
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
1. Uma partícula de massa 2,0 kg parte do repouso sob a ação de uma força resultante de intensidade 1,0 N, 
percorrendo 3,0 m. 
 
Determine:  
 
a) o módulo da aceleração adquirida pela partícula;  
b) o trabalho realizado por essa partícula;  
c) a potência da força resultante, decorridos 4,0 s da partida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sobre um corpo de massa 10 kg, inicialmente em repouso, atua uma força F que faz variar sua velocidade para 28 
m/s em 4 segundos.  
 
Determine:  
 
a) a aceleração do corpo;  
b) o valor da força F;  
c) o trabalho realizado pela força F para deslocar o corpo de 6 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Uma força de intensidade 20 N atua em uma partícula na mesma direção e no mesmo sentido do seu movimento 
retilíneo, que acontece sobre uma mesa horizontal. Calcule o trabalho da força, considerando um deslocamento de 3,0 
m.  
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4. Um homem empurra um carrinho ao longo de uma estrada plana, comunicando a ele uma força constante, paralela 
ao deslocamento, e de intensidade 3,0 x 102 N. Determine o trabalho realizado pela força aplicada pelo homem sobre 
o carrinho, considerando um deslocamento de 15 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Uma força constante, horizontal, de intensidade 20 N, atua durante 8,0 s sobre um corpo de massa 4,0 kg que 
estava em repouso apoiado em uma superfície horizontal perfeitamente sem atrito. Não se considera o efeito do ar. 
Qual o trabalho realizado pela força no citado intervalo de tempo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Um motorista deseja fazer uma viagem de 230 km em 2,5 horas. Se na primeira hora ele viajar com velocidade 
média de 80 km/h, a velocidade média no restante do percurso deve ser de: 
 
a) 120 km/h 
b) 110 km/h 
c) 100 km/h 
d) 90 km/h 
e) 85 km/h 
 
 
7. Imagine que você deixa cair (abandonado) um objeto de massa m e de altura de 51,2 metros. Determine a 
velocidade desse objeto ao tocar o solo. 
 
a) v = 50 m/s  
b) v = 40 m/s  
c) v = 32 m/s  
d) v = 20 m/s  
e) v = 10 m/s 

 
 

8. (Adaptado: PUC-RS) Sabendo que um corpo está sob a ação de uma força constante, desenvolvendo uma 
trajetória retilínea sobre um plano horizontal sem atrito; cessando de atuar a força:  
 
a) o corpo cessa seu movimento.  
b) o corpo movimenta-se com velocidade constante.  
c) o corpo movimenta-se com aceleração constante.  
d) o corpo movimenta-se com aceleração decrescente.  
e) nenhuma das afirmações acima é correta. 
 
 
9. (Adaptado: UFMG) Imagine a situação a seguir, e analise de acordo com a 3ª Lei de Newton. Uma pessoa está 
empurrando um caixote. A força que essa pessoa exerce sobre o caixote é igual e contrária à força que o caixote 
exerce sobre ela.  

 
Com relação a essa situação assinale a afirmativa correta:  
 
a) A pessoa poderá mover o caixote porque aplica a força sobre o caixote antes de ele poder anular essa força. 
b) A pessoa poderá mover o caixote se tiver uma massa maior do que a massa do caixote.  
c) A pessoa poderá mover o caixote porque as forças citadas não atuam no mesmo corpo.  
d) A pessoa terá grande dificuldade para mover o caixote, pois nunca consegue exerce uma força sobre ele maior do 

que a força que esse caixote exerce sobre ela.  
e) nenhuma das afirmativas acima. 



 
10. Um automóvel se move com velocidade escalar de 108 km/h, ao avistar um obstáculo o motorista aciona os 
freios e para após 15 s. Qual o valor da aceleração escalar média deste automóvel durante a freada?  
 
a) -1,0 m/s2  
b) -2,0 m/s2  
c) 3,6 m/s2  
d) -7,2 m/s2  
e) 45 m/s2 

 
 
11. No campeonato mundial de arco e flecha dois concorrentes discutem sobre a física que está contida no arco do 
arqueiro. Surge então a seguinte dúvida: quando o arco está esticado, no momento do lançamento da flecha, a força 
exercida sobre a corda pela mão do arqueiro é igual à:  
 
I - força exercida pela sua outra mão sobre a madeira do arco.  
II - tensão da corda.  
III - força exercida sobre a flecha pela corda no momento em que o arqueiro larga a corda.  
 
Neste caso:  
 
a) todas as afirmativas são verdadeiras.  
b) todas as afirmativas são falsas.  
c) somente I e III são verdadeiras.  
d) somente I e II são verdadeiras. 
e) somente II é verdadeira. 
 
 
12. (Adaptado: UFMG) A Terra atrai um pacote de açúcar com uma força de 19 N. Pode-se então afirmar que o 
pacote de açúcar:  
 
a) atrai a Terra com uma força de 19 N.  
b) atrai a Terra com uma força menor do que 19 N. 19  
c) não exerce força nenhuma sobre a Terra.  
d) repele a Terra com uma força de 19 N.  
e) repele a Terra com uma força menor do que 19 N. 
 
 
13. (Adaptado: UFMG) Um corpo de massa m está sujeito à ação de uma força F que o desloca segundo um eixo 
vertical em sentido contrário ao da gravidade. Se esse corpo se move com velocidade constante é porque:  
 
a) A força F é maior do que a da gravidade.  
b) A força resultante sobre o corpo é nula.  
c) A força F é menor do que a da gravidade.  
d) A diferença entre os módulos das duas forças é diferente de zero.  
e) A afirmação da questão está errada, pois qualquer que seja F o corpo estará acelerado porque sempre existe a 

aceleração da gravidade. 
 
 
14. (Adaptado: UnB-DF) Uma nave espacial é capaz de fazer todo o percurso da viagem, após o lançamento, com 
os foguetes desligados (exceto para pequenas correções de curso); desloca-se à custa apenas do impulso inicial da 
largada da atmosfera.  
 
Esse fato ilustra a:  
 
a) Terceira Lei de Kepler.  
b) Segunda Lei de Newton.  
c) Primeira Lei de Newton.  
d) Lei de conservação do momento angular.  
e) Terceira Lei de Newton. 
 
 
15. (Adaptado: Vunesp-SP) 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.  
b) Lei de Snell.  
c) Lei de Ampère.  
d) Lei de Ohm.  
e) Primeira Lei de Kepler. 
 
 



 
16. Um trem se move com velocidade horizontal constante. Dentro dele estão o observador A e um garoto, ambos 
parados em relação ao trem. Na estação, sobre a plataforma, está o observador B, parado em relação a ela. Quando o 
trem passa pela plataforma, o garoto joga uma bola verticalmente para cima. 

 
Desprezando a resistência do ar, podemos afirmar que: 
 
(01) – o observador A vê a bola se mover verticalmente para cima e cair nas mãos do garoto. 
(02) – o observador B vê a bola descrever uma parábola e cair nas mãos do garoto. 
(04) – os dois observadores vêm a bola se mover numa mesma trajetória 
(08) – o observador A vê a bola descrever uma parábola e cair atrás do garoto. 
(16) o observador B vê a bola se mover verticalmente e cair atrás do garoto. 
 
Dê com resposta a soma dos números associados às proposições corretas. 
 
 
17. A afirmação “todo movimento é relativo” significa que: 
 
a) Todos os cálculos de velocidade são imprecisos. 
b) Não existe movimento com velocidade constante. 
c) A velocidade depende sempre de uma força. 
d) A velocidade depende sempre de uma aceleração. 
e) A descrição de qualquer movimento requer um referencial. 
 
 
18. Imagine um ônibus escolar parado no ponto de ônibus e um aluno sentado em uma de suas poltronas. Quando o 
ônibus entra em movimento, sua posição no espaço se modifica: ele se afasta do ponto de ônibus. Dada esta 
situação, podemos afirmar que a conclusão ERRADA é que: 

 
a) o aluno que está sentado na poltrona, acompanha o ônibus, portanto também se afasta do ponto de ônibus. 
b) podemos dizer que um corpo está em movimento em relação a um referencial quando a sua posição muda em 

relação a esse referencial. 
c) o aluno está parado em relação ao ônibus e em movimento em relação ao ponto de ônibus, se o referencial for o 

próprio ônibus. 
d) neste exemplo, o referencial adotado é o ônibus. 
e) para dizer se um corpo está parado ou em movimento, precisamos relacioná-lo a um ponto ou a um conjunto de 

pontos de referência. 
 
 
19. Imagine que um paraquedista saltará de uma aeronave que se movimenta em uma trajetória retilínea, horizontal 
e para a direita. Ao saltar e deixar o movimento acontecer naturalmente, qual será a trajetória do paraquedista até 
chegar ao chão? 

 
a) A trajetória do paraquedista será retilínea, vertical e para baixo. 
b) A trajetória do paraquedista será uma reta, na diagonal, para baixo e para a esquerda. 
c) A trajetória do paraquedista será uma reta, na diagonal, para baixo e para a direita. 
d) A trajetória do paraquedista será uma curva para baixo e para a esquerda. 
e) A trajetória do paraquedista será uma curva para baixo e para a direita. 
 
 
20. A respeito da ideia de referencial, marque a alternativa correta: 
 
a) O Sol, por ter uma massa correspondente a 98% de toda a massa do sistema solar, deve ser sempre considerado 

o referencial para quaisquer fenômenos. 
b) Os fenômenos devem sempre ser analisados a partir de um referencial parado. 
c) Referencial é o corpo em movimento retilíneo uniforme a partir do qual se analisam os movimentos. 
d) Referencial é o corpo a partir do qual os fenômenos são analisados. 
e) O movimento e o repouso são absolutos e não dependem de um referencial. 
 
 
 
 
 
 
 


