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1) O gráfico  a  seguir  representa  o  movimento  de
uma partícula. Interprete-o e responda aos itens:

       s(m)
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a) Qual o espaço inicial da partícula?
b) O que representa o instante t = 30s?
c) O  movimento  em  questão  é  uniforme  ou

variado?
d) Qual a velocidade média da partícula entre t

= 0 e t = 30s?

2.  (Mackenzie) Dois satélites de um planeta têm períodos
de revolução de 32 dias e 256 dias, respectivamente. Se
o raio da órbita do primeiro satélite vale 1 unidade, então
o raio da órbita do segundo será:
a) 4 unidades   b) 8 unidades     c) 16 unidades
d) 64 unidades   e) 128 unidades

3. Calcule a força gravitacional entre um rapaz de massa
70 kg que se encontra a 10 m de uma jovem de massa
50 kg. Dado: G = 6,7x10-11 N.m²/kg².

4. (Uerj-RJ)    Um  homem  de  70  kg  corre  ao
encontro de um carrinho de 30 kg, que se desloca
livremente.  Para  um  observador  fixo  no  solo,  o
homem se desloca a 3,0 m/s e o carrinho a 1,0 m/s,
no  mesmo  sentido.  Após  alcançar  o  carrinho,  o
homem salta para cima dele, passando ambos a se
deslocar,  segundo  o  mesmo  observador,  com
velocidade estimada de:
a)1,2 m/s   b) 2,4 m/s     c)3,6 m/s    d)4,8 m/s
 

5. 9) Um projétil  é  lançado do solo,  verticalmente
para cima, com velocidades de 30m/s. Admitindo g =
10m/s²  e  desprezando  a  resistência  do  ar,
determine:

a) a função da posição;
b) a posição nos instantes: t = 0s, t = 1,0s, t =
2,0s, t = 3,0s, t = 4,0s, t = 5,0s e t = 6,0s;
c) o gráfico posição x tempo;

d) a função da velocidade;
e) o gráfico velocidade x tempo;
f) a altura máxima atingida;
g) o instante em que o projétil atinge o solo;

h) a velocidade com que ele atinge o solo.

6. Dois patinadores de mesma massa deslocam-se
numa  trajetória  retilínea  com  velocidades
respectivamente iguais a 8m/s e 6 m/s. O patinador
mais rápido persegue o outro.  Ao alcançá-lo, salta
verticalmente e agarra-se às suas costas, passando
os dois a se deslocarem com a mesma velocidade V.
Calcule V.

7. Um pêndulo de massa 1 kg é levado a posição
horizontal e então abandonado. Sabendo que o fio
tem um comprimento  de  0,8  m e  g  = 10  m/s2,
calcule  a  velocidade  do  pêndulo  quando  passar
pela posição de altura mínima.

8. Um corpo de massa m é empurrado contra uma
mola  cuja  constante  elástica  é  600  N/s,
comprimindo-a 30 cm. Ele é liberado e a mola o
projeta ao longo de uma superfície sem atrito que
termina numa rampa inclinada conforme a figura.
Sabendo que a altura máxima atingida pelo corpo
na rampa é de 0,9 m e g = 10 m/s2,  calcule m.
(Despreze as forças resistivas.)

9.  Qual é a distensão de uma mola de constante
elástica k = 100 N/m e que está armazenando uma
energia potencial elástica de 2J?

10. O  Cristo  Redentor,  localizado  no  Corcovado,
encontra-se a 710 m do nível no mar e pesa 1.140
ton. Considerando-se g = 10 m/s2 é correto afirmar
que  o  trabalho  total  realizado  para  levar  todo  o



material  que  compõe  a  estátua  até  o  topo  do
Corcovado foi de, no mínimo:
a) 114.000 kJ    b) 505.875 kJ    c) 1.010.750 kJ    d)
2.023.500 kJ    e) 8.094.000 kJ

11.  Quais as três condições possíveis  para que o
trabalho seja nulo?

12)  Um carro de 800 kg, parado num sinal vermelho, é
abalroado  por  trás  por  outro  carro,  de  1200  kg,  com
velocidade de 72 km/h. Imediatamente após o choque, os
dois  carros  se  movem  juntos.
a) calcule a velocidade do conjunto logo após a colisão; 
b) Prove que o choque não é elástico.
  

13) Uma bola de 0,1 Kg de massa é deixada cair de
uma altura de 10m. Ao chocar-se com o chão, ela
sofre uma variação de quantidade de movimento de
2,52 Kg.m/s. Determine o coeficiente de restituição
entre a bola e o chão, considerando g = 9,8 m/s².

14) Uma bola de borracha de 0,2 kg cai, a partir do
repouso, de uma altura H = 1,6 m e, após o choque
frontal com o solo, retorna até uma altura máxima h
= 0,4  m.  Adotando  g  =  10 m/s²  e  desprezando a
resistência do ar, determine:
a)  a  perda  de  energia  mecânica  da  bola  nesse
choque;
b) o coeficiente de restituição no choque.

15) Ao  longo  de  um  eixo  x,  uma  partícula  A de
massa 0,1kg incide com velocidade escalar de 2 m/s
sobre uma partícula B de massa 0,3 kg, inicialmente
em repouso. O esquema a seguir ilustra isso, como
também o que sucede após o choque.

a)  Mostre  que houve conservação da quantidade
de movimento do sistema.
b) Calcule o coeficiente de restituição dessa colisão
e,  a  seguir,  informe  se  houve  ou  não  perda  de
energia mecânica do sistema nessa colisão.

16) 

No  arranjo  da  figura  teremos  uma  bolinha
de massa m1 parada na extremidade horizontal
da  rampa.  Uma  outra  bolinha  de  massa
m2 será  abandonada  a  partir  do  repouso  de
uma altura na rampa hl.
A massa 2 desce a rampa, colide com a massa 
1 e após a colisão a massa 1 toca o chão numa 
distância horizontal do ponto de lançamento da 
mesma (extremidade horizontal da rampa) d1 e 
a massa 2 toca o chão numa distância 
horizontal do ponto de lançamento da massa 
1 (extremidade horizontal da rampa) d2.

d1 > d2. No laboratório, suponha que você 
tenha obtido as seguintes medições:

Massa 1 – 10,0 g; massa 2 – 10,0 g;

hl – 15 cm; h (altura da bancada) = 100 cm;    
d1 = 40,0 cm e d2 = 12,5 cm.

Considere g = 10,0  m/s²

Calcule o que se pede:

a) A velocidade da massa 2 imediatamente 
antes da colisão.

b) O tempo de queda das duas bolinhas da 
mesa até o chão.

c) Com as medidas 
de d1 e d2 as velocidades das 
massas 1 e 2 após a colisão

d) Finalmente, calcule o coeficiente de 
restituição obtido a partir desses dados 
experimentais.

Dê o resultado do coeficiente de restituição 
com 2 algarismos significativos!


