, a maior frequência obtida para o eixo do conjunto AB, dentre as combinações 

citadas, é: 

a) 400 Hz.  b) 200 Hz.  c) 160 Hz.  d) 133 Hz.  e) 107 Hz. 

9) Um automóvel, cujos pneus têm diâmetro externo de 52 cm, percorre, com velocidade constante, 483,6 m em 

1min. Desprezando sua deformação, o período do movimento de rotação desses pneus é: (Adote: π = 3,1.) 

a) 0,1s.  b) 0,2s.  c) 0,3s.  d) 0,4s.  e) 0,5s 

10) O comprimento da banda de rodagem (circunferência externa) do pneu de uma bicicleta é de aproximadamente 

2 m. Determine: 

a) O número n de voltas (rotações) dadas pela roda da bicicleta, quando o ciclista percorre uma distância de 

6,0 km. 

b) Supondo que esta distância tenha sido percorrida com velocidade constante de 18 km/h, determine, em hertz, 

a frequência de rotação da roda durante o percurso 

 

11) Considere as afirmações acerca do movimento circular uniforme: 

I) Não há aceleração, pois não há variação do vetor velocidade. 



II) A aceleração é um vetor de intensidade constante. 

III) A direção da aceleração é perpendicular à velocidade e ao plano da trajetória. 

Dessas afirmações, somente: 

a) I é correta. b) II é correta. c) III é correta. d) I e II são corretas. e) II e III são corretas. 

 

12) Calcular, em cada caso, o que é pedido, considerando: 

VX – Velocidade de X antes do choque  V’X – Velocidade de X depois do choque 

VY – Velocidade de Y antes do choque V’Y – Velocidade de Y depois do choque 

e – Coeficiente de restituição 

a) Choque perfeitamente elástico – Calcule V’Y. 

 

b) Calcular o coeficiente de restituição (e) e especificar o tipo de choque. 

 

c) Choque parcialmente elástico com coeficiente de restituição e=0,8 – Calcule V’X. 

 

d) Choque parcialmente elástico com e=0,6 – Calcule V’X. 

 

e) Calcular o valor do coeficiente de restituição e especificar o tipo de choque. 

 

f) Calcule o coeficiente de restituição e especifique o tipo de choque. 



 

13) Completamente lotado, certo ônibus trafega a uma velocidade de 10 m/s. Um rapaz à beira da estrada brinca 

com uma bola de tênis. Quando o ônibus passa, ele resolve jogar a bola na traseira do mesmo. Sabendo-se que 

a bola atinge a traseira do ônibus perpendicularmente, com velocidade de 20 m/s, em relação ao solo, qual a 

velocidade horizontal final da bola após o choque? Considere o choque perfeitamente elástico. 

    

 

14) Um bloco A, deslocando-se com velocidade vA em movimento retilíneo uniforme, colide frontalmente com um 

bloco B, inicialmente em repouso. Imediatamente após a colisão, ambos passam a se locomover unidos, na 

mesma direção em que se locomovia o bloco A antes da colisão. Baseado nestas informações e considerando 

que os blocos possuem massas iguais, é correto afirmar que: 

 

a) a velocidade dos blocos após a colisão é vA/2 e houve conservação de quantidade de movimento e de energia. 

b) a velocidade dos blocos após a colisão é vA e houve conservação de quantidade de movimento e de energia. 

c) a velocidade dos blocos após a colisão é vA e houve apenas conservação de energia. 

d) a velocidade dos blocos após a colisão é vA/2 e houve apenas conservação de quantidade de movimento. 

e) a velocidade dos blocos após a colisão é vA/2 e houve apenas conservação de energia. 

 

15) Um automóvel a 30m/s choca-se contra a traseira de outro de igual massa que segue no mesmo sentido a 20m/s. 

Se os dois ficam unidos, a velocidade comum imediatamente após a colisão será, em m/s, de: 

a) 15  b) 25  c) 20  d) 30  e) 50 

 

16) Um objeto de massa m1=4,0kg e velocidade V1=3,0m/s choca-se com outro objeto em repouso, de massa 

m2=2,0 Kg. A colisão ocorre de maneira que a perda de energia cinética é máxima, mas consistente com o 

Princípio de Conservação da Quantidade de Movimento. 

 

a) Quais as velocidades dos objetos imediatamente após a colisão? 

b) Qual a variação de energia cinética do sistema? 

 

17) Na figura a seguir, o peixe maior, de massa M = 5,0kg, nada para a direita a uma velocidade v =1,0m/s e o peixe 

menor, de massa m = 1,0kg, se aproxima dele a uma velocidade U = 8,0m/s, para a esquerda. 

 
Despreze qualquer efeito de resistência da água. Após engolir o peixe menor, o peixe maior terá uma 

velocidade de: 

a) 0,5m/s, para a esquerda b) 1,0m/s, para a esquerda c) nula      

d) 0,5m/s, para a direita e) 1,0m/s, para a direita 

 

18) Eduardo, de massa igual a 30 kg, está parado, em pé sobre seu carrinho de 10 kg, quando seu cachorro Zidane, 

de 20 kg de massa, vem correndo e pula sobre o mesmo. Sabendo que o carrinho com Eduardo e Zidane passa 



a ter uma velocidade de 0,5 m/s, determine a velocidade do cachorro antes de ser apanhado pelo dono, 

considerando-a na direção horizontal. 

 

19) O gráfico abaixo, representa as velocidades de dois móveis X e Y em função do tempo, antes e depois de uma 

colisão. Calcule a massa do móvel Y, considerando a massa do móvel X como mX=2kg. 

 

 
 

20) Um garoto brinca com seu barquinho de papel, que tem uma massa igual a 30 g e está navegando sobre um 

pequeno lago. Em certo instante, ele coloca sobre o barquinho, sem tocá-lo, uma bolinha de isopor e percebe 

que o barquinho passa a andar com metade de sua velocidade inicial. Seu irmão mais velho, que observa a 

brincadeira, resolve estimar a massa da bolinha de isopor com base na variação da velocidade do barquinho. 

Desprezando efeitos relativos ao empuxo, ele conclui que a massa da bolinha é de 

a)15g b) 20g  c) 60g  d) 30g  e) 10g 

 

21) O chamado “para-choque alicate” foi projetado e desenvolvido na Unicamp com o objetivo de minimizar alguns 

problemas com acidentes. No caso de uma colisão de um carro contra a traseira de um caminhão, a malha de 

aço de um para-choque alicate instalado no caminhão prende o carro e o ergue do chão pela plataforma, evitando, 

assim, o chamado “efeito guilhotina”. 

   

Imagine a seguinte situação: um caminhão de 6000kg está a 54 km/h e o automóvel que o segue, de massa igual 

a 2000kg, está a 72 km/h. O automóvel colide contra a malha, subindo na rampa. Após o impacto, os veículos 

permanecem engatados um ao outro. 

a) Qual a velocidade dos veículos imediatamente após o impacto? 

b) Qual a fração da energia cinética inicial do automóvel que foi transformada em energia gravitacional, sabendo-

se que o centro de massa do mesmo subiu 50 cm? 

 

22) Duas esferas, A e B, deslocam-se sobre uma mesa conforme mostra a figura 1. 

 

Quando as esferas A e B atingem velocidades de 8 m/s e 1 m/s, respectivamente, ocorre uma colisão perfeitamente 

inelástica entre ambas. O gráfico na figura 2 relaciona o momento linear Q, em kg × m/s, e a velocidade, em m/s, de cada 

esfera antes da colisão. Após a colisão, as esferas adquirem a velocidade, em m/s, equivalente a: 

a) 8,8  b) 6,2  c) 3,0  d) 2,1  e) 5,3 

 



23) A figura representa um pêndulo balístico usado em laboratórios didáticos. 

 

A esfera disparada pelo lançador se encaixa em uma cavidade do bloco preso à haste – em consequência ambos 

sobem até ficarem presos por atrito em uma pequena rampa, o que permite medir o desnível vertical h do centro de 

massa do pêndulo (conjunto bloco-esfera) em relação ao seu nível inicial. Um aluno trabalha com um equipamento como 

esse, em que a massa da esfera é me = 10 g, a massa do bloco é mb = 190 g e a massa da haste pode ser considerada 

desprezível. Em um ensaio experimental, o centro de massa do conjunto bloco-esfera sobe h = 10 cm. 

a) Qual a energia potencial gravitacional adquirida pelo conjunto bloco-esfera em relação ao nível inicial? 

b) Qual a velocidade da esfera ao atingir o bloco? Suponha que a energia mecânica do conjunto bloco esfera se 

conserve durante o seu movimento e adote g = 10 m/s2. 

 

 

 

Gabarito: 

1) A, FC = 2.106 N 

2) C 

3) D. Sendo o movimento circular a força resultante sobre a mosca é a centrípeta de direção radial, sentido para o 

centro da circunferência e intensidade Fc=m.V2/R. Como m e V são constantes, Fc e R são inversamente 

proporcionais, ou seja, quanto menor é o raio R, maior será a intensidade da força resultante centrípeta. 

4) N = 3.103 N (FC = N – P) 

5) C 

6) C (75Hz) 

7) A 

8) B 

9) B 

10) a) 3000 rotações   b) 25Hz 

11) B 

12) a) 5m/s  b) e = 0,5 c) 8m/s  d) 100Km/h e) e = 0  f) e = 0,25 

13) V’b = 0 

14) D 

15) V’ = 25m/s 

16) a) Choque inelástico, V’ = 2m/s  b) E = 6J 

17) A, V’= – 0,5m/s (negativa, para a esquerda) 

18) 1,5m/s 

19) 2kg 

20) D 

21) a) V’=58,5 km/h b) 2,5% 

22) C  

23) a) Ep=0,2J b) V = 28m/s 


